
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. ledna 2013

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, 
spánek a smích.  Immanuel Kant

Soutěž o kurzy bezpečné 
jízdy str. 3

Na slovíčko s aktéry 
muzikálu Popelka str. 5
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Ve čtvrtek 6. prosince se děti 4.A třídy ZŠ Gen. Janka s paní 
učitelkou Charvátovou zúčastnily exkurze v Kovárně v Hulvákách. 
Majitel této již 90 let staré kovárny, Arnold Martiňák, ukázal žá-
kům  práci se železem a také vysvětlil, co všechno se dá v kovár-
ně vyrobit. Děti si pak samy vyzkoušely různé práce na ohýbačce, 
brusce, práci s kladivem, kleštěmi i vrtákem a moc je to bavilo.

Děti si prohlédly kovárnu

Mezi největší investice roku 
2012 patří bezesporu rekon-
strukce čtyřpodlažního byto-
vého domu v Nájemnické ulici. 
Z původních jednopokojových 
bytů bez koupelen vzniklo 12 
bytových jednotek se dvěma 
nebo třemi pokoji. „Po gene-
rální opravě, která si vyžáda-
la bezmála šestnáct milionů 
korun, se výrazně zvýšil kom-
fort bydlení. Podařilo se také 
najít slušné nájemníky, kteří 
jistě ocení bydlení v klidné 
lokalitě,“ zdůraznila starost-
ka Liana Janáčková. „Kromě 
zateplení fasád několika domů 
ve Výstavní ulici č. 16, 18, 20 
jsme nechali v domech Gen. 
Hrušky 1 a Šimáčkova 27 
namontovat měřiče ústředního 
topení, v domech Ludmilina 
23 a Boleslavova 6 byly měři-
če vyměněny z důvodu skon-
čení jejich životnosti,“ zmí-
nil vedoucí bytového odboru 
Lukáš Lesňák s tím, že v domě 
Přemyslovců 32 došlo k reno-

vaci rozvodů plynu a na Fr. 
Šrámka 7, 9, 11 byla provedena 
generální oprava zdravotechni-
ky. 

Mezi významné investice 
patří také výměna oken v ulici 
Oblá 2a, 2b, 6, 8 a E. Filly 2,
generální oprava elektroin-
stalace v objektech Baarova 2 
a Korunní 34 či nová izolace 
sklepů proti vlhkosti v domech 
Oblá 2a, 2b. Bytový odbor 
nechal v  rámci běžné údržby 
opravit v loňském roce napří-
klad kanalizaci na ulicích Fr. 
Šrámka, L. Ševčíka, Tvorkov-
ských a hydroizolaci na ulici 
Nájemnická. Základní výčet 
uzavírají opravené části střech 
některých domů v ulicích 
G. Hrušky, Fr. Šrámka, Jahno-
va, Knüpferova, U nových vál-
coven, Kvapilové a Cottonové. 
„Konkrétně jsme do oprav 
elektrického vedení v bytech 
investovali 2,2 milionu korun, 
výměna plynových spotřebi-
čů a sanitárních zařízení při-

šla na 3,1 milionu korun a za 
úklid sklepů a půd jsme vydali 
z obvodní pokladny 850 tisíc 
korun,“ vyčíslil Lukáš Lesňák. 

Ke konci loňského roku evi-
dovali na bytovém odboru tři 
stovky nových žádostí o nájem 
bytu. Během roku se uvolnilo 
160 bytů, v nichž bydlí noví 
nájemníci. Došlo také k jede-
nácti vzájemným výměnám 
obecních bytů, ať už z důvo-
du potřeby bytu menších roz-
měrů nebo zhoršené mobility 
a nutnosti existence výtahu či 
stěhování blíž k rodině. „Povo-
lili jsme tři podnájmy v bytech 
a v 19 případech jsme řešili 
přechod nájmu. Bohužel jsme 
opět řešili problémy s neplati-
či. Bylo podáno 128 peněžitých 
žalob a 46 žalob na vyklizení 
bytu. Celkem je vedeno 1734 
spisů. Spolupracujeme také se 
soukromými exekutory, kte-
ří vymohli na dlužnících více 
než 225 tisíc korun,“ uzavřel 
vedoucí odboru.

Radnice provedla rekonstrukce, opravila 
domy a byty, vyměnila spotřebiče

DOMY na Výstavní ulici 2370/16, 2369/18, 2368/20 po opravě.

Žádost o pronájem bytu je nutné aktualizovat
Občané, kteří mají podanou 

žádost o pronájem bytu, mají 
povinnost provést aktuali-
zaci údajů  v případě, že stále 
mají zájem o pronájem bytu 
městským obvodem Mariánské 
Hory a Hulváky. Vedoucí by-
tového odboru Lukáš Lesňák 
upozorňuje, že aktualizaci je 
nutné provést nejpozději do 
konce února s tím, že údaje 

budou platné pro celý letošní 
rok. Aktuální informace lze 
podat osobně na úřadě – kon-
taktními osobami jsou pracov-
nice bytového odboru Hana 
Balusová nebo Hana Kneblová, 
které najdete v budově B, ul. 
Přemyslovců 307/65, 1. pos-
chodí, kancelář č. 102. Druhou 
možností je zaslat vyplněný 
formulář Aktualizace žádosti o 

pronájem bytu pro rok 2013 na 
e-mailovou adresu: balusova@
marianskehory.cz (formulář je 
k dispozici ke stažení na www.
marianskehory.cz, v části od-
bory úřadu – bytový odbor 
– formuláře ke stažení). „Při 
nesplnění této podmínky bude 
žádost vyřazena z evidence, to 
znamená zrušena,“ upozornil 
vedoucí bytového odboru.

Zápis prvňáčků do Základní 
školy Gen. Janka v Mariánských 
Horách proběhne: 
l v úterý  29. ledna 2013 od 

12 do 18 hodin
l ve středu 30. ledna 2013 

od 12 do 18 hodin
 Upozornění pro rodiče:

1.  Zapisují se děti, které do 
31. 8. 2013 dosáhnou 6 let, 
tzn. narozené od 1. září 2006 
do 31. srpna 2007.

2.  K zápisu se musí dostavit 
i ti rodiče, kteří chtějí pro 
své dítě žádat odklad školní 
docházky. 

3.  Dostavit se k novému zápi-
su musí rodiče, kterým byl 

umožněn odklad školní 
docházky.

4.  Při dlouhodobé nemoci dítě-
te přijdou rodiče zapsat své 
dítě bez něj.

 Rodiče doloží:
1. Občanský průkaz.
2. Rodný list dítěte.
3.  Rozhodnutí o loňském odkla-

du povinné školní docházky 
(pouze dětí s odkladem).

4.  Cestovní pas a povolení 
k pobytu (pouze cizinců 
mimo EU).

5.  Pro odklad docházky je 
zapotřebí doložit doporučení 
příslušných odborníků.

Zápis do první třídy na konci ledna 
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Strážníci městské policie 
řeší v Ostravě ročně tisícovky 
přestupků na úseku veřejného 
pořádku. Mezi ty, které zjišťují 
nejčastěji, patří znečišťování 
ulic a nerespektování povinnos-
ti vedení psa na vodítku. V loň-
ském roce strážníci řešili přes 
1206 přestupků majitelů psů, 
kteří z veřejného prostranství 
neuklidili exkrementy svých 
pejsků. Z toho se v 84 případech 
jednalo o přestupky na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Obdobná rizi-
ka hrozí, nechávají-li majitelé 
své čtyřnohé miláčky pobíhat 
volně, bez vedení na vodít-
ku tam, kde to není dovoleno. 
„V té souvislosti připomínáme, 
že již v září 2008 nabyla účin-
nosti novela obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2005, která sta-
novuje striktní povinnost vede-
ní psa na vodítku na veřejném 

prostranství s výjimkou míst 
určených k volnému pobíhání 
psů. Vloni strážníci řešili více 
než 2459 přestupků spácha-
ných vedením psa bez vodítka 
v rozporu s uvedenou vyhláš-
kou. Z toho 108 na území měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky,“ citovala z loňské 
statistiky tisková mluvčí měst-
ské policie Vladimíra Zychová 
a zdůraznila, že zodpovědní 
majitelé psů nepotřebují, aby 
jejich chování korigovala něja-
ká vyhláška nebo nařízení. Plní 
si své povinnosti i bez nich. 
„Bohužel však řada pejskařů 
hřeší na skutečnost, že strážníci 
nemohou být na všech místech, 
aby dohlíželi na dodržování 
předpisů,“ uvedla Zychová 
s tím, že neuklizený exkre-
ment může majitele pejska vyjít 
poměrně draho. Strážník může 
na místě uložit pokutu do jed-

noho tisíce korun, ve správním 
řízení se pak může postih vyšpl-
hat až na 20 tisíc korun. Za 
ignorování povinnosti vedení 
psa na vodítku hrozí ve správ-
ním řízení pokuta ještě vyšší, 
a to až 30 tisíc. Pokuta vyměře-
ná strážníkem na místě činí 
v nejvyšší sazbě tisíc korun. 
Mluvčí městských strážníků 
zdůraznila, že řada majitelů 
psů se odvolává na nedosta-
tek speciálních kontejnerů na 
psí exkrementy, ale ani to není 
podle ní důvodem, proč se 
plnění této povinnosti vyhý-
bat. „Stačí mít v kapse připra-
vený sáček a jeho obsah pak 
hodit do nejbližší nádoby na 
odpadky,“ uzavřela Zychová. 
O problému nedostatku košů 
v některých místech radnice ví 
a bude ho řešit. „Zaměříme se 
hlavně na lokality v okolí ulic 
Zelené, Výstavní, Fr. Šrámka 

a parku v blízkosti plynojemu. 
Pohyb pejskařů je v těchto mís-
tech poměrně vysoký, ale počet 
košů není dostatečný. Důvo-
dem je jejich zničení vandaly. 
Proto jsme už nakoupili jede-

náct malých plechových košů 
a vyměnili je za chybějící nebo 
zkorodované. V letošním roce 
dokoupíme další nádoby,“ sdě-
lila Radka Hrušková ze správy 
veřejné zeleně.

Někteří pejskaři nedbají na dodržování svých povinností

NAPSALI JSTE NÁM:
Vážená redakce, 
děkuji radnici za soustavnou výchovu a vynaložené prostředky 

věnované chovatelům pejsků. Vidím, že se to projevuje na čistotě 
chodníků. Za to patří dík i všem svědomitým pejskařům. Přesto 
mám k majitelům pejsků jednu prosbu. Nemohli byste důsledně 
používat vodítka, když chodíte venčit své svěřence? Je totiž znač-
ně traumatizující, když se nečekaně proti vám řítí něčí padesáti-
kilový miláček bez páníčka i bez vodítka. 

Občas jsme všichni nuceni vyjít za svými povinnostmi i po 
setmění. To pak pro nikoho není takové setkání příjemné. Za 
důsledné používání vodítka vám budou vděční nejen kardiaci, 
rodiče dětí, chovatelé malých plemen a koček, ale i lidé, kteří se 
psů bojí. 

 Občan
 (redakčně upraveno)

Laguny a pravidelný kontrolní den 
V polovině prosince 2012 se 

konal jeden z pravidelných kon-
trolních dnů týkajících se lagun, 
které zbyly v Mariánských 
Horách po fi rmě Ostramo. Je 
všeobecně známo, že jejich likvi-
dace se zastavila poté, co byl 
vyčerpán státní příspěvek a v té 
souvislosti oznámeno, že obsah 
kalového bazénu laguny číslo tři 
je větší, než se předpokládalo. 
Tento stav je prozatím nezměněn 
a trvá již jeden kalendářní rok. 

Protože jsem byl přímým 
účastníkem kontrolního dne, 
dovolte mi, abych vás informo-
val o tom, o čem se hovořilo.

Palivo z kalů laguny (nazvané 

Global 4) je úspěšně spalováno 
v cementárně Lafarge na severu 
Čech. Její skládka byla od září 
loňského roku pod drobnohle-
dem kontrolorů, kteří zkoumali, 
zda nedochází k překračování 
předpisů. Skládku zkontrolovali 
čtyřiačtyřicetkrát, a ani v jed-
nom případě neshledali závady 
v uskladnění paliva nebo pře-
kročení možné kontaminace od 
tohoto paliva. Je to palivo jako 
každé jiné, se kterým si cemen-
tárna ví rady. Každou jinou 
informaci můžete považovat za 
mediální bublinu.

Také bylo konstatováno, že 
byl dokončen nový projekt na 
likvidaci lagun Ostrama. V lis-

topadu loňského roku byla 
zaslána fi rmou DIAMO ofi ciální 
žádost na ministerstvo fi nancí 
ČR o poskytnutí státní garan-
ce potřebné k likvidaci lagun. 
Očekává se, že se mezi sebou 
dohodnou příslušná zodpovědná 
ministerstva, bude rozhodnuto 
o fi nančním příspěvku a konečně 
může být vypsáno výběrové říze-
ní na likvidátora lagun.

Je to běh na dlouhou trať, ale 
pokusme se věřit tomu, že se 
Ostrava v historicky krátké době 
zbaví i této ekologické zátěže.

Jiří Jezerský,
místostarosta MHaH

Pracovníci radnice absolvovali seminář
o veřejných zakázkách

Odborného semináře s náz-
vem Zákon o veřejných zakáz-
kách se zúčastnili vybraní úřed-
níci mariánskohorské radnice. 
„Byť  nám lektoři avizovali, 
že se jedná o výklad nudného 
a špatně srozumitelného zákona, 
mohu potvrdit, že tento seminář 

takový rozhodně nebyl,“ řekla 
tajemnice Pavla Uhrová. Lek-
torky se shodly, že se podařilo 
s účastníky vytvořit aktivní pro-
středí, kde se diskutovalo, došlo 
i na řešení případových studií, 
testů a kvízů. „V posledních 
letech raději pořádáme semináře 

pro naše zaměstnance v budově 
radnice. Na základě zájmu o da-
nou problematiku, dotazů a ana-
lýzy nám lektoři ušijí na míru 
náplň semináře. Tento trend se 
nám osvědčil, protože jsou pak 
školení organizačně jednotněj-
ší,“ upřesnila Pavla Uhrová.

V sobotu 15. prosince 2012 se v naší obřadní síni konalo 
tradiční vítání novorozených občánků. „Pozvali jsme 27 dětí, 
v hojném doprovodu rodinných příslušníků se dostavilo 11 
chlapečků a čtyři děvčátka,“ uvedla matrikářka Alena Miche-
lová. Vítání občánků začalo krátkým hudebním představením 
v podání žákyň Základní umělecké školy E. Marhuly v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Poté následoval krátký uvítací projev 
místostarosty Jiřího Jezerského, který novorozeným občánkům 
předal pamětní list a medaili s nápisem Miminko Mariánských 
Hor či Hulvák. Rodiče a příbuzní dětí se podepsali do naší 
pamětní knihy a jako památku na tento slavnostní den obdrželi 
malý dáreček pro své ratolesti.

Vítání nových občánků
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V Centru bezpečné jízdy Libros se nejen naučíte lépe zvládat 
své vozidlo, ale získáte i cenné rady

Když jsem získala poukaz na 
kurz bezpečné jízdy, zaradovala 
jsem se. Už dlouho jsem si říka-
la, že člověk nemá nikdy dosta-
tek zkušeností, aby dokázal 
s přehledem zvládnout krizovou 
situaci. Na otázku, zda si mys-
lím, že jsem dobrý řidič, jsem 
samozřejmě s dalšími účastníky 
odpověděla, že ano. Vždyť jsem 
najezdila spoustu kilometrů bez 
nehod! Za pár desítek minut 
praktického nácviku řidičských 
dovedností se ale moje sebe-
vědomí začalo rozplývat jako 
pára nad hrncem. Jízda mezi 
překážkami mi šla velmi dob-
ře, ale při vjezdu na smykovou 
desku jsem propadla na celé 
čáře. Nedostala jsem pětku, ale 
do další disciplíny jsem nastu-
povala s tím, že jsem věděla, co 
jsem udělala špatně. „Každého 
slušného řidiče povzbudíme, 
vysvětlíme chyby a splněné 
úkoly společně vyhodnotíme. Je 
to oboustranný dialog, v němž 
si účastník dokáže sám přiznat, 
kde udělal chyby, a umí si z toho  
vzít ponaučení,“ vysvětlil pod-
statu výuky Dalimil Frič, před-
seda představenstva sdružení 

s názvem Ostrava bezpečná 
doprava!!!, jehož posláním je 
podpora bezpečnosti silničního 
provozu. 

Centrum bezpečné jízdy 
Libros Ostrava, kde výuka pro-
bíhá, je vybaveno současnou 
evropskou nejmodernější tech-
nologií. Skrápěním ploch spe-
ciálními tryskami, kruhovou 
smykovou plochou, aquaplanin-
govou vanou anebo i zmíněnou 
devadesátimetrovou centrální 
smykovou plochou. Na centrum 
se mohou obrátit nejen profe-
sionální řidiči, ale i uchazeči o 
řidičské oprávnění, instruktoři 
autoškol, řidiči státních institu-
cí, řidiči integrovaných záchran-
ných systémů a celá řada dal-
ších. Zlepšit své dovednosti si 
tady mohou také senioři a han-
dicapovaní lidé. 

Jedná se o společný investiční 
i společenský projekt dvou part-
nerů, statutárního města Ostravy 
a společnosti Libor Václavík 
– Libros Ostrava. Přirozeným 
vývojem pak došlo k založení 
sdružení Ostrava bezpečná 
doprava!!!., kde spolupracu-
je veřejný a soukromý sektor 

s cílem podporovat prevenci bez-
pečné dopravy dětí a celoživotní 
vzdělávání řidičů. „Praktické 
zkušenosti zde nasbíralo už více 
než deset tisíc lidí. Míří k nám 
také řidiči z celé republiky, kteří 
potřebují získat zpět odečtené 
body za spáchané přestupky. 
Za dva roky jich bylo více než 
tisíc pět set,“ přiblížil Dalimil 
Frič. „Líbí se mi základní fi lo-
zofi e tohoto projektu, kterou je 
podpora bezpečnosti silničního 
provozu. Možnost osvěžit si 
znalosti nebo získat praktické 
dovednosti formou kvalitního 
a interaktivního kurzu považu-
ji za ideální řešení,“ vysvětlila 
starostka Liana Janáčková, která 
zprostředkovala návštěvu areálu 
svým kolegyním v rámci setká-
ní starostek z celé ČR. „Kurz 
absolvovali také zaměstnanci 
radnice, kteří mají referenční 
oprávnění k řízení služebních 
vozidel,“ zmínila starostka. 

Podrobné informace o jed-
notlivých kurzech získáte na 
webových stránkách www.
centrum.libros.cz nebo na tele-
fonních číslech 596 136 204 
a 732 894 914.

Jako bývalý závodník je 
s auty spojený celý život. Dosud 
je automobilový sport jeho 
velkým koníčkem. V hledáč-
ku jeho zájmu jsou závody do 
vrchu, které kdysi aktivně jez-
dil a v posledních letech se jich 
účastní jako zasvěcený divák. 
n V krizové situaci rozho-

dují často sekundy. Aplikujete 
své zkušenosti do výuky? 

I když svou závodní kariéru 
považuji jen za jednu epizodu ve 
svém životě, moc dobře si pama-
tuji, že si musíte umět zachovat 
v každém okamžiku chladnou 
hlavu a dokázat se vždy rychle 
rozhodnout. V kurzech se snaží-
me naučit účastníky lépe zvládat 
svůj vůz a připravit je i na střet 
s nepředvídatelnými situacemi. 
n Kdo patří podle vás do 

nejrizikovější skupiny řidičů? 
Mladí kluci mezi dvaceti a 24 

lety, kteří si pořídí rychlou ojeti-
nu, nebo podnikatelé, kteří mají 
potřebu řídit silniční provoz po 
svém. V pracovním procesu řídí 
fi rmu a pak si své návyky pře-
náší na silnici, kde mají pocit, 
že se jim musí ostatní řidiči 
přizpůsobovat. Zapomínají, že 
stejná pravidla platí pro všech-
ny. Během kurzů poradíme, jak 
se vyhnout nebezpečnému kon-
taktu s agresorem. 
n Jaký jste spolujezdec? 
Řidič je buď dobrý, nebo špat-

ný. Do řízení v civilu nikomu 
nemluvím, ale se špatným řidi-
čem už příště do auta nesednu. 
Dobrý řidič pracuje za volantem 
celou hlavou a nenechá jednu 
její polovinu myslet na práci. 
n Preferujete nějaká kon-

krétní auta? 
Dobré auto nemusí znamenat 

superluxusní. Jsem příznivcem 
bezpečných aut. Hodně je to 
i o pocitu, jaký na mě udělá na 
první dojem. Při koupi auta by se 
obecně lidé měli řídit nepsaným 
pravidlem, že by na nás mělo 
působit pozitivně. Měli bychom 
se do něj těšit a mít z něj radost. 
Pokud to tak je, pak se i já jako 
řidič budu chovat přirozeně. Při 
výběru auta doporučuji, aby 
si ho člověk i vyzkoušel řídit. 
Během předváděcí jízdy zjistíte, 
zda vám něco vadí, nebo vám 
vůz dokonale sedí. 
n Dlouhá léta jste trávil na 

cestách, nechybí vám to? 
Téměř devět let jsem žil na 

silnicích, a když bylo potřeba, 
tak jsem v autě i spal. Vozil jsem 
si s sebou všechno od náhradní-
ho oblečení, obutí až po kempin-
kové vybavení, topení a televizi. 
Dodnes nemám s nocováním 
v autě problém a rád vyrazím 
na prodloužený víkend třeba do 
alpských kopců, kde koukám na 
zasněžené hory a jsem daleko od 
lidí.

SPECIÁLNÍ DESKA dokáže vyvolat smyk bez vašeho přičinění, auto se stává vmžiku neovladatel-
ným. Dokážete zvládnout řízení i za této krizové situace? V kurzu bezpečné jízdy vám poradí, jak na 
to.

„Za volantem musíme používat 
celou hlavu, nejenom její polovinu,“ 
říká Dalimil Frič

TÝM LEKTORŮ v areálu Centra bezpečné jízdy, kde probíhá 
praktická výuka.

Přehled výher
1. cena:

kurz bezpečné jízdy STANDARD 
pro osobní automobil 

2. cena: 
kurz bezpečné jízdy ZÁKLAD 

pro osobní automobil
3. cena:

kurz bezpečné jízdy MOTOCYKL

Pravidla soutěže:
Soutěž bude probíhat v měsících lednu, únoru a břez-

nu. V dubnovém čísle najdete všechny správné odpově-
di na všech šest otázek. V každém vydání Zpravodaje 
najdete vždy dvě otázky z tematiky Centra bezpečné jízdy 
a ke každé otázce tři odpovědi ( a, b, c ), z nichž je jedna 
správná.

CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY LIBROS OSTRAVA a městský obvod MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
vyhlašují soutěž o tři hodnotné ceny – poukazy na kurzy bezpečné jízdy 

v celkové hodnotě 10 000 korun.

OTÁZKY NA LEDEN 
1.  Jak dlouhá je hlavní kluzná smyková dráha polygo-

nu Centra bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA? 
a) 87 m          b) 60 m          c) 90 m

2.  Kolik bodů si může řidič najednou „umazat“ při 
absolvování jednoho kurzu školení bezpečné jízdy 
(kurz na „odečet trestných bodů“ pro řidiče)? 

a) 10          b) 4          c) 3

Správnou odpověď zašlete na e-mail:
info.centrum@libros.cz s textem: 

SOUTĚŽ MHaH, otázka č. xx,
správná odpověď (a , b nebo c ) 

Nezapomeňte uvést jméno a příjmení, kontakt, 
případně telefonní číslo. POLYGON využívají ke zdokonalení dovedností také profesionál-

ní řidiči.
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Nikdy není na škodu si připomenout dobu minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné
či nedávné (dosud nepublikované) „historie“ našeho města.
Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, pro které vzpomínání

je životní potřebou. Kteří se umí zastavit a ohlédnout.

Pro takové z vás existuje při Zpravodaji
KLUB PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH

MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK
Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.

Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 63, Ostrava

Milá sestro, 
tak už ho chytli. Ptáš se koho? Toho vyèuránka, co bala-

mutil lidi. Po ostravských hospodách se totiž vypráví, že 
se blíží konec svìta, a toho využil Joachim Bukovec, který 
v pøestrojení, se svatozáøí nad hlavou, navštìvoval zámožné 
vdovy a vykládal jim historku, že ho posílá svatý Petr, aby jim 
zajistil dobré místo v nebi. Prý pøed nebeskou bránou bude 
tlaèenice, až se zemìkoule rozpadne na konci roku na cimpr- 
campr. Proto má povìøení od tìch tam nahoøe, aby ty nejvíce 
bohabojné se mohly pøedbìhnout a nemusely èekat s ostat-
ními ve frontì. Chce to jen malièkost, 100 korun, a on to zaøí-
dí. Oslovené ženské vìtšinou nemìly pod polštáøem takový 
obnos, tak vybíral alespoò zálohu. Jedna se s ním domluvila, 
že si zabìhne do rajfajsenky, aś si poèká, že je hned zpìt. 
Samozøejmì se tam pochlubila, na co to chce … a už ho mìli. 
Teï bude mít dobré místo ne v nebi, ale ve vìzení. Na kolik 
korunek si pøišel od dùvìøivých panièek, to èetníci zjišśují. 

V tìchto dnech se roztrhl pytel s proroky, kteøí informují, 
jak ten konec svìta bude vypadat. Jedni øíkají, že zmrzneme, 
druzí, že sejdeme horkem, tøetí, že se utopíme pøemírou vody, 
až stoupnou oceány, poté co se rozpustí led kolem pólù. Také 
že do nás narazí kometa, nebo vybuchnou všechny sopky na 
zemìkouli a udusíme se, jako kdysi dinosauøi. Pøesné datum 
konce svìta prý stanovil mayský kalendáø. Proto jsem se 
zeptal pana doktora Maye, co mu øíká jeho kalendáø. Pan 
doktor se smál, až se za pupek popadal, a já jsem si pøipa-
dal jako úplný blbeèek, který naletìl na vidle. Jak jsem mìl 
vìdìt, že Mayové byli, kdysi dávno, indiáni ve Støední Ameri-
ce, prý velmi vzdìlaní a matematika byla jejich koníèek? Mìli 
kalendáøní kolo, které jim øíkalo, kdy mají sadit a kdy sklí-
zet kukuøici. Pozorovali nebeská tìlesa a porovnávali jejich 
pohyb s astronomickými tabulkami a ty poøád upøesòovali. 
Jejich králové mezi sebou furt válèili, nikdo neví proè, možná 
o tabulky, až se uválèili. Zbyly po nich pyramidy, pìknìjší 
než ty egyptské, a pøedpovìï o konci svìta. 

To vše jsem se dozvìdìl od našeho doktora Maye, závod-
ního lékaøe v Mariánských Horách. Také pravil, že poøád neu-
míme rozluštit jejich písmo, abychom se o jeho jmenovcích 
dozvìdìli více. Mi to však staèí. Pan doktor May je fajny.

Maryèko, až vám bude nìkdo ve Starých Hamrech vyklá-
dat o konci svìta, tak øekni, že se Tvùj bratr zná s doktorem 
Mayem, jediným žijícím mayem na zemìkouli, a ten o žád-
ném konci svìta nic neví.

Z Mariánských Hor vás zdraví
bratr Josef, tesaø na šachtì Ignát.
listopad 1903

FOTO NÁMĚSTÍ v Mariánských Horách z doby, kdy se jme-
novalo Leninovo náměstí, to je kolem roku 1960. To uprostřed 
je požární nádrž. Jiří Jezerský, místostarosta MHaH

HISTORICKÉ OKÉNKO

Tak vidí mayský kalendář 
Jiří Vyvial, ostravský 

dřevosochař.

Mayský kalendář

Životní jubilea oslavili

Krásné devadesáté narozeniny oslavil 4. prosince 2012 občan 
našeho obvodu pan Jan Dokoupil, kterému za všechny popřál 
další hezká léta první místostarosta Jiří Boháč.

Devadesát let oslavil v prosinci také profesor, akademický 
malíř a básník Liboslav Hujer. Také jemu přejeme zdraví do 
dalších let a spoustu radosti ze života.

Chybí odborníci, proto výuka v alternativní 
školce končí

Alternativní mateřská škola 
zaměřená na výuku podle zásad 
waldorfské pedagogiky nebu-
de v Mariánských Horách dále 
fungovat. Hlavním důvodem 
je absence vhodných adeptů 
s odpovídajícím vzděláním. 
Starostka Liana Janáčková se 
snažila mateřinku udržet: „Hle-
dali jsme odborníka, který by 
mohl školku řídit. Bohužel se 
nikdo takový, kdo by měl zku-
šenosti s alternativní pedagogi-
kou, nenašel.“ Městský obvod 
uskutečnil dokonce tři výběrová 
řízení, ale komise, složená ze 
zástupců vedení radnice, škol-
ské inspekce, odborů školství 
Moravskoslezského kraje a Ma-
gistrátu města Ostravy, konsta-
tovala, že ani jedna z účastnic 
nesplnila kritéria k vedení škol-
ky a ani neměla odpovídající 
znalosti waldorfské pedagogi-
ky. Tuto skutečnost potvrdila 
i přizvaná odbornice z oboru 
alternativního školství. Situace 

byla o to komplikovanější, že 
nastala počátkem školního roku. 
„Zvažovaly se různé varianty, 
aby byla zachována kontinuita. 
Kdybychom školku úplně zruši-
li, způsobili bychom velké pro-
blémy rodičům. Vedením školky 
byla proto pověřena ředitelka 
křesťanské školky,“ upřesnila 
starostka a zdůraznila, že jí šlo 
a jde hlavně o děti. 

Situace následně vyvolala řa-
du emocí. Dne 3. prosince se 
proto celé vedení radnice včet-
ně zastupitelky Jany Pagáčové 
sešlo s rodiči. Na setkání starost-
ka opakovaně objasnila vznik-
lou situaci a popsala jednotlivé 
kroky, které zřizovatel učinil pro 
zachování alternativního škol-
ství. Zdůraznila, že obvod mohl 
přistoupit i ke krajnímu řešení. 
Ředitelka křesťanské školky 
Milena Glinzová osobně na 
schůzce rodičům vysvětlila, jaké 
má pravomoci a proč nemůže 
ve waldorfské výuce pokračo-

vat. Nabídla rodičům možnost 
přijmout klasickou výchovu 
běžnou v mateřských školkách, 
nebo v této mateřské škole vzdě-
lání ukončit. „Toto se ale netýká 
dětí v předškolním věku, které ze 
zákona musí absolvovat posled-
ní ročník mateřské školy. Pokud 
si rodiče budou přát umístit své 
dítě do jiné školky, nebudu jim 
v tom bránit. Ale byla bych 
raději, kdyby zůstaly u nás,“ 
doplnila ředitelka Glinzová. 

„Téma alternativní výuky 
bylo na programu zasedání rady 
městského obvodu dne 17. pro-
since. „Přijali jsme usnesení, 
podle něhož má zástupkyně 
ředitelky Alternativní mateřské 
školy Milena Glinzová vypra-
covat nový školní vzdělávací 
program pro Alternativní mateř-
skou školu, a to bez waldorfské 
pedagogiky. Zastupitelé byli 
o tomto výsledku informováni 
18. prosince,“ uzavřela starost-
ka. 

Městská policie zve na první letošní
bezplatný kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve 
na první z řady letošních bez-
platných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Koná se ve středu 30. 

ledna 2013 od 16 hodin. Místem 
konání bude tentokrát budova 
městské policie na Hlubinské 
ulici. Hovořit se bude o tom, 
jak mohou být strážníci nápo-

mocní občanům. Přednášející 
účastníkům kurzu přiblíží denní 
náplň práce strážníka, objasní 
některé postupy policistů při 
výkonu jejich pravomocí, nebu-
dou chybět informace o činnosti 
jednotlivých pracovišť městské 
policie.

Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana a i ten-
tokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 
Připomínáme, že je vhodné si 
s sebou přinést sportovní obleče-
ní (pro výuku sebeobrany), pří-
padně volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost 
využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není třeba, výu-
ka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách. Bližší 
informace získáte na tel. číslech 
599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostra-
va.cz.
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KONTEJNER je záměrně větších rozměrů, aby byla zaručena čis-
tota i efektivnost vývozu. Kontejner zabírá jen jedno parkovací 
místo, zůstává stále stát a je vybírán ručně – řidičem a závozníkem 
azylového domu Diakonie.

Již dva roky se zaměstnanci 
úřadu připojují ke sbírce Nepo-
třebné věci potřebným lidem, 
kterou organizuje Diakonie 
Broumov. „Doposud probí-
haly sbírky na základě vyhlá-
šení termínu a pak jsme věci, 
především textil, odvezli na 
určené sběrné místo,“ potvr-
dila tajemnice Pavla Uhrová. 
Oblastní ředitelka Diakonie 
Broumov Lenka Wiesnerová 
potvrdila, že se nedávno obráti-
li na mariánskohorskou radnici 
se žádostí o prohloubení této 
spolupráce: „Moravskoslezský 
kraj nám v loňském roce pod-
pořil nákup jednoho kontejne-
ru na použitý textil pro občany 
v Ostravě. Rádi bychom tuto 
službu postupně rozšířili do 
všech městských částí, a dali 
tak možnost občanům odevzdat 
věci, které už nepotřebují,“ 
přiblížila Lenka Wiesnerová. 
Radnice v Mariánských Horách 
našla vhodné místo, kde bude 
kontejner umístěn. „Jedná se 
o lokalitu na Fifejdách, kde už 

na počátku února najdou občané 
kontejner okrové barvy,“ upřes-
nila vedoucí majetkového odbo-
ru Jindřiška Pavúková, která 
dodala, že lidé mohou do kontej-
neru nosit nejen textil, oblečení, 
ale i boty nebo plyšové hračky. 
Náš obvod se tak připojí k dal-
ším padesáti místům v republice, 
kde už jsou umístěny speciální 
nádoby, odkud putují všechny 
věci k lidem, kteří si nemohou 
pořídit nové. 

Ve výdejních střediscích roč-
ně vydá Diakonie Broumov při-
bližně 1500 až 2000 tun pěkné-
ho ošacení, zaměstnává 60 lidí 
z okraje společnosti, kterým nad 
rámec pracovních povinností 
pomáhá se začleněním zpět do 
společnosti bez nutnosti pobírá-
ní sociálních dávek. Organizace 
se této činnosti věnuje od roku 
1992. Sbírky použitého ošacení 
organizují v menších městech 
i obcích dvakrát ročně, ve vět-
ších městech ale často textil 
zbytečně končí ve směsném 
komunálním odpadu.

Nepotřebné věci míří
k potřebným lidem

Krásný zážitek plný emocí si 
odnesli všichni, kdo navštívili 
ostravské mimořádné předsta-
vení Popelka v podání předních 
krasobruslařů, akrobatů, herců 
i zpěváků. Režisér Jindřich Ši-
mek nás nechal nahlédnout do 
zákulisí, kde hvězdy relaxova-
ly po odpoledním vystoupení 
a připravovaly se na večerní 
představení. Na otázku, jak se 
jim pracuje s režisérem, svor-
ně odpověděly, že velmi dobře 
a že je jeho jméno vždy záru-
kou kvality. 

Královna
– Hana Buštíková 

Drobnou a štíhlou Hanu 
Buštíkovou si určitě pamatu-
jete jako členku půvabného 
dua Kamélie, které bylo před 
lety velmi populární. „Občas 
ještě koncertujeme, společná 
vystoupení si užíváme, pořád 
nám to šlape. Když jsem dosta-
la nabídku od režiséra Jin-
dřicha Šimka na účinkování 
v muzikálu Popelka, byla jsem 
potěšena. Pořád ráda objevuji 
nové věci,“ uvedla sympatická 
zpěvačka. Na otázku, co dělá 
pro udržení krásné postavy, 
odpověděla, že celý život málo 
jí. „Už jako dítě jsem se v jídle 
nimrala. Snažím se jíst zdravě, 
a i když toho nesním mnoho, 
váhu si přesto hlídám.“ 

Pohádkový čaroděj 
– Jiří Korn

V roli pohádkového čarodě-
je je naprosto neodolatelný. Je 
takřka pořád na jevišti a jeho 
proměny jsou úchvatné. Když 
se k tomu přidá jeho podma-
nivý a nezaměnitelný hlas, tak 
se lehce přenesete do pohádky. 
„Pohádky mám moc rád, miluji 
je,“ řekl upřímně umělec, kte-
rý měl možnost sdílet všechny 
projekty režiséra Šimka. „Je to 
schopný a silný režisér, který 

má nadhled. Moc jsem se na tu 
práci těšil.“ 

Macecha
– Hana Křížková 

Nedalo mi to, abych se neze-
ptala na její kuchařské úspěchy 
v oblíbeném televizním pořadu, 
kde vaří VIP osobnosti. „Byl to 
zážitek, hlavně jídlo, které při-
pravovala Halina Pawlowská. 
Některé speciality jsem ještě 
nikdy nejedla. Moc se těším na 
společný zájezd, protože Hali-
na projevila přání jet se mnou,“ 
dodala s nadšením Hana Kříž-
ková, kterou v nejbližší době 
čeká velká operace kolene.

Dcera Nora
 – Sabina Laurinová 

Herečka Sabina Laurinová 
sice projekty Jindřicha Šim-
ka znala, ale poprvé se s ním 
potkala až při nejnovějším 
z nich – Popelce. „Styl práce 
mi vyhovoval, protože jsem 
přesně věděla, co chce. Z před-
stavení jde pozitivní energie, 

podle mě se moc povedlo. 
Není možné, aby se někomu 
nelíbilo. Nikdo se nemůže cítit 
podvedený,“ vyjádřila své doj-
my Sabina Laurinová, která 
zdůraznila, že jsou tam i krásné 
herecké příležitosti pro ženy. 

Král
– Vlastimil Harapes

„Kdybych mohl, tak bych 
rád hrál prince. S ohledem na 
můj věk to ale už nebylo mož-
né,“ s úsměvem řekl býva-
lý vynikající baletní umělec 
Vlastimil Harapes, který se 
v Popelce zhostil role krále. 
Jeho historka o tom, že Jin-
dřichu Šimkovi (dříve úspěš-
nému sólistovi baletu Národ-
ního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě) říkali ”malý 
Harapes“, mě rozesmála. „Na 
odličování nám tehdy v diva-
dle dávali dětské pleny. Já si 
je vázal s oblibou jako čelenku 
a Jindřich to dělal taky,“ vzpo-
mněl Vlastimil Harapes, které-
ho se Šimkem svedla dohroma-
dy až taneční soutěž Hvězdy na 
ledě v Bratislavě, kde byl Vlas-
timil Harapes členem poroty. 

Na slovíčko s aktéry muzikálu
na ledě Popelka

DO NOVÉHO ROKU si Jiří 
Korn nedává žádná předsevze-
tí, protože je stejně nedodrží. 
Všem ale přeje hodně zdraví.

HANA BUŠTÍKOVÁ si do 
nového roku přeje, aby její syn 
zdárně ukončil magisterské 
studium japanologie.

HANA KŘÍŽKOVÁ mění 
v inscenaci Popelka kostýmy, 
ten na snímku váží 15 kilogra-
mů.

PŘEDSTAVENÍ SE LÍBÍ 
i oběma holčičkám Sabiny. 
V některých kostýmech ji ani 
nepoznaly. 

VLASTIMIL HARAPES v mu-
zikálu také zpívá.

Biskupské gymnázium 
v Ostravě nabídne 17. ledna 
2013 od 9 do 16 hodin zájem-
cům o čtyřleté a osmileté stu-
dium možnost seznámit se 
s prostorami školy, pohovořit 
se studenty a učiteli gymnázia, 
a také nahlédnout pod poklič-
ku svého studijního prostředí. 
Gymnázium vzniklo krátce po 
sametové revoluci v roce 1991 
a za tu dobu poskytlo kvalit-
ní gymnaziální vzdělání stov-
kám absolventů. Příští školní 
rok se škola oblékne do nové-

ho kabátu: „V průběhu letních 
prázdnin proběhne díky dotaci 
z Evropské unie zateplení celé 
budovy, včetně výměny oken, 
zároveň provedeme v režii zři-
zovatele celkovou rekonstruk-
ci sociálního zařízení,“ hovoří 
o blízké budoucnosti gymnázia 
jeho ředitelka Jana Vylobová. 
Gymnázium pro nový školní 
rok přijme studenty do dvou tříd 
osmiletého studia a jedné třídy 
studia čtyřletého. Další informa-
ce o gymnáziu najdete na webu 
gymnázia www.b-g.cz.

Biskupské gymnázium pořádá 
den otevřených dveří

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Rušil noční klid a ještě napadl strážníka
Dne 5. prosince 2012 byla hlídka městské policie krátce před 

půlnocí vyslána k domu v Ostravě-Hulvákách, kde jeden z nájem-
níků rušil noční klid. Když jej strážníci vyzvali, aby ztlumil hlasi-
tou hudbu, začal vulgárně nadávat. Jednoho ze strážníků dokonce 
udeřil pěstí do ramene. K dalšímu útoku se již nedostal, vzápětí byl 
za použití donucovacích prostředků zpacifi kován a byla mu nasaze-
na pouta. Muži, který napadl strážníka, tak nyní místo „obyčejné“ 
pokuty za rušení nočního klidu hrozí obvinění z trestného činu.
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SOUBOR SE ŘADÍ mezi přední kolektivy v republice a pravidelně vystupuje na celostátních 
přehlídkách folklorních souborů.

Soubor lidových písní a tan-
ců Hlubina, který se řadí k nej-
starším folklorním souborům 
v  České republice, vystoupil 
na šestém ročníku tvůrčí taneč-
ní dílny v Jihlavě. „Lektor-
ský sbor, složený z předních 
odborníků, měl velmi nesnad-
ný úkol. Hodnotil čtrnáct cho-
reografi í souborů z celé České 
republiky. A Hlubina dopadla 
výborně, sklidila slova uzná-
ní,“ sdělila vedoucí souboru 
Kateřina Macečková. Přehlíd-
ky se soubor Hlubina zúčastnil 
výřezem z premiéry celove-
černího tanečního představení 
„Ej, hoja, hoja, svoboda moja“. 
Upravená část tohoto bala-

dického příběhu s podtitulem 
„Dyckich sobě myšlol, že je 
vojna špas“ podala výpověď 
o odchodu chlapů a chlapců na 
vojnu a často marném čekání 
dívek na jejich návrat z ní. Na 
tvorbě úzce spolupracovala 
choreografka Helena Skálo-
vá se svým synem Danielem, 
autorem hudby. „Na částeč-
nou úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s účastí na této 
přehlídce choreografi í folklor-
ních souborů obdržela Hlubina 
od našeho městského obvodu 
fi nanční dar ve výši osmi tisíc 
korun,“ potvrdila referentka 
odboru hospodářské správy 
a vnitřních věcí Hana Šustko-
vá. 

Soubor vznikl v Ostravě 
v roce 1947, původně jako 
dívčí taneční skupina, která 
se věnovala studiu slezského 
folkloru. S jeho jménem je 
neodlučně spjato jméno zakla-
datelky, umělecké vedoucí 
a choreografky Zdeny Kyselé 
(1918 – 2004). V současnosti 
tvoří soubor více než stočlen-
ný kolektiv, který poskytu-
je zázemí dětem, dospělým 
i seniorům. V současnosti již 
Hlubina připravuje další akci, 
věnovanou stále ještě osla-
vám 65. výročí svého vzniku. 
Srdečně zve všechny příznivce 
23. února 2013 na havířský bál, 
který se uskuteční v prostorách 
Radniční restaurace Ostrava.

Soubor lidových písní a tanců Hlubina
se představil v Jihlavě, kde zaujal

Knihovna – kniha – čtenář
Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Oslavy začátku nového roku 
2013 skončily a nastávají dny 
pracovní. Sám letopočet 2013 
podle numerologie tvoří číslici 6 
(2+0+1+3), a ta je číslem lásky 
a harmonie.

A přesně v tomto duchu zaha-
juje knihovna svou činnost, a to 
tradičním pohlazením po duši: 
10. koncertem mezi kniha-
mi ve čtvrtek 24. ledna 2013 
v 16.30 hodin. Host Petr Mil-
ler se svými žáky ze Základní 
umělecké školy V. Wünsche nás 
potěší muzikálovými a operetní-
mi melodiemi. Zveme všechny 
příznivce krásné hudby.

V dětském oddělení se můžete 
dozvědět, jak to vlastně bylo se 
svatým Valentýnem a proč se 
tento svátek slaví. Zveme děti 
i dospělé ve čtvrtek 14. úno-
ra od 14.00 do 15.30 na čtení, 
povídání a malou výtvarnou 
dílnu pod názvem Ty jsi můj 
Valentýn.

Obě oddělení nabízí dobrý 
výběr knih všech žánrů, zvuko-
vé knihy, časopisy, denní tisk 
a příjemné a klidné prostředí 
naší knihovny na ulici Daliboro-
va 9 v Mariánských Horách.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

První výstava v  roce 2013 
nese název Očima dětí, jejími 
autory jsou chlapci z Dětské-
ho domova Ostrava-Kunčice. 
Výstava potrvá od 7. ledna do 
4. února. 

Literární kvíz „Jak se diví 
Alenka?“ je připraven v dět-
ském oddělení k výročí naroze-
ní Lewise Carrolla. Tomuto 
spisovateli a jeho knize Alen-
ka v říši divů bude věnováno 
i odpolední čtení ve čtvrtek 17. 
ledna v 15 hodin. 

Ve výtvarné dílně ve čtvrtek 
24. ledna od 13.30 do 16.30 
hodin s názvem Sněžný muž 
si děti mohou vyrobit netra-

diční postavičky z krabiček. 
Povídání o tom, jaké nové 

knihy si můžete půjčit v naší 
knihovně, spolu s představe-
ním zajímavých titulů nabídnou 
Knižní tipy v úterý 29. ledna 
v 16.30 hodin.

Námětem únorového setkání 
Klubu rodičů s dětmi Trnká-
ček bude karneval. Na děti čeká 
zajímavé povídání, čtení a hry. 
Jako inspirace pro rodiče budou 
navíc připraveny knihy o vaření 
s dětmi a pro děti. Setkáme se 
v pátek 1. února v 10 hodin. 

Každé úterý si můžete zatan-
čit na taneční podložce v dět-
ském oddělení od 14 do 15.30 
hodin. 

Příjemné chvilky s knihou 
přejí knihovnice

Hitparáda nejvyhledávanějších knih v roce 2012
Mezi nejvyhledávanější knihy, které si nejvíce půjčovali dospělí 
čtenáři v knihovně v Mariánských Horách, patřily: 
1. Patterson, J.: Ve zlomku vteřiny
2. Larsson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy
3. Patterson, J.: Pošta od Mary

V oddělení pro děti a mládež se mezi top knihy dostaly tituly: 
1. Kelman, J.: Fotbal
2. Steele, P.: Vlaky
3. Březinová, I.: Saxana a Lexikon kouzel

STALO SE:
I čerti chodí do mateřské školy
Řinčení řetězu 

a hlasité hudrování 
vyrušilo 6. prosin-
ce loňského roku 
děti z mateřinky na 
Zelené ulici z jejich 
obvyklých činnos-
tí. Všem bylo jasné, 
že opravdu přišel 
kromě Mikuláše 
a anděla i ten obáva-
ný čert. Děti zazpíva-
ly a přednesly hodně 
básniček, a tak si nakonec ani letos čert nikoho neodnesl. 

Vánoční zdobení v MŠ Zelená
Jako každý rok, 

i na sklonku loňské-
ho roku se sešly děti 
s maminkami a tatín-
ky, aby si za tichého 
zvuku koled vychut-
nali předvánoční 
atmosféru a vyrobili 
si několik vánočních 
ozdůbek, zvonečků 
i andílků na okna. 
Některé děti si při 
malování, lepení 

a stříhání ozdob spontánně zpívaly koledy. 

Vánoční čas v mateřince Gen. Janka 
Hned zkraje měsí-

ce prosince nám na 
dveře zaklepal Miku-
láš, který opět nepři-
šel sám. Naštěstí si 
„pekelníci“ nikoho 
z nás neodnesli, 
možná proto, že 
jsme jejich mlsné 
jazýčky nalákali na 
naše voňavé perníč-
ky. Úsměv na rtech 
nás všech rozzářil 
vánoční stromeček. V průběhu těchto krásných chvil v naší školič-
ce nás navštívili také rodiče, prarodiče a sourozenci, s nimiž jsme si 
společně vyrobili krásné vánoční dekorace, jež nyní zdobí pokojíč-
ky každého z nás. A aby toho nebylo málo, navštívil nás ilustrátor 
dětských knih A. Dudek, se kterým jsme prožili den plný legrace 
a kouzelného malování. Dětem pozvedl už tak dobrou náladu 
a nám dospělým ukázal, že veškerý předvánoční shon vždy nako-
nec stojí za ty jiskry v očích našich dětí.  Darja Slahúčková

 
Jarmark si velmi užili žáci, učitelé, rodiče i důchodci 

V prosinci jsme 
uspořádali u nás, 
na Základní ško-
le v Mariánských 
Horách, už třetí roč-
ník Adventního jar-
marku. Měli jsme 
velký úspěch. Děti 
vyrobily v hodinách 
výtvarné výchovy 
a pracovních činnos-
tí dárečky pro svoje 
rodiče, sourozence 

i kamarády. Do příprav dárečků se netradičně zapojila také naše 
paní uklízečka, která dětem pomohla zdobit perníčky. Autoři si své 
výrobky ocenili a prodávali je v naší hale. Žáci si za utržené peníze 
zajistili například předvánoční besídku, odměny do soutěží, výtvar-
ný materiál apod. Myslím, že i touto formou, kdy za své výrobky 
děti obdrží určitou částku, se podporuje rozvoj fi nanční gramotnosti 
našich žáků. Co se neprodalo, zanesli do domova důchodců v Ma-
riánských Horách jako dárečky pro zdejší seniory. Během jarmarku 
probíhal také doprovodný program, kde vystoupil náš pěvecký sbor, 
zazněly vánoční koledy, písně s adventní a zimní tematikou. Děkuji 
všem účastníkům, organizátorům, učitelům i rodičům, kteří pomáha-
li tak náročnou akci připravit. Šárka Fehérová, ředitelka školy
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Starostka městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky podle § 
14 odst. 1 písm. a) a § 34 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
České republiky a o změně některých 
zákonů

oznamuje:

1. Volba prezidenta České re-
publiky se uskuteční:

v pátek dne 11. ledna 2013 
v době od 14 hodin do 22 hodin,

v sobotu dne 12. ledna 2013 
v době od 8 hodin do 14 hodin.

2. V případě, že žádný z kan-
didátů nezíská nadpoloviční většinu 
odevzdaných platných hlasů, 

uskuteční se druhé kolo voleb, 
a to: 

v pátek dne 25. ledna 2013 
v době od 14 hodin do 22 hodin,

 v sobotu dne 26. ledna 2013 
v době od 8 hodin do 14 hodin.

3. Místem konání voleb v jednot-
livých volebních okrscích jsou volební 
místnosti určené podle místa, kde jsou 
voliči přihlášeni k trvalému pobytu:
 
261 – Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
Výstavní
2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475, 
16/2370, 18/2369, 20/2368, 22/2372, 
22A/2371, 24/2375, 26/2374, 
28/2373, 32/2495, 34/2496, 36/2497, 
38/2498, 40/2499 

262 – Mariánské Hory 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121 
Zelená 
67/2511, 68/2465, 69/2512, 70/2523, 
71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515, 
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517, 
80/2418, 81/2518, 82/2417, 83/2519, 
84/2526, 85/2520, 86/2527, 
87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529, 
92/2530, 94/2531  

263 – Mariánské Hory 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
28. října 
155/2658, 157/2659, 159/2660
Fráni Šrámka 
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 
9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439, 
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 
22/2454, 24/2455, 26/2456, 28/2457, 
30/2458, 32/2459 
Jablonského 
5/196 

264 – Mariánské Hory 
Knihovna města Ostravy, Daliboro-
va 9/418  
Bendlova 
8/377
Bílá 
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 
5/1973 
Cottonové 
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 
5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967,  
9/1965, 11/1966 
Daliborova 
8/594, 13/420, 15/421, 17/422, 18/492, 
24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394
28. října 
201/66, 203/81, 217/437, 227/212 
Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,  
9/2002, 10/2007, 11/2001 
Kopaniny 
10/917, 13/398 
Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 
39/721
1. máje 
12A/70, 14/69
Slévárenská 
1/436, 13/404, 20/407 

265 – Hulváky 
Panevropská vysoká škola (bývalá 
ZŠ) Matrosovova 14/833 
28. října 
243/102, 247/879, 249/886, 251/924, 
253/925, 255/838, 257/858, 261/860, 
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 
271/857, 273/864,  
275/875
Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 
6/928, 7/801 
Jahnova 
2/870, 3/956, 5/951, 7/866, 8/912, 
9/959, 11/1076, 11A/2018, 14/890, 
16/913, 17/894, 19/898, 21/971 
Kalusova 
8/871, 10/827 
Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 
8/711, 10/728 
Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798
Prostorná 
2/914, 3/826, 4/811, 8/963 
Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 
8/955, 9/766, 10/952, 13/825
Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 
20/981
Železárenská  
3/694, 9/957, 13/921, 15/855, 
17/991, 19/954 

266 – Hulváky
Panevropská vysoká škola (bývalá 
ZŠ) Matrosovova 14/833 
Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 22/1469, 
30/438, 31/626, 36/437, 38/436, 
40/435, 44/433 
28. října 
277/944
Klínová 
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 
Kukučínova 
3/888, 10/799, 10 A/565, 12/761
Ladislava Ševčíka  
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 
13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822, 
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 
21/1496, 22/814,  23/1495, 24/741, 
Matrosovova 
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745, 
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 13/662, 
15/663, 17/664, 19/665, 21/751, 
23/750, 25/666, 29/637, 33/1087
U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 
Wolkrova 
4/790 
Železárenská 
8/619, 14/1102 
Železná 
10/618, 12/606 

267 – Hulváky 
Panevropská vysoká škola (bývala 
ZŠ) Matrosovova 14/833
Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 18/367
28. října 
279/961, 281/272, 283/223, 285/250, 
289/177, 291/219, 295/1424, 
297/1423, 299/1422, 301/1421 
Jasinkova   
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555, 
10/1552, 11/1868, 11A/1869, 12/1553
Knüpferova 
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455 
Kordova 
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561
Lázeňská 
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 
5/2956 

Oborného 
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 
11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 
16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 
28/237, 31/266, 34/270 
Varšavská 
4/282, 5/285, 6/264, 7/1577, 9/413, 
10/265, 13/229, 15/230, 17/231, 
18/234, 20/235, 21/268, 22/236, 
23/596, 24/445, 26/485, 26A/132, 
28/483, 29/378, 30A/573, 31/269, 
32/286, 34/568, 35/643, 42/479, 
44/1294, 44A/1580, 46/1435, 106/425
Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95  

268 – Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpra-
cující, Mojmírovců 42/1002
28. října   
242/653, 248/813, 254/852, 256/853, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723
Josefa Šavla 
5/734, 8/768, 11/750, 13/765, 15/764, 
17/763, 19/762, 23/760
Karla Tomana 
3/620, 5/627, 7/618, 9/624, 11/606, 
13/625
Klostermannova 
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756, 
10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 
20/771, 
Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 
7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 
15/779, 17/778, 19/939
Sokola Tůmy  
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 
10/746, 12/745, 14/744, 18/775, 
22/773, 24/776
Solidarity   
2/926, 6/893, 8/14, 9/780, 10/844, 
12/843, 14/787
U Vodojemu   
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 
8/661, 9/667, 10/662
V Zátiší 
2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629, 
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 
12/646, 14/622
Vršovců 
35/899, 37/908, 41/891, 43/170, 45/786, 
47/785, 49/784, 53/777 

269 – Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpra-
cující, Mojmírovců 42/1002
28. října 
208/190, 212/158, 218/197
Karla Tomana 
4/330, 6/633, 8/643, 12/1080, 
14/1078
Kollárova   
7/193, 8/354, 9/194, 10/355, 11/195, 
12/356, 18/584 
Kravařská 
1/1111, 5/770 
Mojmírovců 
17/579, 19/580, 25/1092, 27/1069, 
29/1073
Oblá 
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 
13/1068
Slavníkovců 
7/231, 9/791, 11/1108, 13/1109,
15/1110 

270 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
5/674, 9/1050 
Mládí 
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 
6/1129, 8/1138
Mojmírovců 
26/1188, 28/1134, 30/1118, 32/1117,
34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256
 
271 – Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 
Novoveská 14/1168

Náprstkova  
23/994
Novoveská   
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 14/1168, 
18/28, 20/281
Vršovců 
31/1039, 33/1053, 54/29, 56/1126,
58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009
 
272 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
11/712, 13/835, 15/841, 17/878, 
21/1257, 23/1141
Karasova 
8/1169 
Václavská 
10/1143 
Vršovců 
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144
 
273 – Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 
Šimáčkova 27/1148 
Františky Stránecké  
3/803 
Gen. Hrušky 
1/2035
Novoveská 
24/509, 26/507, 28/506, 30/505, 
32/61, 34/63
Přemyslovců 
64/1166, 66/1167, 68/1232
Rybářská 
13/1223 
Šimáčkova 
9/1219, 11/731, 12/730, 17/641, 
23/1010, 25/1011, 27/1148 

274 – Mariánské Hory 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola, U Dvoru 
14/1119
Korunní 
63/822, 67/637, 72/970, 74/974, 
78/603, 80/1091
Lomená 
1/935, 5/961, 9/135
Marie Pujmanové 
6/1228, 8/1221, 10/663, 12/848, 
13/132, 15/1007, 16/1131, 17/1075, 
21/1097
Přemyslovců 
48/836, 50/832, 56/1162, 58/1163, 
60/1164, 62/1165
Strmá 
3/1013, 5/808, 7/1012
Sušilova 
1/919, 3/986, 5/1004, 7/658
Šimáčkova 
7/1220
U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 8/1096, 
9/1231, 11/518, 21/1040 

275 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634
28. října 
202/1081, 204/1093
Karasova 
5/466, 11/915
Kaštanová 
6/2030
Kralická 
4/333, 6/332
Mojmírovců 
5/597, 7/695, 8/200, 11/1045, 12/1122, 
14/1001
Nivnická 
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 
10/665, 12/388, 16/1017, 18/564, 
20/456, 23/331, 25/350
Přemyslovců  
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 17/987, 
19/975, 21/804, 25/72, 29/74, 
35A/285, 41/338, 51/865, 55/1238, 
57/1239, 59/1240, 63/224

Slavníkovců 
8/657, 10/1106, 12/1106, 14/321, 
16/724, 18/729, 20/233, 24/639, 
26/823 

Štítného 
13/1114, 15/1000 

276 – Mariánské Hory 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola,
U Dvoru 14/1119  
Hozova
1/484

Hudební
1/503, 2/496, 4/1100, 5/1242, 7/1243, 
8/1006, 9/930, 10/1089

Klicperova
11/1057, 13/847, 15/846

Korunní
41/900, 43/1211, 45/1211, 47/1211, 
50/910, 51/1088, 52/906, 54/228, 
55/980, 56/909, 59/1244, 61/1244, 
62/1058, 64/1054

Ludmilina
23/1082, 25/965, 30/1065, 31/942, 
32/995, 33/1051, 34/1003, 36/131, 
38/1062, 40/1059

Marie Pujmanové
11/1137

Stojanovo nám.
1/1072, 2/940, 3/1136, 5/936, 6/932

Přemyslovců
28/1055, 32/793, 34/576, 40/714, 
42/1260, 44/967

Raisova
3/859, 9/905, 11/903, 15/916, 17/927, 
19/931, 21/946, 25/988, 27/996

Sušilova
2/1052

Závišova
3/1056 

277 – Mariánské Hory  
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480 

Čelakovského  
3/1064, 8/490, 9/607

Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591

Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241 

28. října 
170/1263, 180/938, 184/341, 186/243, 
190/242

Hynaisova 
12/790

Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907

Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032

Korunní 
13/973, 15/807, 17/1123, 25/713, 
37/817

Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100

Olivova 
3/553

Pražákova 
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 
14/715, 16/716

Přemyslovců 
16/476, 20/533, 22/534, 24/1029, 
26/1030

Raisova 
4/881, 6/1066, 8/718

Tvorkovských 
3/348, 6/902, 10/888, 11/222, 19/1102, 
20/244, 21/1103, 22/877, 23/1104 

Závišova 
4/1031 

278 – Mariánské Hory 
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480 

Baarova   
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012 

Korunní   
6/842, 12/1026, 14/1027, 16/1028, 
18/933, 20/834, 22/934, 24/102, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 
42/1192 
Novinářská  
3/1113 

279 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Baarova 
15/1161, 17/1160
Gen. Janka 
1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159 

280 – Mariánské Hory
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Janka 
2/1154, 4/1153
Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 
5/1151, 5A/1252, 7/1152, 7A/1253, 
9/1237
Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190
 
281 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 
10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204, 
18/1205, 20/1206 

282 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
22/1210, 23/1216, 24/1214, 25/1215 

4. Voliči obdrží nejpozději 
3 dny přede dnem volby do poštovní 
schránky hlasovací lístky pro volbu 
prezidenta v doručovací obálce, na 
které bude uvedena adresa volebního 
okrsku. Zároveň v obálce obdrží infor-
maci o způsobu hlasování. V případě, 
že dojde k poškození nebo ztrátě hla-
sovacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební 
komisi o jiný hlasovací lístek. 

5. Volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanských průkazem nebo 
platným cestovním pasem, platným 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky. 

6. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební komise jednu prázd-
nou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Každý volič se musí před 
hlasováním odebrat do prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

7. V prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek, který 
nijak neupravuje. Úřední obálku s hla-
sovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

8. Volič může ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů požádat 
Úřad městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu 
stálého volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky.

9. V případě konání 2. kola volby 
bude na úřední desce úřadu zveřejně-
na informace o době a místě konání 
2. kola volby. Hlasovací lístky obdrží 
volič přímo ve volební místnosti.

10. Další informace k volbě pre-
zidenta jsou umístěny na webových 
stránkách www.mvcr.cz a www.
marianskehory.cz.
 Liana Janáčková, 
 starostka

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Propet
spol.s r. o.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

AKTUÁLNÍ CENÍK INZERCE
PRO ROK 2013

Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně
našeho Zpravodaje, kontaktujte naši redakci

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz 

Aktuální ceník inzerce:
l  15 Kč/cm² včetně DPH u inzerentů, kteří mají sídlo 

podnikání v obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

l  18 Kč/cm² včetně DPH u inzerentů, kteří nemají sídlo 
podnikání v obvodu Mariánské Hory a Hulváky N
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Vážení spoluobčané,
připomínáme, že své podněty k úklidu v okolí vašeho byd-
liště v Mariánských Horách a Hulvákách můžete zasílat na 
elektronickou adresu: uklid@marianskehory.cz.

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

Mižochová, tel.: 775 950 951 
Lichý týden: 
Po – Čt: 12.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 13.00
Sudý týden: 
Po – Pá: 8.00 – 13.00
l PEDIKÚRA: Emilie 

Urbancová, tel.: 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domác-

nostech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 
l REHABILITACE: Kate-

řina Hermanová, tel.: 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultra-
zvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdra-
votní pojišťovny, dále nabízíme 
masáže a jiné placené služby).

Provozní doba:
Po: 8.00 – 18.00 
Út: 7.00 – 15.00
St: 7.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 14.00
DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: Gab-

riela Kundrátová, tel.: 596 636 
198, 604 735 329

Lichý týden: Po – Čt: 8.00 
až 17.00, Pá: 11.00 – 17.00, 
So: dle objednávky

Sudý týden: Po – Čt: 8.00 
až 15.30, Pá: 11.00 – 15.30, 
So: dle objednávky
l PEDIKÚRA: Emilie 

Urbancová, tel.: 732 556 665, 
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů, Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby
poskytované v DPS

Domy s pečovatelskou službou 
připravily posezení

Na konci roku se konala už tradiční výstava ručních prací. 
K vidění byly výrobky vytvořené paličkováním, síťováním, frivo-
litky, šité krajky, krosenky či pachtwork.

PŘEDVÁNOČNÍ posezení s hudebním doprovodem a malým 
občerstvením uvítali všichni  obyvatelé domova.
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