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Starostka ostravského měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky Liana Janáčková, 
náměstek hejtmana pro život-
ní prostředí a dopravu Daniel 
Havlík a náměstek ostravské-
ho primátora Dalibor Madej 
podepsali společné komuniké. 
Žádají v něm ministra fi nan-
cí Jana Fischera a další členy 
vlády v demisi, aby urychleně 
a efektivně řešili problém jedné 
z největších starých ekologic-
kých zátěží v Česku – odstraně-
ní ostravských lagun. „Inicia-
tiva vzešla od nás,“ potvrdil 
místostarosta Jiří Jezerský, kte-
rý na kontrolních dnech Diama 
pravidelně poukazuje na nečin-
nost vlády ve věci lagun.

Pozůstatky výroby ropných 
produktů, zejména odpad z re-
cyklovaných vyjetých mo-
torových olejů, které tvoří 
obsah těchto kalových lagun po 
bývalé chemičce Ostramo, trá-
pí obyvatele Ostravy a přede-
vším blízkého sídliště Fifejdy 
mnoho let a mají značný podíl 
na zhoršení životního prostředí 
v moravskoslezské metropoli a 
jejím okolí. Toho času na lagu-
nách, které katastrálně patří do 
Mariánských Hor, už více než 
rok probíhají udržovací práce 
a čeká se až se pohnou ledy. 
S celou situací všichni zúčast-
nění představitelé zásadně 
nesouhlasí a požadují dokonče-
ní prací a celé sanace. „Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o vel-
mi důležitý dokument, zveřej-
ňujeme celé jeho znění,“ uvedl 
místostarosta. 

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s žádostí 
o urychlené a efektivní řešení 
problematiky tzv. Lagun Ostra-
mo, staré ekologické zátěže. 
Sanační práce se táhnou již 
několik let bez odpovídajících 
výsledků a každoročně se práce 
prodražují.

Zahájení prací na sanaci 
lagun přijala široká veřejnost 
s velkým zadostiučiněním. 

Občas sice docházelo ke zhor-
šení již tak nepříznivého život-
ního prostředí, všichni však 
doufali, že se jedná o přechod-
nou záležitost s defi nitivním 
řešením v rozsahu a časovém 
harmonogramu tak, jak bylo 
uvedeno ve stanovisku minis-
terstva životního prostředí 
k realizaci nápravných opatře-
ní. Takto byly také stanoveny 
termíny dokončení sanačních 
prací ve smlouvě se zhotovite-
lem těchto prací (Sdružení Čis-
tá Ostrava).

Přestože Moravskoslezský 
kraj, město i obvod v rámci 
tzv. čtvrtletních kontrolních 
dnů dlouhodobě upozorňují 
na neplnění jak časového, tak 
fi nančního harmonogramu 
zakázky, práce se stále pro-
dlužují a v současné době byly 
prakticky zastaveny.

Moravskoslezský kraj, měs-
to i obvod zásadně nesouhlasí 
s prodlužováním řešení sanace 
a požadují ukončení prací, kte-
ré negativně zasahují do života 
občanů našeho kraje.

Od „objeveni“ dalších (cca 
90 000 tun) odpadů v lagunách 
uplynul již více než rok a půl, 
avšak dosud není schválen dal-
ší postup prací. Rovněž termic-
ká desorpce je dosud nefunkční 

a nejsou jakékoliv záruky jejího 
zprovoznění.

Dle nám dostupných infor-
mací je v současné době při-
pravován materiál na jednání 
vlády, který navrhuje možný 
způsob dalšího postupu prací 
(alespoň částečně). Věříme, že 
se osobně zasadíte o podporu 
řešení současně nevyhovující-
ho stavu a urychlené zjednání 
nápravy.

Ledy se pohnuly 
S neskrývanou radostí sdě-

luji občanům Ostravy, že naše 
iniciativa soustředit samosprá-
vu Moravskoslezského kraje, 
statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a státního 
podniku Diamo ve věci lagun 
Ostrama na vládu v demisi by-
la korunována úspěchem. 

Potřebná dotace na likvidaci 
staré ekologické zátěže nachá-
zející se na území Mariánských 
Hor byla dne 18. září 2013 vlá-
dou schválena. Prvním krokem 
je vypsání veřejné soutěže na 
toho, kdo zbytek lagun odstra-
ní. Vím, je to běh na dlouhou 
trať, ale je odstartováno. A to 
je důležité.

 Jiří Jezerský, místostarosta

Požadujeme, aby vláda dokončila 
urychleně sanaci lagun 

KOMUNIKÉ PODEPSALI náměstek moravskoslezského 
hejtmana Daniel Havlík (vpravo), náměstek primátora města 
Ostravy Dalibor Madej a za městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky starostka Liana Janáčková. 

Městský obvod na žádost 
občanů přistoupil k instalaci 
bezpečnostních kamer. Jsou 
umístěny v takových místech 
na území obvodu, kde nejčastěji 
dochází ke zvýšenému výsky-
tu kriminálních činů. Kromě 
funkčních kamer jsou osazeny 
i stejně vypadající makety. 

Z tohoto důvodu nezveřej-
níme stanoviště žádné z těch-
to kamer. Předpokládáme, že 
slušným lidem to vadit nebude 
a zloději, ať jsou ve střehu. Upo-
zorňujeme, že natočený materiál 
bude uchováván v archivu měst-
ské policie a může sloužit jako 
důkazní materiál u soudu. 

Kamerový systém byl vybu-
dován na náklady společnos-

ti OVANET, na obrazovkách 
sleduje dění městská policie 
a obvod bude hradit tzv. přenos 
dat v řádu několika tisíc měsíč-
ně. Systém je v provozu od 
začátku září. 

Ve služebně městské policie 
v Zámecké ulici jsem si celý 
provoz prohlédla a byla jsem 
překvapena, že lze po přiblížení 
rozeznat i tváře chodců. Ve 
smlouvě je ale zároveň stanove-
no, že domácnosti jsou takzvaně 
odcloněny, aby nebylo narušeno 
soukromí osob. Věřím, že obča-
né kamerový systém přivítají 
a bezpečnost v našem obvodu se 
zlepší.

 Liana Janáčková,
 starostka

Vyšli jsme vstříc občanům, 
na bezpečnost dohlíží kamery

Firma Milan 
l provádí revize a kontroly 

odběrného plynového zařízení
l montáže a opravy plyno-

vých spotřebičů

Svou práci dělá 31 let a má ji 
rád. Než založil vlastní fi rmu, 
pracoval v dopravním podniku 
jako karosář, jeho dalším půso-
bištěm byla elektrotelevizní 
služba, kde si udělal všechny 
potřebné zkoušky z plynoinsta-
latérství. Od roku 1991 je živ-
nostníkem, který zaměstnává 
zhruba čtyři lidi. 
n Dbají lidé na svou bez-

pečnost a starají se o topná 
tělesa? 

Přestože se v poslední době 
zlepšila osvěta lidí v oblasti pre-
vence užívání plynových spo-
třebičů, opravujeme často velmi 
zanedbaná zařízení. Přitom stačí 
zhruba hodina na pravidelnou 
roční údržbu, která je dokonce 
daná zákonem. Revize odběrné-
ho zařízení a servis je povinný. 
n Jak taková prohlídka 

probíhá? 
Kotel vyčistíme a seřídíme. 

Součástí prohlídky je prohléd-
nutí všech součástí kotle. Pokud 

nestačí k vyčištění použití kartá-
če a vystříkání vodou, musíme 
celé zařízení rozebrat a vysát 
nános sazí a vše pořádně pro-
pláchnout vodou. Pravidelnou 
roční údržbu doporučujeme také 
u kamen na ohřev vody. To bys-
te nevěřila, jaký nános sazí se 
může objevit v plynových kar-
mách. Horší to bývá v rodinách, 
kde chovají zvířata, zvláště koč-
ky. 
n Lidé často nevědí, jak se 

mají o kotle starat, třeba v pří-
padě přestěhování z paneláků 
do rodinných domů. Co byste 
jim poradil? 

V obytných domech, kde 
funguje společenství vlastníků, 
by se měl o vše potřebné sta-
rat správce. Ten by měl zajistit 
povinné kontroly včetně zápisu.

(Pokračování na str. 2)

„Už je nejvyšší čas na kontrolu kotle,“  
upozorňuje kamnář Milan Sondel

Představujeme živnostníky:

Tradiční cyklojízda starostů 
vedla přes náš obvod str. 2

„Nikdo se mě neptal, zda to 
zvládnu – rozhovor s Jarosla-
vem Nosrätim str. 3

ZMH 222.indd   1ZMH 222.indd   1 1.10.2013   12:13:031.10.2013   12:13:03



2 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107

„Už je nejvyšší čas na kontrolu kotle...
(Pokračování ze str. 1)
Kromě údržby spotřebičů se 
má dělat revize přívodu plynu 
do domů. Vždy je žádoucí, aby 
v místnosti, kde je kotel, bylo 
zajištěno odvětrávání. Protože 
potřebuje dostatek kyslíku, jinak 
začne špatně spalovat a dojde 
k usazování sazí. 
n Jak je zajištěna bez-

pečnost, nemůže nám kotel 
bouchnout? 

Ne, protože moderní plynové 
spotřebiče mají čidlo proti zplo-
dinám, které v případě poruchy 
nebo havárie zařízení vypnou. 
U kamen s plamínkem na ohřev 
vody doporučuji kontrolovat 
jeho barvu. Když nehoří modře, 
ale červeně, okamžitě spotřebič 
vypnout a volat opraváře. Raději 
otevřít i okna a větrat, protože je 

pravděpodobné, že už do míst-
nosti unikl oxid uhelnatý. Často 
pomůže i drobná oprava. 
n Když se nechci spoléhat 

na čidla, ale chci mít jistotu, co 
si mám pořídit?

Doporučuji hlásiče požárů, 
které se dají nainstalovat do 
místností i do koupelen. Je to 
hodně oblíbené a využívané. 
n Vaše rada na závěr? 
Lidé bohužel šetří na nespráv-

ných místech. I když často 
v domácnostech počítají kaž-
dou korunu, na údržbu topných 
zařízení by měli vydat peníze 
v rámci bezpečnosti celé rodiny. 
Na tom by se šetřit nemělo! 

Více se o prevenci, jak 
zabránit požáru, dočtete na 
straně 5.

Městský obvod již koncem 
loňského roku nechal vypra-
covat společností POEL spol. 
s r. o. projektové dokumentace 
týkající se snížení spotřeby ener-
gií s cílem zlepšení tepelně tech-
nických vlastností obvodových 
konstrukcí školských budov. 
Jedná se především o výměnu 
oken, zateplení fasád a střech, 
oplechování vnějších parapetů, 
říms, nové dešťové svody a oka-
py pro školské budovy Mateřské 
školy U Dvoru 22, 22a, Ostrava-
-Mariánské Hory (tj. budova, 
kde sídlí Křesťanská mateřská 
škola a Alternativní mateřská 
škola), Mateřské školy Matroso-
vova, Ostrava-Hulváky, Základ-
ní školu Železárenskou, Ostra-
va-Mariánské Hory a Základní 
školu Gen. Janka, Ostrava-
Mariánské Hory (poslední neza-
teplený pavilon). Zároveň zadal 
městský obvod na tyto školské 
budovy zpracování energetic-
kých auditů a energetických 
štítků obálek budov společností 
Energo-Steel spol. s r. o. a spo-
lečností SKAREA s. r. o.

Zastupitelstvo a poté rada 
města schválily přípravu a po-
dání žádostí o dotace k těmto 
projektům v rámci 50. výzvy 
Operačního programu Životního 
prostředí, prioritní osy 3, oblast 
3.2.1 – realizace úspor energie, 
která byla vyhlášena 27. června 
2013. V případě úspěšnosti pro-
jektů je možné předfi nancování 
a spolufi nancování všech čtyř 
projektů. V letošním roce se jed-
nalo o předfi nancování v část-
ce 168 tisíc korun na podání 
žádostí projektů společností 
QUANTUM CZ, s. r. o, s níž 
městský obvod uzavřel smlou-
vu. Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje doporučil k podpoře 
všechny čtyři projekty, a proto 
městský obvod doložil veškerou 
dokumentaci k podání žádostí. 
Společnost QUANTUM CZ, 
s. r. o., tyto podklady zpracovala 
a odeslala k posouzení. Pokud 
bude městský obvod se získá-
ním dotací úspěšný, veškerá 
realizace zmíněných projektů se 
uskuteční už v roce 2014. 

Liana Janáčková, 
starostka městského obvodu

Projekty na školské budovy

Vzdělávací společnost 
METER Silesia, spol. s r. o. 
realizuje projekt Práce má zele-
nou č. CZ.1.04/3.3.05/75.00026 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 

Cílem tohoto projektu je inte-
grace sociálně vyloučených osob 
na trh práce, zejména Romů 
prostřednictvím podpory vede-
ní a vzdělávání s cílem vytvořit 
pro ně pracovní místa na určitou 
dobu a nechat je na nich zaměst-
nat.

Účastníci projektu se již 
zúčastnili individuálního pora-
denství a motivačního trénin-
ku, jehož cílem bylo rozvinout 
a utužit jejich pracovní návyky 
a motivovat je k dalšímu vzdělá-
vání. „Poté byli účastníci rozděle-
ni do dvou rekvalifi kačních kur-
zů v oborech přiměřených jejich 
kvalifi kační úrovni i poptávce po 

profesích na aktuálním trhu prá-
ce: Stavební výroba a Zakládání 
a údržba zeleně. Rekvalifi kaci 
úspěšně dokončilo a certifi kát 
obdrželo 17 z 20 osob, které do 
ní byly zařazeny,“ konkretizova-
la Hana Danihelková ze vzdělá-
vací společnosti. 

Projekt je také podporován 
a sledován Úřadem práce v Ostra-
vě, který spolupracoval zejména 
v průběhu rekvalifi kace.

V současnosti probíhá nejdů-
ležitější část projektu, zaměst-
nání účastníků na dobu šesti 
měsíců. Zaměstnavatelem je 
společnost ARBOR MORAVIA, 
u níž získalo práci do 28. února 
patnáct úspěšných absolventů 
rekvalifi kačních kurzů. Ti pra-
cují v ulicích obvodu, významně 
se podílejí na přeměně místního 
hřbitova v estetičtější místo a na 
úpravě veřejné zeleně. 

Práce má zelenou

Již 15. ročník tradiční cyk-
lojízdy ostravských starostů 
proběhl v pátek 20. září. Trasa 
měřila 25 kilometrů a vedla sed-
mi z 23 ostravských městských 
obvodů. Kromě novinek v cyk-
listické dopravě stihli starosto-
vé a hosté navštívit mimo jiné 
i komunitní centrum, seznámit 
se s plánem na rozvoj bazénu 
v Ostravě-Porubě a dostalo 
se jim i odborného výkladu 
o přestavbě Svinovských mos-
tů. V rámci Týdne bez aut 
vyhodnotil Aktiv BESIP, pra-
covní skupina při odboru dopra-
vy Magistrátu města Ostravy, 
i druhý ročník fotografi cké sou-
těže amatérů na téma Bezpečně 
po cyklistické Ostravě. Vítězka 
převzala z rukou cyklokoordi-
nátora města i zástupce aktivu 
cenu – kameru a roční před-
platné časopisu FotoVideo, 
a to přímo ve stánku při sobotní 
akci Zažij město jinak, kdy se 
21. září pro auta uzavřela část 
ulic v centru města. V rámci 
akce proběhla i naučná sou-
těž pro děti. O své zážitky se 

podělila tajemnice mariánsko-
horské radnice Pavla Uhrová: 
„Celá akce byla velmi příjem-
ná. Zastávka na sídlišti Fifejdy 
I. byla hodnocena jako zdařilá. 

Účastníkům se líbil výsledek 
regenerace. Pak jsme se podí-
vali do knihovny, kde dostali 
všichni malý dárek z rukou sta-
rostky Liany Janáčkové.“

Aktivity města Ostravy v rámci Týdne bez aut

MEZI 37 účastníky cyklojízdy byly i tajemnice našeho úřadu 
Pavla Uhrová (vlevo), vedoucí odboru péče o seniory Marcela 
Kočová (uprostřed) a pracovnice téhož odboru Kateřina Slaná. 

Opravovaly se školy, investice do zlepšení 
stavu budov budou pokračovat

Městský obvod fi nančně 
vypomáhá příspěvkovým orga-
nizacím s naléhavými či hava-
rijními stavy budov a přilehlých 
nemovitostí. „Od začátku letoš-
ního roku bylo vynaloženo na 
nutné opravy a havarijní stavy 
236 tisíc korun. Jedná se napří-
klad o zcizené okapové svody, 
opravy kanalizací, havarijní stav 
topení, opravy střech, střešních 
světlíků, opravu správní budo-
vy bikeparku a další. Na ná-
kup ostatních služeb, například 

odstranění vosího hnízda, přista-
vění velkoobjemového kontej-
neru, úpravu povrchu či likvida-
ci majetku, byla prozatím vyna-
ložena částka 38 tisíc korun,“ 
vypočítala Iveta Chmelíková 
Hrabalová z fi nančního odboru. 
Na rekonstrukce, moderniza-
ci staveb a dalších věcí mající 
povahu dlouhodobého hmot-
ného majetku neboli investice 
vynaložil městský obvod proza-
tím částku 886 tisíc korun. Vlo-
ni to bylo více než 4,4 milionu 

korun, z nichž většina putovala 
na dokončení generální opravy 
MŠ Zelená. Městský obvod také 
rozhodl o nákupu věcných darů 
v částce 12 tisíc korun pro před-
školáky do mateřských škol, ale 
i žáky do školní družiny. „Veli-
ce si vážíme úsilí ředitelek pří-
spěvkových organizací, které 
dokážou našetřit fi nanční pro-
středky na potřebné opravy či 
rekonstrukce a následně je také 
realizovat,“ uvedla starostka 
Liana Janáčková.

V sobotu 21. září se v obřad-
ní síni ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky konalo vítá-
ní novorozených občánků, 
kterého se z pozvaných 43 
dětí zúčastnilo 13 chlapečků 

a osm holčiček v doprovodu 
nejen svých rodičů, ale i ro-
dinných příslušníků. Vítání dětí 
jako vždy zpříjemnilo hudební 
vystoupení žákyň ZUŠ E. Mar-
huly v Ostravě-Mariánských 
Horách. „Tradičního vítání se 
zhostil místostarosta Jiří Jezer-
ský, který tentokrát připravil 
pro bratříčky a sestřičky novo-

rozeňat hudební soutěž, jejíž 
výherci byli odměněni malou 
pozorností,“ prozradila matri-
kářka Alena Michelová. Kaž-
dé z novorozených dětí bylo 
dekorováno originální pamětní 
medailí a na památku na tento 
slavnostní den jim byl předán 
upomínkový list a malý dáre-
ček.

Přivítali jsme nové občánky 

SVÉ PRVNÍ ofi ciální foce-
ní má za sebou malá Dorotka 
Hujdusová. Na snímku je se 
svými šťastnými rodiči.
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„Nikdo se mě neptal, zda to zvládnu. S batohem na zádech jsem 
přijel do Ostravy a začal pracovat,“ přiznává Jaroslav Nosräti

n Vzpomeňte na začátky, 
které musely být hodně kruš-
né. Kdy jste fakticky začal 
podnikat? 

To si pamatuji úplně přesně, 
17. prosince 1991 jsem dostal 
první živnostenský list. Když 
jsme díky restitucím získali zde-
vastovaný rodinný majetek zpět, 
maminka ho rozdělila rovným 
dílem mezi své tři děti. Nikdo se 
mě neptal, jestli na to mám, zda 
to zvládnu. Zatímco moji sou-
rozenci své pozemky pronajali, 
já jsem se vydal s batohem na 
zádech z vinařského kraje rov-
nou do Ostravy. Bylo mi 27 let 

a začínal jsem v prostředí, kde 
jsem nikoho neznal. 
n Co bylo pro vás v těch 

prvních letech podnikání nej-
těžší? Vždyť jste byl tak mla-
dý. 

Spal jsem v kanceláři na zemi 
a pracoval od brzkého rána až 
do noci. Táhl jsem to tak sám 
bez rodiny pět let. Pak mi došlo, 
že nevidím vyrůstat dceru, že 
jsem neměl roky žádnou dovo-
lenou. Podařilo se mi přemlu-
vit manželku, aby se za mnou 
přestěhovali. Když ale dcerka 
dostudovala gymnázium a šla 
na vysokou školu, žena odešla 
zpátky na jižní Moravu. 
n Nedovedu si vůbec před-

stavit, jaká byla v podniku 
atmosféra, když jste tam při-
šel a oznámil, že jste tu šéf. 
Proběhlo to v klidu? 

V areálu tehdy fungovala 
Elektrotelevizní služba, kde se 

opravovaly ledničky. Monté-
ři se báli, co s nimi bude, jestli 
nepřijdou o práci. Domluvili 
jsme se ale, že všichni zůstanou 
a budeme pokračovat společně 
dál. Časem jsme ledničky i pro-
dávali, postupně jsme se stali 
největším odběratelem značky 
Calex v republice. Všichni si 
to pamatujeme, komu lednička 
dosloužila doma, ten ji odvezl 
na chatu. Byla to stará dobrá 
značka, výrobky vydržely i tři-
cet let. Servis byl ale jen naší 
doplňkovou činností, zabývali 
jsme se hlavně výrobou chladi-
cích zařízení. Po revoluci, kdy 
byl hlad po všem, jsme téměř 
nestačili zásobovat trh. Museli 
jsme montovat venku, protože 
uvnitř jediné haly se vyráběly 
součástky, a to dokonce v dešti. 
Zoufale jsme potřebovali další 
prostory. Oslovil jsem tehdejší-
ho ředitele ČSAD, který sídlil 

v naší bezprostřední blízkosti, 
aby nám pronajal část volných 
kapacit. Vyhodil mě, že se nebu-
de bavit s nějakým živnostní-
kem. Netušil, že se k němu jed-
nou vrátím. 
n No, to muselo být hodně 

zajímavé! Co se stalo? 
Aniž by to věděl, koupil jsem 

během dvou měsíců kontrol-
ní balík akcií podniku. Když 
jsem za ním přišel do kanceláře 
a oznámil mu, že skončil, měl 
deset minut na to, aby si sba-
lil věci. Hned jak jsme získali 
sousední areál, okamžitě jsme 
rozjeli výrobu chladicích zaříze-
ní naplno. Z původního ČSAD 
Speciáltransport vznikla nová 
společnost Specialtransport 
Nosreti a. s., která se po restruk-
turalizaci dostala záhy ze ztráty 
do černých čísel. 
n Významnou etapou 

v historii fi rmy Nosreti byl 
provoz obchodního domu 
s vinárnou. Dnes už tomu spo-
jení rozumím, jste z vinařské-
ho kraje. 

Po otevření trhů se otevřely 
možnosti dovozu širokého sor-
timentu zboží. Vybudovali jsme 
Elektrodům Nosreti, který nabí-
zel veškerou elektroniku. Firma 
rostla, obchodní činnost jsme 
rozšířili z Ostravy do dalších 
měst – Brna a Břeclavi. Když 
se změnila situace a přišla krize, 
prostory obchodních domů jsme 
pronajali – v Ostravě fi rmě Alfa 
Computer. V rámci České a Slo-
venské republiky se dnes zabý-
váme pouze velkoobchodní čin-
ností. Koncovým zákazníkům se 
věnujeme pouze prostřednictvím 
elektronického obchodu www.
abcelektrodum.cz. Pro oby-
vatele Mariánských Hor jsme 
zachovali prodej chladniček 

a mrazniček za výhodné inter-
netové ceny v prostorách areálu 
dopravy za bývalým obchodním 
domem Nosreti (lze projít přes 
parkoviště). Nesmím ještě ale 
zapomenout na Zaječský vinný 
sklep, vinárnu v suterénu domu. 
Kdysi jsme ji také provozova-
li, ale postupně jsme zjistili, že 
podnikání v pohostinství má svá 
specifi ka, a proto jsme i vinárnu 
pronajali. 
n Vraťme se ke kamiono-

vé přepravě. Postupně jste se 
stali lídrem na trhu. Co je vaší 
vlajkovou lodí? 

Pohybujeme se po celé Evro-
pě, navážíme zboží do největších 
přístavů. Naší hlavní devízou je, 
že jako jedni z mála v Evropě 
umíme transportovat velké tech-
nologické celky. Můžeme být 
hrdí na to, že v Mariánských 
Horách máme nejlepší řidiče 
v této oblasti v republice! Tato 
devíza dohromady s nejmoder-
nějšími speciálními soupravami 
a technikou nám umožňuje jako 
jedné z mála evropských fi rem 
účastnit se tendru na dostavbu 
jaderné elektrárny Temelín. 
n Jak dokážete dělit svůj 

čas mezi práci a rodinu? Kde 
se cítíte nejlépe? 

Bydlím s manželkou v Zaječí, 
odkud dojíždím do Ostravy. Na 
jižní Moravě máme Vinařství 
Nosreti a penzion, takže se ani 
doma nenudím. Víno je moje 
vášeň, ale rodina je můj život. 
Jde to ale docela dobře dohro-
mady.
n Jaké víno byste mi ze své 

produkce doporučil? 
To je těžká otázka. Odpověď 

by vydala na celý další rozho-
vor. A ještě bychom si museli 
u toho trochu toho dobrého vína 
nalít.

JAROSLAV NOSRÄTI u dobové fotografi e rodinné úspěšné fi rmy 
Strojírna a slévárna Kroulík a spol., kterou založil jeho pradědeček 
v Mariánských Horách. Díky pravnukovi tradice úspěšně pokračují 
– akciová společnost Nosreti tady sídlí dodnes. 

Jaroslav Nosräti
l Vlastní fi rmu Nosreti 

a. s., kde vykonává funkci 
předsedy představenstva a ře-
ditele 
l Podnikat začal v 27 

letech, kdy maminka získala 
v restituci zpět rodinný maje-
tek v Mariánských Horách, 
který rozdělila mezi své tři 
děti 
l Jako jediný ze sou-

rozenců navázal na tradice 
a vybudoval prosperující spo-
lečnost 
l V současné době patří 

k hlavním činnostem fi rmy 
velkoobchodní prodej chladi-
cí techniky 
l Z podniku ČSAD vytvo-

řil úspěšnou společnost zamě-
řenou na přepravu těžkých 
a nadrozměrných nákladů
l Dcera řídí další rodin-

nou fi rmu – akciovou spo-
lečnost NST reality, sídlící 
v Brně
l Je třicet let ženatý 
l Tělem i duší je vinař

Kdo je má, je spokojený 
a učí se, jak je užívat, kdo 
je nemá, velmi by si je přál. 
Vypadají hezky, mají nespor-
né tepelněizolační vlastnosti, 
díky kterým šetří domácnos-
tem nemalé fi nanční prostřed-
ky ročně, a jejich udržování je 
jednodušší než péče o původní 
okna s dřevěnými rámy, kte-
rá slouží nájemníkům již od 
dob, kdy se domy postavily. 
Vedení radnice v úzké spo-
lupráci s bytovým odborem 
zajišťuje výměnu plastových 
oken v domech našeho měst-
ského obvodu systematicky 
a postupně již několik let 
podle toho, v jakém technic-
kém stavu jsou okna původní 
a jaké fi nanční prostředky mají 
Mariánské Hory a Hulváky 
pro tyto účely v daném roce 
ve svém rozpočtu k dispozici. 
Také z toho důvodu již většina 
obecních domů plastová okna 

vyměněna má, někteří nájem-
níci ale na výměnu a s ní spo-
jené kvalitnější bydlení stále 
ještě čekají. O to více mne 
těší, když se díky úspornému 
zacházení s rozpočtem podaří 
fi nanční prostředky na výmě-
nu starých oken za plastová 
nalézt. Na jednom z posled-
ních jednání rady městského 
obvodu jsme se proto dohodli, 
že ještě v tomto roce plastová 
okna necháme instalovat na 
ulicích Korunní 63 a Sušilo-
vě 1, přičemž již v příštím roce 
v závislosti na vývoji kapitálo-
vých příjmů rozpočtu bychom 
rádi vyměnili okna v obecních 
bytech na ulicích Přemyslovců 
24 a 26, Závišově 4 a Klicpe-
rově 9. Věřím, že tato infor-
mace nájemníky v obecních 
domech na zmíněných ulicích 
potěší.

 Patrik Hujdus, radní

Plastová okna

DNE 18. září oslavila životní jubileum Ludmi-
la Kulihová. Své 90. narozeniny přivítala 
s úsměvem.

Oslavily 90. narozeniny – blahopřejeme

NA KONCI SRPNA slavila také Marie 
Macenauerová.
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Občanské sdružení Morav-
skoslezská unie nesly-

šících v polovině roku 2013 
obdrželo od statutárního měs-
ta Ostravy – MOb Mariánské 
Hory a Hulváky fi nanční dar na 
částečnou úhradu provozních 
nákladů. Organizace hájí a pod-
poruje zájmy všech sluchově 
postižených v Moravskoslez-
ském kraji. V  sídle – Vítkovic-

ká 3335, u Dolu Hlubina – se 
neslyšící scházejí nejen kvůli 
tomu, že něco potřebuji vyří-
dit, ale i kvůli volnočasovým 
aktivitám. „V současné době 
nejsou provozní náklady těchto 
prostor levné, proto občanské 
sdružení vítá každou korunu, 

kterou získáme,“ přiznal před-
seda České unie neslyšících 
Ladislav Bojar.

Finanční dar z rozpočtu 
radnice putoval také do Řím-
skokatolické farnosti Ostra-
va-Mariánské Hory. Částku 
ve výši 10 tisíc korun použila 
na nákup dvou stanů k využití 
volného času dětí a mládeže 
farnosti. „Za poskytnutí toho-
to daru bych chtěl radě našeho 
městského obvodu poděkovat. 
Koupili jsme dva stany, každý 
pro čtyři osoby. Měli jsme je 
s sebou o letošních prázdni-
nách jak na farním táboře pro 
děti školního věku, tak i pro 
mládež. Stany využila mládež 
farnosti i pro své vlastní prázd-
ninové akce. Dokonce i rodiny 
s dětmi z naší farnosti projevi-
ly zájem o zapůjčení stanů pro 
svou letní dovolenou. Oba sta-
ny budou určitě sloužit dětem 
a mládeži farnosti i během dal-
ších prázdnin,“ řekl farář Vla-
dimír Schmidt.
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POD ZÁŠTITOU České Asociace DiscGolfu se konal u Rakety 
historicky první discgolfový turnaj v Ostravě. V úžasné sportov-
ní atmosféře se na startovací listině objevila i zvučná jména české 
discgolfové scény. Do zápolení se zapojili také domácí ligoví hráči 
z Ostravy. Tři kola po devíti jamkách a šest fi nálových jamek roz-
hodlo o vítězích kategorie Open, kategorie Ženy a kategorie Junior.

Běžný den na rad-
nici, v kanceláři se mi 
střídají občané se svými 
starostmi a problémy. 
Řeším je buď okamžitě, 
nebo s pomocí pracov-
níků úřadu. Většinou 
jsou schůzky předem 
dohodnuty, ale přijdou 
i lidé tzv. z ulice. Pokud 
mám chvilku, uvedu je k sobě do 
kanceláře a vyslechnu si je.

Takto přišel zhruba před 
měsícem seriózně vypadající 
pán kolem šedesátky ve sportov-
ních kraťasech a omlouval se, že 
není vhodně oblečen k jednání. 
Sdělil mi, že má velký problém. 
Je prý architekt, kolega z Par-
dubic, bývalý ředitel projektové 
organizace, kde jsem v ostrav-
ské pobočce před rokem 1990 
pracovala i já. Vcelku dostupná 
informace. Zmínil jedno dvě jmé-
na bývalých kolegů. Pak řekl, že 
pracuje pro své známé v Porubě, 
ti ale odjeli, a že nikoho jiného 
v Ostravě nezná, tak si dovolil 
obrátit se na mě. Stalo se mu, 

že si zapomněl peníze 
i doklady doma v Hrad-
ci Králové a nemá 
ani na cestu zpět, ani 
na jídlo. Požádal mě 
o fi nanční výpomoc 
s tím, že mi ji vrátí 
do týdne, kdy zase do 
Ostravy přijede. Půj-
čila jsem mu tisícovku. 

Omlouval se, děkoval, nechal na 
lístku napsané své jméno, adre-
su a telefonní číslo. Jméno a pří-
jmení souhlasilo se jménem ředi-
tele oné projektové organizace. 
Nic mě nenapadlo, hřál mě pocit 
dobrého skutku a čekaly další 
schůzky s lidmi, kteří mě potře-
bují... No, asi tušíte. Po týdnu 
NIC, číslo mobilu sice funkční, 
ale zvedl mi to nějaký Ukrajinec. 
Čekala jsem druhý týden, třetí... 
Prostě jsem naletěla. Všechno 
ale mohla být pravda. 

Pokud můžete, konejte dob-
ré skutky, jen buďte opatrní 
a nenechte se opít rohlíkem. 

 Vaše Liana

Všechno mohla být pravda...
aneb Jak jsem naletěla

Poděkování

Blíží se splatnost ročního nájemného za pronájem 
pozemků a věcných břemen u bytových jednotek

Upozorňujeme občany, že 
se blíží termín splatnosti roč-
ního nájemného za pronájem 
pozemků pod garážemi (i ple-
chovými) a pozemků pronaja-
tých za účelem zřízení zahrád-
ky, dětského koutku, poseze-
ní a podobně. Dále se jedná 
také o splatnost roční částky za 
věcné břemeno zapsané v kata-
stru nemovitostí pro vlastníky 
bytových jednotek v domech 
stojících na pozemcích svěře-
ných městskému obvodu. „Ter-
mín splatnosti je stanoven vždy 
k 30. listopadu daného roku. 
Platbu lze provést v úřední dny 
osobně na majetkovém oddě-
lení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky u Jany Mochelové, 
Přemyslovců 65, 1. patro, dve-
ře č. 109 nebo převodem na 
účet městského obvodu (číslo 
účtu a variabilní symbol jsou 
uvedeny ve smlouvě). Neza-
pomeňte, prosím, vždy přiřadit 
svůj variabilní symbol,“ uvedla 
vedoucí majetkového odděle-
ní Jindřiška Pavúková. Noví 
vlastníci bytových jednotek si 
mohou variabilní symbol zjis-
tit na tel. č. 599 459 255 nebo 
e-mailem na mochelova@

marianskehory.cz. V případě, 
že nájemné (resp. roční plat-
ba za věcné břemeno) nebude 
uhrazeno řádně a včas, je mož-
no předat vymáhání dlužné 
částky právnímu zástupci MOb 
MHaH, čímž se náklady dluž-
níka podstatně zvýší.

Ohlašovací povinnost 
vyplývající z nájemní 
smlouvy

Majetkové oddělení evidu-
je přibližně 700 uzavřených 
nájemních smluv, jejichž před-
mětem je pronájem pozemku 
pod garážemi ve vlastnictví 
soukromých osob. „Vzhledem 
k tomuto vysokému počtu 
dochází poměrně často ke změ-
nám vlastníka garáže a není 
v možnostech našeho odděle-
ní tyto změny sledovat,“ zdů-
raznila vedoucí majetkového 
oddělení Jindřiška Pavúková. 

Z uzavřených nájemních 
smluv vyplývají pro nájemce 
nejen práva, ale také povin-
nosti, které jsou často opomí-
jeny. „Mezi ně patří především 
povinnost ohlásit změny byd-
liště nájemce a změny vlastní-

ka garáže,“ připomíná vedoucí 
oddělení a dodává: „Protože 
ne každý vlastník garáže při 
prodeji své nemovitosti pama-
tuje na tento závazek, žádá-
me jak bývalé, tak také nové 
vlastníky garáží, aby po zápisu 
převodu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hlá-
sili tuto změnu majetkovému 
oddělení našeho úřadu.“ K pře-
chodu vlastnictví nemovitos-
tí může docházet na základě 
kupní nebo darovací smlouvy, 
případně rozhodnutím soudu 
o dědickém řízení, o vypořádá-
ní společného jmění manželů 
a podobně. Změny lze hlásit 
v úřední dny osobně na majet-
kovém oddělení u Karla Synka 
a Moniky Herdové, Přemys-
lovců 65, 1. patro, dveře č. 107, 
telefonicky na tel. č. 599 
459 266, případně e-mailem 
na synek@marianskehory.cz, 
herdova@marianskehory.cz. 
Po oznámení změny vlastníka 
garáže učiní majetkové oddě-
lení kroky potřebné k uzavře-
ní nájemní smlouvy s novým 
vlastníkem garáže a fi nanční 
vypořádání s dřívějším vlast-
níkem.

U příležitosti Mezinárodní-
ho dne za vymýcení chudoby 
proběhnou v Ostravě i okolí 
ve dnech 14. až 18. října Dny 
proti chudobě. Na akci se podílí 
Charita Ostrava, Armáda spásy 
a další poskytovatelé sociálních 
služeb pro lidi v nouzi za pod-
pory statutárního města Ostravy 
a Moravskoslezského kraje. 

Více informací najdete na 
www.ostrava.charita.cz. Čin-
nost Hospice sv. Lukáše a lidi 
v závěru života můžete podpo-
řit zasláním DMS HOSPICLU-

KAS na číslo 87 777. Charitní 
dům sv. Františka a lidi bez 
přístřeší podpoříte zasláním 
DMS AZYLFRANTISEK na 
číslo 87 777. Cena jedné SMS je 
30 Kč, z vaší pomoci obdrží 
vybraný projekt 27 Kč. Více na: 
www.darcovskasms.cz.

Dny proti chudobě

Pozvánka na konferenci Pracujeme společně
Osmá konference Pracujeme 

společně 2013 se uskuteční 12. 
listopadu v prostorách Střední 
školy prof. Z. Matějčka na ul. 17. 

listopadu 1123 v Ostravě-Poru-
bě. Tématem letošní konference 
bude Co přináší život s handica-
pem (rodičům, dětem, sourozen-

cům). „Zaměření konference si 
klade za cíl poskytnout přede-
vším kladné životní příběhy lidí 
žijících s handicapem v oblas-
tech rodinného, partnerského, 
sourozeneckého a rodičovské-
ho soužití,“ sdělil za pořádají-
cí organizaci Mikasa manažer 
Milan Svojanovský. Jako hlavní 
přednášející se představí psy-
choterapeut a odborník na autis-
mus Hynek Jůn. Další informa-
ce najdete na http://konference.
webz.cz.

Den seniorů v Ostravě – bohatý 
program na jednom místě

Pestrý bezplatný program 
pro seniory i jejich rodinné 
příslušníky se chystá v Domě 
kultury města Ostravy dne 18. 
října od 9 do 13 hodin. „Při-
praveny jsou různé přednášky, 
proběhne prodejní výstava, 
v provozu budou poraden-
ská centra lékařů, odborníků 
na sociální péči. V nabíd-
ce nebudou chybět zájezdy 
a představení seniorských 
aktivit,“ upřesnila za organi-
zátory akce manažerka Domu 
techniky Ostrava Jana Vávro-

vá. Po celý den si mohou 
nechat návštěvníci změřit 
tlak, tuk, vyšetřit chodidla 
a zkonzultovat svůj zdravotní 
stav. Aktivní senioři mohou na 
výstavě hledat nabídky zájez-
dů, výletů a program akti-
vit klubů seniorů v Ostravě. 
Vyzkoušet si mohou internet 
nebo si rovnou domluvit výu-
ku. Na výstavě budou prezen-
továny zdravotnické pomůcky, 
zdravá výživa, koření a bylin-
ky a jiné zajímavé doplňky.

STANY se využijí i v příštích letech.
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Pečovatelská služba je 
terénní službou a je poskyto-
vána lidem, kteří vlivem věku 
nebo neuspokojivého zdra-
votního stavu nejsou schopni 
sami a bez pomoci jiné osoby 
zvládnout běžné úkony péče 
o sebe a svou domácnost. 
Pečovatelská služba je posky-
tována v domácnostech uživa-
telů na celém území městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za úhradu v pra-
covní dny od 7 do 17.30 hodin 
(více informací na www.
marianskehory.cz).

Základní činnosti 
pečovatelské služby 
l pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o vlastní 
osobu
l pomoc při osobní hygie-

ně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
l poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy
l pomoc při zajištění cho-

du domácnosti
l zprostředkování kontak-

tu se společenským prostře-
dím

Kontakt
Dagmar Tokařová – so-

ciální pracovnice pečova-
telské služby, e-mail: toka-
rova@marianskehory.cz , 
tel. 599 459 122, okrsek 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Novoveské 14, 
Ostrava-Mariánské Hory.

Taťjana Ryboňová – so-
ciální pracovnice pečova-
telské služby, e-mail: rybo-
nova@marianskehory.cz, 
tel. 599 459 131, okrsek 
v Domě s pečovatelskou 
službou na ul. Šimáčkově 27, 
Ostrava-Mariánské Hory

Nabídka služeb – pečovatelská služba obvodu 
MHaH pomáhá zvládnout péči o sebe i domácnost

U PŘÍLEŽITOSTI měsíce seniorů dodatečně blahopřejeme všem 
seniorům našeho obvodu k jejich svátku, který připadl na 1. říj-
na, stejně jako Ludmile Wontorové, která navíc oslavila nedáv-
no krásné 90. narozeniny. Na snímku je s prvním místostarostou 
Jiřím Boháčem.

S VELKÝM OHLASEM se setkaly první hodiny ze série krea-
tivních kurzů, které uspořádalo výtvarné centrum Stojan Terezy 
Janáčkové v klubovnách domů s pečovatelskou službou Novo-
veská 14 a Šimáčkova 27 díky dotaci mariánskohorské radnice 
z programu 150 pro lidi. Další pokračování kurzů centra Stojan, 
tentokrát věnované enkaustice, což je malba voskem speciální 
žehličkou, se uskuteční v úterý 15. října od 16.30 do 18.30 hodin 
v DPS Novoveská 14 a ve čtvrtek 17. října ve stejném čase v DPS 
Šimáčkova. 

Jídlo je kvalitnější za stejnou cenu
Na základě výběrového řízení zajišťuje klientům pečovatelské 

služby MOb stravovací služby od září fi rma Martin Jurášek. Firma 
poskytuje stravu včetně dovozu, nabízí výběr ze tří jídel a navíc 
nabídku dietního stravování. „Po měsíci provozu jsme zaznamenali 
ze strany klientů pozitivní ohlasy na kvalitu, množství a chuť stra-
vy. Podařilo se nám tak při zachování ceny navýšit kvalitu posky-
tované služby,“ potvrdila Marcela Kočová, vedoucí oddělení péče 
o seniory. 

Kdybyste zavřeli oči a jen naslouchali, nestačili byste se divit. 
Připadali byste si jako na fotbalovém stadionu. To, co se děje na 
jednání zastupitelstva, odporuje veškerým psaným i nepsaným 
normám slušného chování. Slovním útokům jediného zastupitele 
musí čelit většina přítomných: „Ty mamlase!“ „Ty debile...,“ 
„Carevno...“ Tykání, řvaní, vulgarismy, osočování, lži a výhrůžky, 
arogantní chování k ženám i ke starším kolegům... Tak vystupuje 
na jednáních zastupitel Tomáš Sucharda.

Topná sezona začala, a proto 
vám přinášíme užitečné rady, 
jaké zásady dodržovat. 

Bytové domy
l zkontrolujte platnost revizí 

vyhrazených technických zaří-
zení 
l jedná se o zařízení elek-

trická, plynová, tlaková a zdvi-
hací
l elektrorevize rozvodů 

a hromosvodů se provádí 
každých pět let, plynozařízení 
musí mít každý rok kontrolu 
a jednou za tři roky revizi
l přenosné hasicí přístroje 

se musí revidovat každý rok 

Kuchyně
l při vaření neodcházejte od 

sporáku, jinak jej raději vypněte 
l odstraňujte nánosy tuku 

a mastnoty z blízkosti sporáku 
i z odsávače par
l nenechte bez dozoru toas-

tovače, fritovací hrnce a rychlo-
varné konvice
l naučte se spotřebiče, které 

nemusí být trvale zapojeny do 
sítě, vytáhnout ze zásuvky
l neumísťujte hořlavé před-

měty blízko otevřeného ohně 
(utěrka visící v blízkosti sporá-
ku)
l pravidelně kontrolujte 

technický stav spotřebičů

Koupelna
l dodržujte bezpečné vzdá-

lenosti od infrazářičů (zakrytí 
infrazářiče při sušení ručníků 
apod.)

Obytné místnosti
l neumísťujte svíčky na hoř-

lavém podkladě (koberec, ubrus, 
plastové nebo dřevěné části ná-
bytku)
l neponechávejte hořící 

svíčky bez dozoru a zajistěte je 
proti převrhnutí
l nekuřte v posteli
l neodhazujte nevychladlé 

nedopalky a popel do odpadko-
vého koše
l dodržujte bezpečné vzdá-

lenosti od lokálních tepelných 
spotřebičů (ustavení nábytku, 
sušení oděvů)
l nepoužívejte zábavnou 

pyrotechniku v blízkosti hoř-
lavých látek (střílení římských 
svící z okna apod.)
l neprovádějte neodborné 

zásahy do elektroinstalace 
l dodržujte bezpečnostní 

ustanovení při práci s hořlavými 
kapalinami (větrání, kouření při 
práci) 

Balkon
l neukládejte zde žádný hoř-

lavý materiál (papírové krabice, 
noviny, koberec apod. uložené 
na balkoně může zapálit odho-
zený nedopalek cigarety z vyš-
ších pater objektu nebo zapálená 
zábavná pyrotechnika)

Chodby
l neukládejte skříně, botníky, 

krabice a jiné vyřazené předmě-
ty z domácnosti ve společných 
prostorách (výzva pro nudící 
se děti nebo vandaly k zapálení 
těchto předmětů). Navíc tyto 
předměty zužují únikovou cestu 
a mohou být v zakouřeném pro-
středí i příčinou vážného zraně-
ní. 

Komíny a kouřovody
l Majitelé nemovitostí mají 

i letos povinnost nechat zkont-
rolovat komíny odborníky, tedy 
kominíky s předepsanou odbor-
nou způsobilostí

Lidé si často neuvědomují, 
že v případě požáru může do-
jít nejen k velkým škodám na 
majetku a zdraví lidí. „Vlast-
níkovi hrozí, že mu pojišťovna 
sníží plnění s odůvodněním, 
že je jeho zákonnou povinnos-
tí předcházet požárům. Kromě 
toho i hasiči mohou majiteli 
nemovitosti v případě požáru 
uložit pokutu až 25 tisíc korun. 
Kontroly komínů byly zavedeny 
od roku 2011 nařízením vlády 
číslo 91/2010 Sb. o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv,“ upozorňuje preventista 
úřadu František Chvíla. 

I v letošním roce, v měsících 
říjnu a listopadu, provedou kont-
rolní skupiny preventivní požár-
ní kontroly objektů v majetku 
statutárního města Ostravy 
i městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky. „A až se 
u vchodu do vaší provozovny 
nebo objektu objeví příslušní-
ci našeho sboru dobrovolných 
hasičů a prokážou se průkazka-
mi, vystavenými mariánskohor-
skou radnicí, uvědomte si, že 
přišli provést kontrolu právě ve 
vašem zájmu,“ apeluje František 
Chvíla. 

Poradna: Jak zabránit požáru

Chceme poprosit všechny 
bezva lidi, aby se zapojili do 
sbírání víček (plastová víčka, 
víčka z pivních sudů, kovová 
víčka z láhví od piva a neal-
ko nápojů) pro Lukáška. Má 
dětskou mozkovou obrnu 
a epilepsii. Nemluví, necho-
dí, neplazí se, nepoužívá ru-
ce. Za víčka, která se podaří 
nasbírat a prodat, se zajistí 
Lukáškovi kvalitní měsíční 
rehabilitace KLIM-THERA-
PY v lázních Klimkovice.

Veškeré informace nalez-
nete na stránkách: www.
lukasjendrulek.webnode.cz.

Víčka můžete nosit na náš 
úřad do podatelny paní Kal-
varové, dveře č. 9 nebo paní 
Slezákové, dveře č. 18.

Každé víčko se počítá, 
děkujeme.

 Miluše Slezáková
 Petra Kalvarová

Prosba – naděje a 
pomoc pro Lukáška

LIDÉ OCENILI, že za stejné peníze mají chutnější jídlo.

Ze zasedání zastupitelstva

Pokud nemáte stálého, 
osvědčeného kominíka, je 
dobré ho pečlivě vybírat. 
Seznam revizních techniků 
pro revize komínů nalez-
nete na internetové adrese 
www.skcr.cz.
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INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky podle § 15 
odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, 

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech:

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

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

2. 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, Dalibo-
rova 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, 22/427

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, 27/667, 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, 8/845, 
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, 4/897, 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 náměstí
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, 7/658

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

1. Voliči obdrží nejpozději tři 
dny přede dnem volby do poštovní 
schránky hlasovací lístky v doručovací 
obálce, na které bude uvedena adresa 
volebního okrsku. Zároveň v obálce 
obdrží informaci o způsobu hlaso-
vání. V případě, že dojde k poškození 
nebo ztrátě hlasovacích lístků, může 
volič ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi (dále jen 
OVK) o jiné hlasovací lístky. 

2. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, plat-
ným cestovním pasem, platným dip-
lomatickým nebo služebním pasem 
České republiky, nebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování 
umožněno. 

3. Voliči, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá úřad 
městského obvodu na jeho žádost 
voličský průkaz, a to za podmínek 
stanovených zákonem.

4. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů obdrží od 
OVK jednu prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Každý 
volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu OVK hlasování 
neumožní.

5. Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů požádat 
úřad městského obvodu a ve dnech 
voleb OVK o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla OVK zřízena. 
V takovém případě vyšle OVK k voliči 
dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky.

6. Další informace jsou umístěny 
na webových stránkách www.mvcr.cz 
a www.marianskehory.cz.

V Ostravě-Mariánských Horách 
dne 16. 9. 2013
 Liana Janáčková, starostka
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Více informací na stránkách www.aerobicstudioostrava.cz

15:00 - 15:55

16:00 - 16:55

17:00 - 17:55

18:00 - 18:55

19:00 - 19:55

20:00 - 20:30

Aerobiková
přípravka
Petra V.

Sportovní
aerobik

Iva
Sportovní
aerobik

Iva
Personal
training
Radek

Funkční tren.
Fat Burner

Radek
Core

training
Radek

Sportovní
aerobik

Iva

Aerobiková
přípravka
Petra V.

Personal
training
Radek

Sportovní
aerobik

Iva

Funkční sál PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

Sportovní
aerobik

Iva+Petra V.

Sportovní
aerobik

Iva

Sportovní
aerobik

Iva
Pohybová 

školka
Marcela

Pohybová 
školka
Petra V.

Pohybová 
školka
Marcela

Sportovní
aerobik

Iva
Personal
training
Radek

Personal
training
Radek

Personal
training
Radek

Personal
training
Radek

Funkční tren.
Circuit
Radek

Extreme
workout
+ stretch

Radek

Funkční tren.
Fat Burner

Radek

Funkční tren.
Circuit
Radek

Stability
workout
Radek

Core
training
Radek

Stability
workout
Radek

AEROBIC STUDIO PRO VÁS OTEVÍRÁ 
NOVÝ FUNKČNÍ SÁL

specializovaný na Kruhové, silové a kondiční
tréninky a lekce pro děti již od 4 let

Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10

Výstavu knižních ilustra-
cí Libuše Šuleřové s názvem 
Ilustrace můžete zhlédnout ve 
výstavních prostorách knihovny 
do konce měsíce října. Během 
celého měsíce budou pro děti 
připraveny kvízy a hádanky. 

V pondělí 14. 10. od 17 hodin 
se v dětském oddělení uskuteční 
„Černá hodinka“, ve které ote-
vřeme dveře do bájného světa 
Narnie. 

V úterý 22. 10. proběhne v 15 
hodin v dětském oddělení první 
setkání „Čtenářského klubu“. 
Děti, pozor! Na závěr se bude 
točit kolem štěstí! 

Soutěživé děti by si neměly 
nechat ujít losování Binga ve 
čtvrtek 31. 10. v 15 hodin. 

Knihovna – kniha – čtenář

V ÚTERÝ 10. září proběhla za fi nanční podpory Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky výtvarná dílna s názvem Mag-
netická záložka. Akce byla vydařená, zúčastnilo se jí 28 dětí, které 
si na památku odnesly záložku do knihy. Bližší informace o akcích 
naleznete na webových stránkách www.kmo.cz.

Městská policie eviduje kola 
pomocí moderní techniky. Její 
výjimečnost spočívá v tom, že 
na označeném předmětu je vidět 
jen pod UV-světlem (není tedy 
vidět pouhým okem) a obsahu-
je mikrotečky se specifi ckým 
kódem. „Navíc všechny sady, 
kterými provádíme označení 
jízdních kol, jsou zaregistro-
vány i v mezinárodní databázi 
kola,“ potvrdila mluvčí Vladi-

míra Zychová. Vlastní značení 
a následná evidence jízdních 
kol probíhá ve stacionárním 
centru prevence městské policie 
v Ostravě-Hrabůvce v ulici 
Alberta Kučery 31. K registra-
ci jízdního kola je potřeba si 
s sebou vzít kolo, občanský prů-
kaz, vhodný je i doklad o koupi. 
Registrace i označení jízdního 
kola jsou pro občany bezplatné.

Policie značí kola pomocí DNA

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9 

Týden knihoven: 
Dne 31. října se během půj-

čování koná „Knižní jarmark“ 
– pod tímto názvem se skrývá 
prodej vyřazených knih a časo-
pisů.

Ve čtvrtek 24. 10. od 15 do 
17 hodin proběhne zábavné taju-
plné odpoledne „Halloween za 
dveřmi“ pro všechny, kdo rádi 
čtou strašidelné příběhy, řeší 
neřešitelné kvízy, zapeklité sou-
těže, vyřezávají dýně...

Akce jsou fi nančně podporo-
vány ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky. 

Korunka prošla v minu-
lých letech řadou rekon-
strukcí, které zpříjemnily 
prostředí a bezpečnost všech 
jeho návštěvníků. „Nabízí-
me mnoho sportovních nebo 
uměleckých kroužků pro 
děti, mládež a dospělé včet-
ně deskových her nebo žon-
glování. Středisko Korunka 
najdete ve třech budovách – 
v Mariánských Horách a pak 
ve dvou střediscích v Ostra-
vě-Porubě,“ uvedla ředitelka 
Jana Secová s tím, že v tomto 
školním roce připravují mno-
ho zajímavých akcí. Aktuální 
nabídku najdete na www.svc-
korunka.cz, nebo se můžete 
přijít informovat do Středis-
ka volného času Korunka na 
Korunní ulici 49 v Ostravě-
-Mariánských Horách.

Středisko volného 
času Korunka
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Městská policie Ostrava 
zve na další z řady bezplat-
ných kurzů pro veřejnost, 
které pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Koná se 
ve středu 30. října od 16 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Morav-
ské Ostravě. Říjnové téma 
setkání s občany nese název 
Vaše děti – naše budoucnost. 
Hovořit se bude o sebepo-
škozování dětí. Účastníci se 
dozvědí o centrech zabývají-
cích se pomocí jak rodinným 
příslušníkům, tak samotným 
obětem sebepoškození. Bližší 
informace získáte na tel. 
599 414 165, 950 739 407 
nebo prostřednictvím elektro-
nické pošty na adrese info@
mpostrava.cz.

Zpravodaj s povolením MMO vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pod 
číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 102-107, odpovědná redaktorka: Simona Součková, e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz, 
www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory. Distribuce – Česká pošta, s. p.

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

JIŽ 40 LET JSME TU PRO VÁS !
Jóga v denním životě, nezisková organizace

Vás zve na

www.joga.cz/ostrava/kurzy
ostrava@joga.cz, tel. 605 881 906

CVIČENÍ JÓGY
do našeho JÓGACENTRA

na ul. 28. října 210,
(80 m od zastávky Mariánské náměstí směr Poruba)

TAXI
Mariánské Hory 

1. máje 4

tel.: 800 322 223 
(volání zdarma)
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Říjnový kurz 
pro veřejnost

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 Hul-

váky

Své náměty či
připomínky k úklidu

pište prosím na e-mail:
uklid@marianskehory.cz
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