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V těchto dnech fi nišují práce 
na dokončení předposlední eta-
py regenerace sídliště Fifejdy II. 
Do konce roku budou i nadále 
stavební práce probíhat v okolí 
ulice Jiřího Trnky od napojení na 

ulici Novinářskou po již revita-
lizovanou část u čtyřpodlažních 
bytových domů. V rámci této 
fáze se dokončuje parkoviště, 
byl již vyměněn povrch přilehlé 
komunikace, kde původní asfalt 

nahradila klasická dlažba, a do-
jde k úpravě zpevněných ploch 
před objektem Budoucnosti. 
Radnice zde počítá s osazením 
městského mobiliáře a s výsad-
bou nové zeleně. „Cílem je 
dopravní zklidnění lokality, kde 
je v souběhu pěšího tahu vede-
na nová cyklostezka. Parkoviště 
bude mít zhruba dvojnásobnou 
kapacitu míst, včetně zón pro 
tělesně postižené občany. Na to 
naváže úprava frekventovaného 
pěšího propojení od zastávky 
Novinářská, kde bude vyměněn 
přístřešek, směrem k bytovým 
domům,“ vysvětlila autorka 
celého projektu regenerace síd-
liště Iva Seitzová. „V příštím 
roce nás čeká poslední etapa 
nejsevernějšího cípu sídliště, 
kde se bude z provozně-doprav-
ního hlediska upravovat ulice 
Generála Hrušky.“ Doplnění 
a změna způsobu stání částečně 
vyřeší dnešní kritickou situaci 
s parkováním. V ulici se počítá 
s výhodnějším kolmým stáním 

a vznikem nové parkovací kap-
sy mezi obytnými domy. „Dnes 
se parkuje podélně, čímž se ztě-
žuje průjezd ulicí. Kromě toho 
proběhnou úpravy okolí vstupů 
do bytových domů. Podmínkou 
dokončení regenerace sídliště 
Fifejdy II v příštím roce je zís-
kání části dotačních prostředků 
z ministerstva pro místní roz-
voj,“ řekla starostka Liana 
Janáčková s tím, že velkým 
úkolem v budoucnu je získání 
fi nancí na navazující regeneraci 
sídliště Vršovců. 

Ale vraťme se na začátek do 
roku 2001, kdy byla vytvořena 
celková koncepce proměny síd-
liště Fifejdy II o rozloze 25 hek-
tarů. Regenerace sídliště naváza-
la na opravy obecních bytových 
domů v rámci programu Panel. 
Tehdy si obvod vzal půjčku za 
výhodných podmínek státem 
dozorované úrokové míry, kte-
rá žádným způsobem nezatížila 
rozpočet. 

(Pokračování na str. 2)
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DLOUHODOBÝ ZÁMĚR radnice se daří naplňovat. Sídliště se 
v posledních dvanácti letech zásadně proměnilo. Oblast tzv. doliny, 
kde tráví volný čas nejen rodiny s dětmi, ale také dospělí, je příkla-
dem spojení funkčnosti s volnočasovými možnostmi.

Původním povoláním prodavačka textilu, která 
díky náhodě přeskočila k jiné živnosti. Když za 
ní přišel manželův kamarád, jestli nechce převzít 
provozovnu, z níž odcházel, dostala nápad. Zane-
dlouho tady otevřela obchůdek s potravinami. Do 
prodejny potravin Mama na ulici Přemyslovců 
chodí nakupovat lidé už 19 let. Přestože se nedá 
před obchodem zaparkovat, o klientelu zde nemají 
nouzi. Zajímalo mě, jak to dělají, když jim konku-
rují velké supermarkety. 
n Příští rok budete slavit dvacáté výročí. Bla-

hopřeji, to už je pořádný úspěch. Prozradíte, co 
k vám lidi táhne? 

U nás neutratíte tolik, co ve velkém obchodě. Vět-
šina našich zákazníků přijde se seznamem věcí, které 
chce koupit. Do nákupní tašky přidají jen občas něco 
navíc. Jedná se především o stálé zákazníky, kteří si 
rádi popovídají a během toho nakoupí. Pro každého 
máme úsměv, jsme trpělivé a dokážeme se vcítit do 
jejich psychiky. Asi proto nám říkají veselý krámek. 
n Stačí pár minut, které strávím za pultem, 

a musím paní Legerské přitakat. Opravdu mám 
i já hned lepší náladu, když vidím, jak kmitá a stačí 
s každým prohodit pár milých slov. A tak se ptám, 
zda jí tato pozitivní energie vydrží až do večera. 

Připadá mi, že se už směji pořád. S kolegyní jsme 
takové lidové psycholožky, známe příběhy našich 
zákazníků, víme, co se děje nového, i to, co koho trápí. 
Svou práci mám nesmírně ráda a moc mě baví. Jsme 

tu přece pro lidi, které si umíme a musíme hýčkat. 
A oni nás za to nabíjí pozitivní energií. 
n Zmínila jste se o kolegyni, která patří stejně 

jako vy ke stálicím zdejšího obchůdku. Jaký jste 
tandem? 

Začínala jsem sama s jednou prodavačkou, která 
ale poměrně brzy sama odešla. Jednou jsem se dala 
do řeči s naší stálou zákaznicí od vedle a nabídla jí, 
zda by to nechtěla zkusit. Zrovna jí končila mateřská 

dovolená, tak to vzala. A vidíte, už je to 17 let, co to 
spolu táhneme. Když jsme měly malé děti, dokonce 
jsme za sebe vzájemně zaskakovaly, když jedna muse-
la na třídní schůzky. Jsem moc ráda, že ji tu mám. 
Dana Feryková je ženská do nepohody, se zákazníky 
to umí, je naše odbornice na vaření. A vždy má v záso-
bě nějaký recept, když někdo neví, co zrovna připravit 
k večeři. 
n Jak a kde vybíráte sortiment? 
Máme osvědčené dodavatele, u nichž máme jistotu, 

že mají kvalitní výrobky. Řídím se pravidlem, že beru 
to, co mně samotné chutná. Musím přece umět odpo-
vědět, když se mě někdo ze zákazníků zeptá, zda je to 
dobré. Po aféře s metanolem se lidé zajímají, odkud 
beru alkohol. Jsem ráda, že osvěta zapůsobila a lidé se 
více zajímají o své zdraví. 
n Máte vůbec někdy volno? 
Máme otevřeno celý den. Třikrát týdně jezdím 

nakupovat, nedělní velké nákupy se mnou obstarává 
manžel. Občas mi v obchodě pomůžou i moje dospělé 
děti. Celý den jsme ale v jednom kole. Denně k nám 
zavítá až 350 lidí, tak se opravdu na směně nezastaví-
me. Musím přiznat, že si nemůžu dovolit být nemoc-
ná. I když jsme tu dvě, dovolenou delší než 14 dní 
jsem ještě neměla, a i ta je spíše výjimečná. 
n To musíte pořád dělat pod tlakem. Nemáte 

občas chuť někam zmizet a být sama? 
Já jsem se jako prodavačka asi už narodila. Co si 

zkazím, to si také spravím. A nemusím nikoho poslou-
chat. Odměnou jsou spokojení zákazníci. Mám dob-
rý pocit i v případě, že se objeví zákazník se špatnou 
náladou, a nám se podaří to za chvíli změnit.

Představujeme živnostníky

Tradiční pouť přinesla hodně 
zábavy str. 3

Představujeme zaměstnance 
z jiného pohledu: 
Hana Kneblová  str. 4

PAVLA LEGERSKÁ rozdává úsměvy na každou 
stranu. Není divu, že si lidé zdejší prodejnu oblíbili 
a zůstávají věrnými zákazníky.

NYNÍ ČLOVĚK projde síd-
lištěm za pár minut, což dříve 
nebylo možné. Hlavní pěší tah 
vede kolem kostela směrem 
ke škole, tzv. dolinou podél 
Budoucnosti až k Novinářské 
ulici. Tento poslední úsek bude 
dokončen letos a uzavře hlav-
ní pěší trasu, která vede napříč 
celým sídlištěm.
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(Pokračování ze str. 1)
„Na to jsme logicky chtě-

li navázat dalšími úpravami. 
Věděla jsem o možnosti získání 
dalších fi nancí, a to z programu 
regenerace sídlišť, který vyhlási-
lo ministerstvo pro místní rozvoj 
v roce 2000. Oslovili jsme tři 
architektonické kanceláře, aby 
předvedly svou koncepci pro-
měny sídliště. Návrh architekt-
ky Ivy Seitzové, která již měla 
zkušenosti s podobnými projek-
ty v Německu, a jejího týmu se 
nám líbil nejvíce hlavně pro své 
odlišné pojetí, které urbanistic-
ky řešilo sídliště jako celek se 
všemi požadavky na funkčnost, 
logickou návaznost pěších tras 
na dopravní infrastrukturu, par-
kovací plochy i odpočinkové 
zóny u jednotlivých obytných 
bloků,“ přiblížila starostka 
Liana Janáčková. Architektka 
přiznává, že jejich řešení bylo 
nadčasové. Dnes patří sídliště 
Fifejdy II k nejhezčím v republi-
ce a sbírá jednu cenu za druhou. 
Starostka však připomíná, že 
sídliště bylo už při svém vzniku 
v roce 1970 výborně vymyšlené 
do logických celků. „Málokteré 
sídliště je tak optimálně řešené, 
kdy v jeho nitru zůstává zelené 
jádro bez dopravy, která je vede-
na po jeho obvodu,“ zdůraznila 
Liana Janáčková. „Když jsme 
projekt připravovali, neměnili 
jsme toto základní uspořádání. 
Hlavní důraz v koncepci jsme 
kladli na podtržení hlavních 
pěších vazeb a úpravu trasování 
podle potřeb obyvatel. Celé úze-
mí jsme podrobně prozkoumali 
a zmapovali očima obyvatel, 
kteří zde žijí. Důležitým prvkem 
bylo i vytvoření klidových odpo-

činkových zón u jednotlivých 
bloků, aby lidé i z velkého pane-
lového domu měli pocit zacho-
vání osobního prostoru. Pomohl 
nám v tom také návrh výsadeb 
nové zeleně, která opticky roz-
členila prostor sídliště. Celou 
regeneraci jsme rozdělili do 
několika etap, jejíž realizace se 
naplánovala až do roku 2014. 
Když procházím sídliště dnes, 
mám obrovskou radost, že se to 
podařilo,“ uvedla Iva Seitzová. 

Projekt Regenerace sídliště 
Fifejdy II získává uznání také 
u odborné veřejnosti. Pyšní se 
prestižním oceněním od minis-
terstva pro místní rozvoj, které 
získává posudky od odborné 
komise, složené z urbanistů 
a architektů Ústavu územního 
rozvoje v Brně – sídliště Fifejdy 
II bývá každoročně ohodnoce-
no nejvyšším počtem bodů. Zís-
kalo i 2. cenu v celorepublikové 

soutěži Asociace pro urbanis-
mus a územní plánování. Také 
studenti architektury znají ten-
to projekt z přednášek, kde se 
jim prezentuje jako příkladné 
pro svou zdařilou regeneraci. 
„Pro nás bylo velkou výhodou, 
že jsme jednali po celou dobu 
s konstantním vedením obvodu. 
Paní starostka nám představila 
před 15 lety jasnou vizi, která 
se ani v průběhu let nezměnila. 
Nedělaly se žádné kompromi-
sy, ale dodržela se linie celkové 
koncepce, kterou jsme si v roce 
2001 naplánovali, což je svým 
způsobem výjimečné. Když se 
k tomu přidá profesní zdatnost 
(vysvětl. redakce – Liana Janáč-
ková je absolventkou fakulty 
architektury na VUT v Brně), 
nic lepšího si projektant a archi-
tekt nemůže přát,“ zdůraznila 
autorka projektu urbanistka Iva 
Seitzová.
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ARCHITEKTKA IVA SEITZOVÁ, která je autorkou celého pro-
jektu, má radost, že je na sídlišti dostatek laviček a klidových zón. 
Jsou oblíbeným místem pro relaxaci, kde mohou obyvatelé nejen 
odpočívat, ale obdivovat řadu uměleckých soch.

Regenerace sídliště Fifejdy II jde do fi nále

Čtvrtý ročník celostátního 
festivalu pro handicapova-
né talenty Nad oblaky aneb 
Každý může být hvězdou při-
nesl nejen emotivní výkony 
a vtipné momenty, ale i vyvr-
cholení v podobě společného 
vystoupení všech účastníků 
s Michalem Davidem, s nímž
si fi nalisté zazpívali na pódiu 
v závěru několik jeho hitů, 
včetně muzikálové písně Děti 
ráje. V průběhu koncertu za-
zněla celá řada songů tuzem-
ských i zahraničních zpěváků, 
ale také známé lidovky. Ve fi -
nále zaujaly porotu mimo jiné 
výkony Lukáše Chlumeckého

a Lenky Hubaczové, kteří za 
duet „Vím, že jsi se mnou“ zís-
kali cenu od ředitele Moravské 
fi lharmonie Olomouc Vladisla-
va Kvapila, a Jáchym Gavenda 
s písní „Sametová“, jenž pře-
vzal ocenění z rukou fi nalisty 
Česko Slovenské SuperStar 
Lea Machaly. Všichni účast-
níci pěveckého festivalu i do-
provodné výtvarné soutěže si 
odnesli celou řadu cen, mezi 
nimiž byly i hrníčky s logem 
festivalu, které zdarma vytvo-
řili speciální technikou ve fi r-
mě S-Servis. Pořádající obecně 
prospěšná společnost ProMan-
cus jim za to velmi děkuje.

Mariánskohorská fi rma S-Servis 
přispěla na ceny pro fi nalisty

NA KONCERTĚ, který se uskutečnil 19. září v Olomouci, 
čekalo na fi nalisty překvapení. Předsedou poroty byl Michal 
David, který si se všemi zazpíval několik písní. Na snímku jsou 
s populárním zpěvákem Lukáš Chlumecký (vpravo) a Lenka 
Hubaczová (zleva) z Lidové konzervatoře a Múzické školy, 
kde se konalo semifi nálové kolo pod patronací starostky Liany 
Janáčkové.

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu
V období od 1. července do 15. října 

2013 se uskutečnilo jedno řádné zase-
dání ZMOb (19. zasedání ZMOb dne 
12. 9. 2013), pět řádných schůzí RMOb 
(65. RMOb dne 8. 7. 2013, 66. RMOb 
dne 26. 8. 2013, 67. RMOb dne 11. 9. 
2013, 68. RMOb dne 23. 9. 2013, 69. 
RMOb dne 7. 10. 2013) a dvě mimo-
řádné schůze RMOb (21. RMObM dne 
29. 7. 2013, 22. RMObM dne 5. 8. 2013).

Usnesení ZMOb a RMOb naleznete 
na internetových stránkách městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 
www.marianskehory.cz 

Zastupitelstvo městského obvodu-
na svém zasedání

Rozhodlo
Podat žádost o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu pro rok 2014 na pod-
poru poskytování sociálních služeb

Vyhlásit záměr obvodu prodat byto-
vou jednotku v domě č. p. 506 – ul. 
Novoveská 28, vybudovanou z půdního 
prostoru na vlastní náklady nájemce, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 1035 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
209 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava

Nabídnout a prodat bytové jednotky 
v domě č. p. 1495 – ul. L. Ševčíka 23, vč. 
spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 1611 
zast. plocha a nádvoří o výměře 219 m2 
v k. ú. Zábřeh – Hulváky, obec Ostrava, 
stávajícím nájemcům v domě

Neprodat bytové jednotky č. 967/1 
až 967/15 v domě č. p. 967, vč. spo-
luvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 947 

zast. plocha a nádvoří o výměře 242 m2 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
– ul. Přemyslovců 44 

Vyhlásit záměr obvodu prodat nemo-
vitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava – lokalita “Červený kříž“

Vzalo na vědomí
Rozbor hospodaření městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky za 
1-6/2013

Předložené informace ve věci odstra-
nění závad při výměně oken v domě na 
ulici Fráni Šrámka 242/8 ve smyslu zna-
leckého posudku

Rada městského obvodu na svých 
schůzích

Rozhodla
Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování 

energetických auditů pro objekty pří-
spěvkových organizací zřízených MOb 
MHaH

Uzavřít smlouvu o poskytování stra-
vovacích služeb s fi rmou Martin Jurášek

Změnit výši úhrady za úkon pečo-
vatelské služby „Dovoz nebo donáška 
jídla“ a upravit stávající Sazebník úhrad 
za úkon pečovatelské služby s účinností 
od 1. 9. 2013

Uzavřít smlouvu o zpracování kom-
pletní žádosti na projekty fi nancované 
z Operačního projektu Životní prostředí 
a v souladu s vyhlášenou výzvou

- MŠ Matrosovova snížení energe-
tické náročnosti budovy

- Zateplení a výměna oken v ZŠ 
Gen. Janka

- MŠ U Dvoru snížení energetické 
náročnosti budovy

- Zateplení a výměna oken ZŠ 
Železárenská

Uzavřít mandátní smlouvu o výkonu 
zadavatelské činnosti a poradenské čin-
nosti k podlimitní veřejné zakázce “Stálá 
havarijní služba v obecních bytech“ 
a oslovit pět fi rem k podání cenových 
nabídek

Uzavřít mandátní smlouvu o výkonu 
zadavatelské činnosti k podlimitní veřej-
né zakázce “Realizace zadávacího říze-
ní týkajícího se služeb dopravy, mon-
táže, údržby, demontáže a následného 
uskladnění vánočního osvětlení“ 

Uzavřít smlouvu o nájmu nebytových 
prostor – rychlé občerstvení s asijskou 
kuchyní v I. NP domu 28. října 2660/159

Uzavřít smlouvu o nájmu nebytových 
prostor – Výtvarné centrum STOJAN v I. 
NP domu Mariánské nám. 600/11

Vyhlásit záměr obvodu pronajmout 
nebytové prostory – I. NP v domě Sto-
janovo nám. 1072/1

Uzavřít s účinností od 1. 10. 2013 na 
dobu určitou smlouvu o nájmu nemovi-
tosti a smlouvu zakládající právo provést 
stavbu na budovu č. p. 322 občanská 
vybavenost na ul. Kralická 3

Uzavřít smlouvu o dílo na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky s předmětem 
plnění “Výměna a repase vodoměrů 
v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky“ se společností EV – servis, 
s. r. o.

Neudělovat souhlas k podnikatel-
ské činnosti fyzickým osobám s úřední 
adresou trvalého pobytu na ohlašovně 
ÚMOb MHaH

Vyčlenit 2 strany říjnového čísla Zpra-
vodaje MHaH pro volební inzerci v roz-
sahu 1/4 strany jednomu volebnímu 
subjektu v částce 2231 Kč bez DPH

Nezvýšit nájemné za pronajaté 
pozemky a štítové stěny

Odstranit retardér na ul. Baarova 
Poskytnout fi nanční dar pro:
Sdružení Folklor bez hranic Ostrava 

– 5000 Kč na částečnou úhradu nákladů 
spojených s konáním 16. ročníku mezi-
národního folklorního festivalu „FOLK-
LOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2013“

Čertova Lhota, o. s. – 5000 Kč na 
nákup cen, občerstvení a organizaci 
akce pro děti pořádané u příležitosti 
ukončení prázdnin a začátku školního 
roku

Charita Javorník – 4000 Kč na 
částečnou úhradu nákladů spojených 
s provozem Domova pokojného stáří sv. 
Hedviky ve Vidnavě

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Mariánské“ – 5000 Kč na 
organizační zajištění tábora v Zašové

KOMPAKT spol. s r. o. – 5000 Kč 
na úhradu reklamních nápisů na nově 
zakoupený sociální automobil

Moravskoslezská unie neslyšících 
– 3000 Kč na částečnou úhradu provoz-
ních nákladů střediska sociálně aktivi-
začních služeb

Nadační fond Ostravský dětský sbor 
– 15 000 Kč na zakoupení dárkových 
poukazů jako ocenění členů Ostravské-
ho dětského sboru

Poradenské a informační centrum 
pro sluchově postižené, o. s . – 3000 Kč 
na činnost centra

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o. s. – 3000 Kč na kulturní 
a společenskou činnost organizace 
v roce 2013

Svatováclavský hudební festival, o. s. 
– 10 000 Kč na částečnou úhradu nákla-

dů spojených s konáním 10. ročníku 
Svatováclavského hudebního festivalu

Sportovní klub kuželky Ostrava 
– 5000 Kč na činnost sportovního klubu

Souhlasila
S přidělením výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní 
ochrany dětí MOb Nová Ves s účinností 
od 1. 1. 2014

Zřídila 
Ústřední inventarizační komisi za 

účelem provedení řádné inventariza-
ce hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, peněžních prostředků v hotovos-
ti, cenin, pohledávek a závazků k 31. 12. 
2013

Schválila
Bezúplatné postoupení projektové 

dokumentace v celkové hodnotě 30 000 
Kč na stavbu „Oprava komunikace pro 
pěší, parkovací stání, ul. 28. října, Ostra-
va-Mariánské Hory“ a „Oprava komuni-
kace pro pěší, parkovací stání, ul. 28. 
října, Ostrava-Mariánské Hory, směr 
Hulváky“ statutárnímu městu Ostrava

Vzala na vědomí
Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly provedené pověřenými pracov-
nicemi dne 18. 6. 2013 v sídle ZŠ Ostra-
va-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 
příspěvkové organizaci

Zahájení činnosti Sdružení rodičů 
a přátel školy při ZŠ Ostrava-Mariánské 
Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové 
organizaci

Zmocnila
Starostku MOb k udělení souhlasu 

s umístěním kamer a potřebného tele-
komunikačního zařízení na budovách ve 
správě MOb MHaH

ZMH 223.indd   2ZMH 223.indd   2 30.10.2013   10:30:1530.10.2013   10:30:15



e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 3

„Jsme tu jen pro děti, na rozdíl od maminek nemusíme vařit ani prát,“ 
říká zdravotní sestra a majitelka soukromých jeslí Šárka Lovásová

n Kdy jste dostala nápad 
otevřít si soukromé jesličky?

Nápad jsem dostala v nemoc-
nici na dětském oddělení, kde 
jsem dlouho působila jako zdra-
votní dětská sestra. Naslouchala 
jsem maminkám, které se potře-
bovaly rychle vrátit do práce, 
a neměly hlídání. Často se pta-
ly, jestli neznám nějakou kva-
litní chůvu. A protože mě práce 
s malými dětmi vždycky moc 
bavila, byla to jen otázka času, 
kdy si založím vlastní jesle. 
n Kdo vlastně může hlídat 

tak malé děti?
Dříve to nebylo tak jednodu-

ché, protože existovala živnost, 
kterou mohli provozovat jen 
lékaři nebo zdravotní sestry. 
Dnes nejsou zákony tak přís-
né. Děti smí hlídat na základě 
živnostenského oprávnění péče 
o děti i matky v domácnosti, 
které si potřebují přivydělat. 
Fungují také hlídací centra, kde 
jsou najímány často studentky. 
Ale podle mě by měli rodiče 
chtít, aby se o jejich dítě staral 
někdo kvalitní, s odpovídajícím 
vzděláním a zkušenostmi. 

n Jak to je u vás?
V našich jeslích pracují jenom 

zkušené zdravotní sestry. Jedna 
teta se stará maximálně o šest 
dětí, ale pokud máme dítě mlad-
ší než jeden rok, pak o miminko 
pečuje jenom jedna. 
n Jesle Bumbrlík fungují 

v prostorách mateřské školy 
Generála Janka, jak to jde 
dohromady? 

Velice dobře. Máme dobré 
podmínky, můžeme využívat 
jejich zahradu, kde si děti hrají 
společně. Není výjimkou, že se 
tu potkávají sourozenci. A jak 
naše děti na zahradě rozpozná-
me? Každé má oblečenou barev-
nou vestu, tak máme přehled, 
kde si právě hraje. 
n Máte dostatek dětí? Pře-

ce jen je konkurence velká.
Poslední dva roky nám děti 

skutečně ubývají. Souvisí to 

s tím, že se v Ostravě otevře-
ly další jesle a mateřské školy 
mohou přijímat děti už od dvou 
let. Existují výjimky, ale tak 
malé dítě většinou není připra-
veno zvládat to, co jejich starší 
tříletí kamarádi. Kolem menších 
dětí je opravdu docela hodně 
práce. Zatímco u nás má na sta-
rosti jedna teta maximálně šest 
dětí, ve školce to je až dvacet 
dětí. Pokud má někdo zájem, 
pak je nejlepší osobní návštěva 
u nás. Rodiče si mohou prohléd-
nout naše prostory a dostanou 
odpověď na všechny otázky. 
n V případě, že se k vám 

přihlásí další děti, budete 
muset přijmout další sílu. Kdo 
má u vás šanci?

Jsme schopny naplnit kapa-
citu až 22 dětí. V případě, že 
bych potřebovala další perso-
nál, vybrala bych si opět zdra-

votní sestru. Představa, že by 
u nás našla uplatnění absolvent-
ka učitelského oboru s vysoko-
školským diplomem, je mylná. 
Mohla bych ji zařadit pouze 
jako chůvu a tomu by odpovídal 
i její plat, podstatně nižší, než 
mají kvalifi kované sestry. 
n Slyšela jsem, že jste při-

šli s novou službou, která skli-
dila ohlas mezi rodiči. O co se 
jedná? 

Kromě běžného denního 
režimu, kdy sem dochází děti 
každý den, využívají naše jesle 
někteří rodiče jen na určité dny 
v týdnu. Nově jsme přišli se 
službou hlídání přes noc z pát-
ku na sobotu. Rodiče tak mají 
čas na sebe, mohou se jít poba-
vit nebo si vyřídit spoustu věcí. 
Ne každý má babičky v dosahu, 
a tak to vítají. Postaráme se také 
o děti, které docházku u nás už 
dokončily. Konkrétní informace 
najdou rodiče na našem webu 
www.bumbrlik.cz. Termíny jsou 
vždy předem ohlášeny – na face-
booku a nástěnce v jeslích. Děti 
k pobytu je potřeba nahlásit nej-
později do středy a složit rezer-
vační poplatek ve výši dvě stě 
korun. 
n Jakou intenzitu docház-

ky zvolit?
Doporučujeme, pokud ma-

minka není plně zaneprázdně-
ná, zvolit mírnější docházkový 
režim – dvakrát až čtyřikrát týd-
ně.
n Učí se u vás děti anglic-

ky? 
O tom mluvíme vždy s rodiči, 

protože dítě se musí nejprve na 
nové prostředí plně adaptovat. 
V okamžiku možného seznamo-
vání dítěte s prvními anglickými 
slovíčky plně respektujeme jeho 
přirozený vývoj. Verbální část 
komunikace v tomto věku tvoří 

jen malý zlomek komunikace 
celkové. Vždy záleží na mimice, 
gestikulaci, intonaci, kontextu 
atd. Z tohoto důvodu je mož-
né přijímat a přijímáme i děti, 
jejichž rodnou řečí je jiný jazyk 
než čeština či angličtina.
n Je možné, aby mamin-

ka v prvních dnech s dítětem 
v jesličkách zůstala? 

Na této alternativě se můžeme 
dohodnout. Na základě našich 
zkušeností probíhá adaptační 
proces rychleji a efektivněji, 
pokud dítě při příchodu do jes-
liček „ztratí“ vazbu na maminku 
či tatínka, byť na krátký časový 
úsek. Jedná se o poměrně krát-
kodobý proces. Naše tety mají 
v této oblasti mnoho zkušenos-
tí, a tak všem rodičům můžeme 
zaručit maximálně asertivní pří-
stup ke každému dítěti. 
n Jak hluboko musejí 

rodiče sáhnout do kapsy, kolik 
jesle měsíčně stojí? 

Za celý měsíc u nás zaplatí 
5500 korun. Pokud využívají 
částečné hlídání, pak je taxa za 
jednu hodinu padesát korun. Za 
to poskytujeme servis kvalifi ko-
vaného personálu, individuální 
a laskavý přístup ke každému 
dítěti. Nejlepší reklamou jsou 
pro nás spokojení rodiče, kteří 
nás doporučí svým známým. 
Jsme týmem profesionálů s již 
osmiletou tradicí, a nabízíme 
tedy víc než jen obyčejné hlí-
dání. 

Budova mateřské školy
Generála Janka 1236/1
Ostrava

Budova mateřské školy
Žilinská 9, Ostrava-Poruba

Kontakt:
bumbrlikjesle@seznam.cz

ŠÁRKA LOVÁSOVÁ v obklopení malých dětí v herně jesliček 
Bumbrlík. Prostorná světlá místnost nabízí vše, co děti potřebují, 
a navíc krásný výhled do zahrady.

Šárka Lovásová
Pracovala v Městské ne-

mocnici Fifejdy jako dětská 
sestra 
l V roce 2005 otevřela 

soukromé jesle v Marián-
ských Horách 
l Jesle Bumbrlík mají dvě 

pracoviště – v Mariánských 
Horách a v Porubě
l Je vdaná a má dvě 

dospělé děti 
l Ve volném čase ráda 

lyžuje a hraje badminton 
l Ctí rodinný večer, kdy 

se hrají stolní hry

Letošní mariánskohorská 
pouť se mimořádně vyvedla. 
Do areálu u Rakety přišlo něko-
lik stovek lidí, kteří měli mož-
nost zhlédnout pestrý program, 
využít různé atrakce a ochut-

nat řadu specialit, jako napří-
klad medovinu, dobrý svařák 
nebo pizzu. „Navíc nám přálo 
počasí. Skladba programu byla 
vynikající, na své si přišli nejen 
dospělí, ale i mládež a děti. Ty 

nejvíce zaujal pirátský program, 
skvělé bylo i vystoupení Marké-
ty Konvičkové. Pro mě osobně 
největším zážitkem byla show 
Vladimíra Hrona, kterého jsme 
měli shodou okolností i na ple-

se,“ svěřila se s dojmy starostka 
Liana Janáčková. 

Program populárního bavi-
če všechny strhl a vyprovoko-
val k tanci a zpěvu bez ohledu 
na věk. Lidé se bavili až do 
večerních hodin, kdy se zábava 
uzavřela vystoupením skupiny 
Voxel.

Tradiční pouť přinesla hodně zábavy

TRADIČNÍ pouťové atrakce přilákaly mnoho návštěvníků. PIRÁTSKÁ SHOW pobavila především ty nejmenší.

Při útěku po krádeži 
napadla prodavačku

Na konci září řešila hlídka 
městské policie krádež zboží 
v prodejně v Ostravě-Ma-
riánských Horách. Prodavačky 
zde přistihly při lupu 22letou 
ženu. Ta si v prodejně nastrka-
la do tašky oblečení v hodnotě 
850 korun a dala se na útěk. 
Jedna z prodavaček se roz-
běhla za ní. Dotyčná se však 
bránila a prodavačku napadla, 
přičemž jí způsobila rozsáhlé 
podlitiny na zápěstích obou 
rukou. Mezitím prodavačce 
přispěchala na pomoc kolegy-
ně a společnými silami se jim 
podařilo ženu zadržet do pří-
jezdu strážníků. Ti dotyčnou 
ženu pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu předali přivo-
laným policistům.

MĚSTSKÁ POLICIE 
ZASAHUJE
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Mezinárodní rozhodčí 
v kanoistice Hana Kneblová 
pracuje jako technička na 
bytovém odboru Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky bezmála 20 
let. Málokdo z veřejnosti však 
ví, že je uznávanou meziná-
rodní rozhodčí v kanoistice. 
V současné době je rozhod-
čí Mezinárodní kanoistic-
ké federace a předsedkyní 
závodní komise Českého sva-
zu kanoistiky. 
n Celý váš život je spjatý 

s vodou, i když jste se nikdy 
nevěnovala aktivnímu závo-
dění. Co rozhodlo o tom, že 
jste se stala rozhodčí? 

Byla to náhoda. Jednou jsme 
byli s manželem na dovole-
né, kde jsme trávili více času 
s vodáky. Postupně mě to chytlo 
natolik, že jsem se začala podí-
let ve volném čase na chodu 
oddílu, kde jsem dělala všech-
no, co bylo potřeba. Vodáctví 
mně učarovalo natolik, že jsem 
si brzy udělala kurz rozhodčí. 
n Od roku 1972 jste si 

postupně zvyšovala kvalifi ka-
ci a dopracovala jste se až na 
mezinárodní rozhodčí. Jaká 
je to práce? 

Je to docela těžká práce, 
protože stojíte dlouhé hodiny 
v terénu. Ne vždy jsou ideální 
podmínky, člověk musí být vel-
mi pozorný, protože trať není 

vždy dobře viditelná. Závodí 
se od poloviny března do října, 
tak bývá někdy pekelná zima, 
jindy zase nesnesitelné vedro. 
V žádném případě to není ale 
o penězích, je to taková podiv-
ná vášeň. Závodí se za každé-
ho počasí, takže to bohužel 
nemůže dělat každý. Je to ško-
da, protože bychom potřebovali 
rozšířit naše řady rozhodčích. 
n Byla jste na zářijovém 

mistrovství světa v Praze? 
Ano a byl to můj největší 

zážitek během kariéry rozhod-
čí. Běžně bývá u závodů pěta-
dvacet až třicet rozhodčích, na 
mistrovství světa v Praze nás 
bylo padesát. V Troji byla úžas-

ná atmosféra, naši závodníci 
vyjeli šest medailí, včetně zlata 
našeho stříbrného olympionika 
Vavřince Hradilka. Za čtyřicet 
let, co dělám rozhodčí, jsem 
takovou nikde na závodech 
nezažila. Šestitisícový dav roz-
vášněných diváků vyburcoval 
závodníky k famózním výko-
nům. 
n Dá se rozhodčím věřit? 

Vždyť i Vavřinec Hradilek 
podal protest.

Jedno z pravidel, která se 
dodržují, je, že v bráně musí 
být zároveň minimálně celá 
hlava a část lodě. Jsem pře-
svědčená, že každý rozhodčí 
je maximálně soustředěný, ale 

uvědomte si, že to všechno pro-
bíhá ve velkých rychlostech. 
Pokud závodník není spokojen 
s výsledkem hodnocení, pak 
prostřednictvím trenéra podá 
protest a komise posoudí kon-
krétní situaci. Já jsem nikdy 
nikoho vědomě nepoškodila. 
n Kanoistika vypadá hod-

ně náročně, člověk asi musí 
mít velkou sílu, ale to asi 
nestačí… 

Kanoistika je tvrdý sport, tré-
ninky závodníků jsou nesmírně 
fyzicky i psychicky náročné 
a dlouhé. Aby kajakáři uspěli 
na nejvyšší úrovni, potřebují 
obrovskou vůli. Ze začátku se 
hodně plave, pak se k tomu při-
dávají doplňkové sporty – v zi-
mě běžky, v létě běh. Špičkoví 
kajakáři musí trénovat v tep-
lých krajích s těmi nejlepšími. 
Jinak nemají šanci uspět. 
n Z pozice diváka musím 

uznat, že to vypadá někdy 
hodně nebezpečně, zvláště při 
sjezdech na divokých vodách. 
Dá se zabránit neštěstí? 

U závodů se musí dodržovat 
bezpečnostní předpisy, povin-
nou výbavou závodníka je 
vesta a přilba. Využíváme také 
profesionální záchrannou služ-
bu, která je speciálně vycviče-
ná na vodní záchranářství. Na 
divokých vodách jde skuteč-
ně někdy o život. Jako rodina 
jsme to bohužel zažili. Zlomek 

sekundy, nešťastná náhoda 
a špatně přístupný terén a život 
se vám obrátí naruby. Bohužel 
i to se stává. 
n Přesto jste na kanoisti-

ku nezanevřela. Trávíte u vo-
dy veškerý volný čas? 

Když jsem zůstala sama 
s malými dětmi, hodně mi 
pomohli kamarádi z oddí-
lu. Kluci tento sport milovali 
a já měla mezi vodáky spous-
tu přátel. Závodil můj manžel 
i oba synové, nemohla jsem 
na kanoistiku zanevřít. Synové 
byli navíc velmi úspěšní, oba 
získali nejvyšší tituly. Když 
stáli na bedně jako mistři světa, 
byla jsem dojatá a pyšná záro-
veň. Ten pocit se ani nedá slovy 
popsat. 
n Pokračuje rodinná tra-

dice dál?
Ano a jsem moc ráda. Vnuč-

ky to moc baví, líbí se jim atmo-
sféra. V tomto sportu jsou děti 
hlavně vedeny ke kamarádství. 
Ideální věk, kdy s kanoistikou 
začít, je jedenáct let. Když jsem 
trénovala (pozn.: dlouhých tři-
cet let), dětem jsem vždy zdů-
razňovala, že to všichni děláme 
hlavně pro radost. Není důležité 
se stát mistrem světa, ale aby se 
dodržovala pravidla fair play. 
Děti jsou na trénincích vedeny 
k tomu, aby si pomáhaly. Proto 
se všichni dobře známe a vzá-
jemně si pomáháme.

Představujeme vám zaměstnance radnice z trochu jiného pohledu

HANA KNEBLOVÁ, technička bytového odboru Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která jako mezinárod-
ní rozhodčí bývá svědkyní nejen dramatických, ale i úsměvných 
momentů.

Zcela originálně a ve velmi veselém duchu proběhl svatební 
obřad snoubenců Tomáše Zatyka a Evy Mayerové, kteří uzavírali 
manželství v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky dne 
5. října. Funkce oddávající se tentokrát ujala starostka Liana Janáč-
ková, která spoustou otázek zahrnula nejprve ženicha a s pomo-
cí nevěsty zjišťovala správnost odpovědí, poté si snoubenci role 
obrátili a odpovídala nevěsta. Každou druhou odpověď provázela 
salva smíchu, a to nejen od snoubenců, ale i od svědků a přítom-
ných hostů. Snad největší pobavení vyvolala otázka, které jídlo má 
ženich nejraději. Přestože se objevily některé nejasnosti, veškeré 
otázky byly nakonec zodpovězeny k plné spokojenosti oddávají-
cí a snad i samotných nastávajících manželů Zatykových. Takže 
nezbývá než konstatovat, že přes závěrečnou důstojnost a vážnost 
proneseného novomanželského slibu byla tato svatba mimo jiné 
také velmi zábavná.

I svatba může být zábavná 

STAROSTKA Liana Janáčková vedla svatební obřad v příjemné 
atmosféře. Oba novomanželé složili slib s úsměvem na tváři. 

A je po volbách. Ti, kdo od 
občanů ČR získali mandát, 
zasednou ve sněmovně, budou 
tak či onak hlasovat o záko-
nech, podle kterých bychom 
se měli řídit a které bychom 
měli respektovat. Zase máme 
200 poslanců, kterým budou 
mnozí z nás závidět jejich plat 
a naturálie, jejich imunitu 
(pozor, to není nemoc) a vyčítat 
jim jejich tlučhubovství. Zase 
máme na koho nadávat. Jak 
dlouho? Do příštích voleb.

Každý z nás má utkvělou 
představu, jak by se tato repub-
lika měla chovat, abychom se 
měli všichni dobře. Ve škole 
dobře znamená za tři. Jde to 
vůbec? Kdo patří do množiny 
„všichni“? Je to o těch dol-
ních 10 milionech, o kterých 
hovořil pan prezident? Znáte 
někoho, kdo by se nechtěl mít 
dobře? Určitě to není ten, kdo 
koresponduje s radnicí a pode-
píše se anonymně – „všichni“ 
občané. 

Jsem šťastný, že volby jsou 
tajné, že se nedá zjistit, kdo 
koho volil, a že jsem mohl vol-
bou vyjádřit, komu věřím. Změ-
ní se něco? Pořád si myslíme, že 
ano. Proto chodíme k volebním 
urnám. Přes to všechno se do 
Poslanecké sněmovny dostali 
a stali poslanci lidé, ke kterým 
důvěru nemám, ale s tím už nic 
nenadělám. Volili jsme totiž 
„všichni“. Nestěžuji si. Tak je 
to správné, tak to má být.

 Jiří Jezerský, místostarosta 

Všichni

Koncem měsíce října roku 2013 bylo zahájeno plošné čištění 
místních komunikací v našem obvodu. „Čištění bude probíhat 
i v listopadu a bude mít návaznost na podzimní vyhrabávání veřejné 
zeleně v celém obvodu,“ uvedla Gabriela Veselá, referentka úseku 
místního hospodářství a dopravy ÚMOb MHaH. Očistu vozovek 
a chodníků v naší správě bude od listí a nečistot provádět „Sdružení 
pro Ostravu-Mariánské Hory – čištění“, které zvítězilo v otevřeném 
výběrovém řízení v roce 2011. 

Podzimní čištění místních komunikací

Zlepšení komunikačních 
dovedností, posílení sebevě-
domí, ujasnění si svých cílů 
a v neposlední řadě také osvoje-
ní si práce s moderními komu-
nikačními nástroji, to vše může 
mamince po mateřské výrazně 
pomoct při opětovném uplatnění 
na trhu práce. „Jsme si vědomi 
složitosti situace maminek při 
návratu do práce po mateřské, 
a proto jim v rámci projektu 
pod názvem Zpátky do práce na 
vlnách internetu pomáháme,“ 
řekla Pavlína Poledníková ze 
společnosti METER Silesia.

Maminky v projektu najdou 
oporu v podobě individuální-
ho poradenství (koučování), 
v PC kurzu se potom zdokonalí 
v práci s moderními počítačový-
mi nástroji – Google aplikacemi 

(sdílené dokumenty, plánování 
událostí, kalendáře, tvorba webů 
a blogů aj.), s profesními sociál-
ními sítěmi, prostředky on-line 
komunikace, práce s chytrými 
telefony a podobně. Aktivity 
probíhají kombinovanou for-
mou, část prezenčně a část pro-
střednictvím e-learningu. Při 
prezenčních aktivitách zabezpe-
čuje společnost METER Silesia 
maminkám hlídání dětí. 

Nejbližší další kurzy začína-
jí v lednu 2014 a díky podpoře 
z Evropských sociálních fondů 
je jejich absolvování zdarma. 
Bližší informace získáte na 
www.zpatkydoprace.cz nebo na 
tel. 775 556 639.

Návrat do práce po mateřské může 
být pro maminky jednodušší
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STALO SE:
U příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů, který připadl 

na 1. října, se v klubovnách DPS uskutečnila odpolední spole-
čenská setkání s hudebním doprovodem a občerstvením.

Pozvánka pro seniory 
V rámci zlepšení bezpečnosti seniorů proběhne beseda ve 

spolupráci s městskou policií o možných rizicích při napadení 
a okradení starších osob. Beseda se bude konat dne 14. listopa-
du v klubovně Domu s pečovatelskou službou, Novoveská 14, 
Ostrava-Mariánské Hory a její začátek je ve 14 hodin. Další 
akcí, kterou připravuje oddělení péče o seniory, je výstava ruč-
ních prací, zahrnující různé techniky. „Hlavním tématem jsou 
blížící se vánoční svátky. Všechny srdečně zveme do klubovny 
Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Mariánských Horách 
dne 26. listopadu od 10 do 17 hodin,“ přiblížila vedoucí oddě-
lení Marcela Kočová.

V říjnu se uskutečnily další kurzy výtvarného centra 
STOJAN v domech s pečovatelskou službou zaměřené na en-
kaustiku, tj. voskovou malbu žehličkou. Tuto netradiční meto-
du si účastnice kurzů velmi pochvalovaly – odnesly si z nich 
krásná přánička, kterými jistě potěší své blízké. Poslední kurz 
bude zaměřen na vánoční tematiku. 

Datum kurzů: V úterý 19. 11. od 16.30 do 18.30 hod. na ulici 
Šimáčkově a ve čtvrtek 21. 11. od 16.30 do 18.30 hod. na ulici 
Novoveské č. 14. 

DNE 8. ŘÍJNA oslavila krásné 
devadesáté narozeniny Vlasta 
Křižáková z DPS Novoveská. 
Přejeme spoustu dalších hez-
kých let.

NEUVĚŘITELNÉ 101. naro-
zeniny oslavila minulý měsíc 
Ema Sedláčková. Oběma 
dámám předal kytici 1. mís-
tostarosta Jiří Boháč, který 
jim popřál mnoho úsměvů 
a dobrou kondici do dalších 
let.

Blahopřejeme

Hasiči přicházejí s kampaní varující před 
nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských 

důstojníků (ČAHD) zaháji-
la letos v létě ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sbo-
rem (HZS) Moravskoslezského 
kraje, HZS Olomouckého kraje 
dlouhodobou kampaň varující 
před stále více hrozícím nebez-
pečím požárů a úniku zemního 
plynu, propan-butanu a oxidu 
uhelnatého v domácnostech. 
Statistika posledních šesti 
let jasně hovoří o nebezpečí 
a důležitosti nepodceňování 
negativní „role“ plynů v domác-
nostech. Počet mimořádných 
událostí (únik nebezpečných 
plynů) stále roste, stejně tak 
jako počet zachráněných a eva-
kuovaných osob. Na stránkách 
ČAHD (www.cahd.cz) jsou 
k dispozici vedle popisu vybra-
ných nebezpečných plynů sezna-
my hlásičů požáru a detektorů 
plynů – metanu (zemního plynu), 
propan-butanu a oxidu uhelna-
tého. Jsou doplněny o rámcové 

cenové relace a fotografi e, a také 
o otevřený seznam fi rem, které 
je vyrábějí či dodávají na trh. 
Tyto detektory snižují riziko 
výbuchu či otravy v domácnos-
tech. Hlásiče požáru upozorní 
na vznikající požár. V rámci 
kampaně v Moravskoslezském 
kraji zajistí hasiči ve spoluprá-
ci s dopravci umístění 1300 
kusů letáků v průběhu celého 
měsíce listopadu u všech hlav-
ních dopravců. V listopadu se 
uskuteční v Ostravě seminář pro 
velká stavební a bytová družstva 
a majitele bytových domů zamě-
řený na zajištění bezpečnosti 
v domácnostech. 

Lidé často volají 
na tísňovou linku, 
že cítí plyn 

„Hasiče nenechává spát reál-
né nebezpečí zranění i usmrcení 
osob při událostech souvisejí-
cích s výbuchem zemního plynu 

V DOMĚ na Stojanově náměstí 1072/1 Ostrava-Mariánské Hory 
je volný nebytový prostor o výměře 160 m2 v I. NP. Zájemci 
o bližší informace a prohlídku, volejte na tel.: 599 459 259.

Nabídka pronájmu nebytového 
prostoru

Městská policie zve 
na bezplatný kurz

Městská policie Ostrava zve 
na další z řady bezplatných kur-
zů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečněj-
ší Ostrava. Koná se ve středu 
27. listopadu 2013 od 16 hodin 
na ulici Hlubinské 6 v Morav-
ské Ostravě. Listopadové téma 
setkání s občany nese název 
Žijí na ulici. Hovořit se bude 
o bezdomovectví a jeho preven-
ci. Strážníci účastníkům kurzu 
přiblíží osudy několika kon-
krétních osob, které skončily 
na ulici bez práce, bez pomoci, 
bez peněz. Součástí přednáš-
ky i následné diskuse budou 
také možná opatření a kroky, 
které mohou vést ke zlepšení 
kvality života osob bez přístře-
ší, včetně dostupné pomoci. 

Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana a i ten-
tokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 
Účastníci kurzu budou potřebo-
vat sportovní oblečení (pro výu-
ku sebeobrany), popř. volnější 
obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití spr-
chy po sebeobraně). Sportovní 
obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně 
na žíněnkách. Bližší informa-
ce získáte na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednic-
tvím elektronické pošty na adre-
se info@mpostrava.cz. Není 
potřeba se předem na kurz při-
hlašovat.

V dubnovém čísle Zpra-
vodaje jsme vás informovali 
o návrhu společnosti PODA 
a. s., poskytovatele komunikač-
ní a datové technologie, rozšířit 
svou působnost v ostravském 
regionu také do oblasti sídliště 
Fifejdy a nabídnout zde obča-
nům své služby. S touto myšlen-
kou je však spojena skutečnost 
spočívající v samotném umís-
tění technologického zařízení 
do terénu v okolí domů na sídliš-
ti, které prošlo v nedávné době 
celkovou regenerací. Proto jsme 
požádali vás – občany i poten-
ciální uživatele – prostřednic-
tvím malé ankety o vyslovení 
názoru k tomuto záměru. Anke-
ta se ale setkala s minimál-
ním ohlasem, reagovala pouze 
desítka občanů. Po důkladném 
zhodnocení všech pro a proti se 
nakonec rada městského obvodu 
na své schůzi dne 10. 6. 2013 
rozhodla nesouhlasit s požadav-
kem společnosti, a to přede-
vším z důvodu snahy co nejvíce 
omezit zásahy do rekultivované 
lokality, a předejít tak jejímu 
rychlejšímu znehodnocení. Pev-
ně doufáme, že pro toto rozhod-
nutí budete mít pochopení a že 
se budete nadále těšit z pěkné-
ho prostředí v blízkosti vašich 
obydlí. 

Anketa se setkala 
s minimálním 
ohlasem

v domácnostech. V živé paměti 
máme poslední dvě‚velké‘ udá-
losti v únoru 2013 ve Frenštátu 
pod Radhoštěm a o dva měsíce 
později v Praze, které si vyžáda-
ly několik mrtvých a zraněných 
osob. Poslední případ výbuchu 
souvisejícího s únikem plynu 
se stal v září v bytovém domě 
v Havířově-Šumbarku,“ při-
pomněla komisařka Krajského 
ředitelství HZS Moravskoslez-
ského kraje Danuše Kratochví-
lová. Časté jsou v dnešní době 
také otravy oxidem uhelnatým, 
vznikajícím při nedokonalém 
spalování (karmy v koupelnách, 
závadné kotle apod.). „Kam-
paň je také reakcí na obavy 
občanů z celé ČR, kteří stále 
častěji volají na tísňovou lin-
ku hasičů s upozorněním, že 
v okolí svého bytu či bydliště 
cítí plyn,“ říká náměstek pro 
prevenci Jiří Pokorný. Pozor-
nost si zaslouží rovněž následky 
požárů v domácnostech. Ačkoli 
počet požárů v domácnostech 
za období let 2008 až 2012 činí 
„jen“ 18 procent z celku, jejich 
následky jsou alarmující. Počet 
usmrcených osob při požárech 
v obytných budovách v porov-
nání s usmrcenými osobami 
při ostatních požárech dosahuje 
přibližně 40 procent. Informační 
kampaň má všechna tato rizika 
snížit.
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I na hřbitově platí pravidla
Měsíc listopad je již od nepa-

měti nazýván měsícem dušič-
kovým. Pozůstalí navštěvují 
hroby svých zemřelých předků, 
aby na ně zavzpomínali, zapá-
lili svíčku a položili kytičku či 
jiným způsobem dali najevo, 
že na své zesnulé blízké stále 
pamatují. Avšak ani tento rituál 
se neobejde bez jakési koordi-
nace a stanovení pravidel. Na 
hřbitově se chováme důstojně 
a pietně, nevodíme zde pejsky, 
nejezdíme na kolečkových brus-
lích či na kole, nechodíme sem 
pod vlivem návykových a psy-
chotropních látek, nepožíváme 
alkoholické nápoje ani nekou-
říme. Tento soubor chování je 
součástí „Řádu veřejného pohře-
biště“ a na hřbitově v Marián-
ských Horách je umístěn ve vit-
ríně po pravé straně při vstupu 
na pohřebiště. „S tímto řádem 
by se měli seznámit všichni 
návštěvníci hřbitova, neboť dle 
zákona o pohřebnictví ukládá 

pozůstalým také závazky, kte-
ré je nutno dodržovat. Mezi ty 
nejdůležitější patří především 
oznamovací povinnost správci 
hřbitova o úmyslu pozůstalého 
pohřbít svého předka na veřej-
ném pohřebišti a sdělit mu 
o něm základní údaje, tj. jméno, 
příjmení, datum narození, mís-
to narození, rodné číslo, datum 
úmrtí, datum pohřbení a evi-
denční číslo urny,“ zdůrazňuje 
vedoucí majetkového oddělení 
Jindřiška Pavúková. „Splněním 
této povinnosti se vyhneme 
nepříjemným životním zkuše-
nostem a bolestem. „Zhruba 
před deseti lety na našem pohře-
bišti vandalové odcizili mědě-
né obaly uren a štítky a urny 
pak nechali poházené po celém 
hřbitově. Jelikož k těmto urnám 
nebyl nahlášen ten nejdůležitější 
údaj, a to evidenční číslo urny, 
nebylo možné pozůstalé infor-
movat o této skutečnosti a urny 
byly uloženy ve společném 

hrobě,“ uvedla jeden příklad za 
všechny Jindřiška Pavúková.

 
Hroby označené 
oranžovými štítky 

Návštěvníci hřbitova si jistě 
všimnou, že některé hroby jsou 
označeny oranžovými štítky. 
Ty informují o tom, že tento 
hrob není oplácen a na hrobo-
vé zařízení není uzavřena žád-
ná nájemní smlouva. Vedoucí 
majetkového oddělení zdůraz-
nila, že v současné době je ve 
vitríně umístěné vlevo u vcho-
du hřbitova, zveřejněno asi 630 
fotografi í takovýchto hrobových 
míst, a dodala: „Dalších šest set 
míst bude ještě doplněno, neboť 
se všechna najednou do vitrí-
ny nevešla. Toto oznámení se 
setkalo s kladným ohlasem, 
neboť k dnešnímu dni se ke své-
mu hrobovému místu přihlásilo 
zhruba padesát vlastníků, se kte-
rými byly uzavřeny nové nájem-
ní smlouvy, a jejich svědomí tak 
může být klidné.“ 

V letošním roce se obvodu 
podařilo za příkladné spolu-
práce se společností METER 
Silesia spol. s r. o. v rámci akce 
„Práce má zelenou“ celý hřbitov 
alespoň částečně zrekultivovat. 
Byla upravena hrobová místa 
zarostlá břečťanem a trávou, 
odstraněny některé nálety dře-
vin, které se za několik desítek 
let rozrostly ve větší stromy 
a keře. A jako bonus zde budou 
na nějakou dobu umístěny dva 
architektonické koridory, které 
svým vzhledem budou napodo-
bovat důstojnou monumentalitu 
památníků a funerálních prostor. 
Autorem uměleckého díla je 
Karel Kunc.

NĚKTERÉ HROBY jsou označeny oranžovými štítky, což zname-
ná, že tento hrob není oplácen a na hrobové zařízení není uzavřena 
žádná nájemní smlouva. Seznam je na tabuli u vchodu na hřbitov. 

Pozor na faktury zasílané společností Český 
telefonní seznam z Třebíče

V poslední době se opět 
množí stížnosti na praktiky fi r-
my Český telefonní seznam 
s. r. o. z Třebíče, která podnika-
telům rozesílá nabídky na uve-
řejnění inzerce v jejich katalogu. 
Nabídka této fi rmy však velmi 
nápadně připomíná faktury spo-
lečnosti Mediatel za inzerci ve 
zlatých stránkách. Řada fi rem 
pak v omylu fakturu uhradí, 
čímž podle společnosti Český 
telefonní seznam vstoupí s nimi 
do smluvního vztahu. Inzerce 
u Českého telefonního seznamu 
pak fi rmu vyjde na přibližně 
12 tisíc ročně, což není zrovna 
zanedbatelná částka. „Případné 
neplatnosti smlouvy je potom 
možné se domáhat právě z to-
ho důvodu, že byla uzavřena 
v omylu. Pokud jste smlouvu 
uzavřeli v omylu, doporučujeme 
se neplatnosti aktivně domáhat, 
ideálně doporučeným dopisem 
s dodejkou adresovaným společ-
nosti Český telefonní seznam,“ 
radí předsedkyně sdružení Mar-
cela Reichelová a zdůrazňuje, 

že pokud se pečlivě podíváte na 
dokument od společnosti Český 
telefonní seznam, pak v levém 
dolním rohu najdete malin-
kým písmem tuto informaci: 
„Důležité upozornění. V souladu 
se zák. 513/1991 Sb. tímto infor-
mujeme adresáta, že tato listina 
je nabídkou k uzavření smlou-
vy dle všeobecných smluvních 
podmínek na rubu této listiny. 
Akceptace této nabídky je vůči 
Společnosti projevena úkonem 
platby. Nehraďte, prosím, pokud 
o nabízené služby nemáte zájem, 
děkujeme. Přečtěte si smluv-
ní podmínky. Tato listina není 
daňovým dokladem.“ Tento text 
je podle našeho názoru Sdružení 
na obranu spotřebitelů záměrně 
obklopen různými logy a dlou-
hým čárovým kódem tak, aby 
došlo lehce k jeho přehlédnutí. 
Podobná informace je obsažena 

také ve všeobecných obchod-
ních podmínkách na druhé stra-
ně smlouvy, a až v poslední větě. 
I když údaj takto uveřejněný je 
sám o sobě pravdivý, může být 
označen za klamavý, jestliže 
vzhledem k okolnostem a sou-
vislostem, za nichž byl učiněn, 
může uvést v omyl. Ve prospěch 
tvrzení, že jednání fi rmy Český 
telefonní seznam naplňuje zna-
ky nekalé soutěže, pak hovoří 
počty fi rem, které se cítí být jed-
náním společnosti Český tele-
fonní seznam poškozeny.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska
Tel./fax: 596 111 252
mobil: 608 722 582.
ostrava@sos-msk.cz,
poradna@sos-msk.cz 
reichelova@sos-msk.cz
tel.: 602 722 584

Poradní dny: 
Ostrava: Po: 13 až 17 hodin, 
Út: 14 až 17 hodin, Čt: 9 až 12 
hodin.

Dne 21. října 2013 jsme 
na Stojanově náměstí v Ma-
riánských Horách vyhlásili 
výsledky letošního ročníku 
soutěže pro pejsky a jejich 
páníčky MISS PES 2013. 

1. místo:
Sibiřský husky Jack

2. místo:
Beagle Amy

3. místo:
Francouzský buldoček Vilík

Vítězové získali granule a 
další pamlsky od partnera sou-
těže fi rmy spravnekrmivo.cz, 
pohoštění a dárečky byly při-
praveny ale i pro další soutěží-
cí, kteří se na vyhlášení sou-
těže „ke kašně“ přišli podívat. 

Mazlík roku je Čenda
Novinkou roku 2013 byla 

možnost zapojit do soutěže 
o největšího sympaťáka měst-
ského obvodu i další domácí 
mazlíčky. 

1. místo:
Britská modrá kočka Čenda

2. místo:
Dlouhosrsté morče Afrodita

3. místo:
Skinny morče Ted

Všem vítězům gratulujeme 
a těšíme se na další ročník 
soutěže.

 Patrik Hujdus, radní

Známe největší psí sympaťáky 
našeho městského obvodu

Vážení spoluobčané,
asi každému by se líbilo žít ve 

městě nebo městském obvodě, 
který je čistý, krásný a bezpeč-
ný. Aspoň s tím prvním přáním 
můžeme částečně něco udělat 
i my sami. Neodhazovat odpad-
ky na ulici a zvláště majitelé psů 
uklízet výkaly po svých miláč-
cích. O tomto problému již bylo 
napsáno hodně článků, nicméně 
mi dovolte se k této problemati-
ce znovu vrátit. 

Byla jsem svědkyní nepří-
jemné události na „dolině“, na 
Fifejdách. Majitel tam přímo 
v blízkosti dětských prolézaček 
venčil na trávě velkého psa 
(rasu bohužel nevím). Takový 
velký pes udělá i velkou potřebu. 
Je to logické a nic proti tomu, 
kdyby onen majitel to samozřej-
mě uklidil. Protože se k tomu 
evidentně neměl, tak jsem ho 
oslovila, že si tady hrají děti, 
a ať to uklidí. Majitel psa odvětil, 
že platí poplatky ze psa a úklid 
je zahrnutý již do ceny poplatků, 
tak ať to provede úřad. 

Chtěla bych vzkázat všem 

takovým majitelům pejsků, že 
uklízet výkaly po pejscích není 
v žádném případě povinností 
městského obvodu. Myslím si, že 
každý majitel psa by měl vědět, 
že dle obecně závazné vyhláš-
ky magistrátu č. 12/2005 musí 
mít svého psa řádně na vodítku 
a uklízet exkrementy po svém 
psu. K tomuto účelu dostává 
majitel psa od úřadu i potřebné 
sáčky. V případě porušení těch-
to nařízení může být udělena 
bloková pokuta na místě. Pokud 
to v té chvíli není možné (absen-
ce městského strážníka), pak je 
vhodné vše nafotit (zvláště psa 
a majitele) a celou záležitost 
podat na zdejší úřad k přestup-
kovému řízení. 

Mám vypozorováno, že vět-
šinou majitelé malých pejsků 
výkaly po svých mazlíčcích uklí-
zejí. Ráda bych jim touto cestou 
poděkovala. Jsou příkladem pro 
všechny, jak bychom se měli 
chovat k svému okolí i k lidem 
okolo nás.

 Jana Pagáčová, zastupitelka

Za čistý obvod začněme u sebe
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V měsíci listopadu u pří-
ležitosti Dne dětské knihy 
chystají knihovny obvodu oce-
nění nejlepších dětských čtenářů 
z poboček Daliborova a Jiřího 
Trnky. Slavnostní předávání cen 
za přítomnosti zástupců Úřa-
du městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky proběhne 
v pobočce Jiřího Trnky v Ostra-
vě-Mariánských Horách. 

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Na listopad pro naše dětské 
čtenáře připravujeme straši-
delný kviz – Kdo se bojí, nes-
mí do lesa –, který si mohou 
vyluštit v rámci půjčovní doby 
až do 30. listopadu. V pátek 
15. 11. od 14 do 17 hodin se děti 
mohou zúčastnit výtvarné díl-
ny Listopadová světýlka, kdy 
si vyzkouší techniku zdobení 
mozaikou.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Panorama je název výsta-
vy fotografi í očima Martina 
Glatznera a potrvá až do 28. pro-
since ve výstavních prostorách 
knihovny. Celý měsíc listopad 
bude pro děti připraven kvíz o 
ceny s názvem “Znáte Simpso-
novy?“ TRNKÁČEK – klub 
rodičů s dětmi – pořádá “Pod-
zimní kouzlení“, které bude 
v barvách podzimu. V pátek 
1. 11. v 10 hodin si děti procvičí 
říkanky o podzimu a vyrobí si 
ježečka z přírodnin. Ve výtvarné 
dílně s názvem „Koláže z listí“ 
si děti mohou vytvořit posta-
vičky a zvířátka z listí. Těší-
me se na vás ve čtvrtek 7. 11. 
v době od 13.30 do 16.30 hodin. 
„Knižní tipy“ v úterý 12. 11. 
v 16.30 hodin v dospělém oddě-
lení představí nové knihy posled-
ních týdnů. Jak bydlí medvědi, 
co dělají a jaké mají kamarády, 
se můžete dozvědět ve čtvrtek 
14. 11. v 15 hodin na společném 
čtení v dětském oddělení. 

Při „Černé hodince“ v úte-
rý 19. 11. od 17 do 18 hodin 
se vydáme za dobrodružstvím 
s Lovci duchů. Druhé setkání 
Čtenářského klubu se uskuteč-
ní v úterý 26. 11. od 16 do 17 
hodin. Protáhnout své tělo na 
taneční podložce můžete kaž-
dé úterý od 14 hodin na akci 
s názvem „Bavíme se tancem“. 
Soutěživé děti by si nemě-
ly nechat ujít losování Binga 
v pátek 29. 11. v 15 hodin. 

Zveme vás na prosincové 
setkání klubu rodičů s dětmi 
TRNKÁČEK v pátek 6. 12. 
v 10 hodin. Děti se mohou těšit 
na mikulášskou nadílku čtení, 
hraní a povídání. Společně si 
vyrobíme vánoční ozdoby a pro 
inspiraci nabídneme rodičům 
knihy o vaření pro děti.

 Na akce zvou knihovnice.

Období od 30. září do 
5. října bylo v knihovně na ulici 
Daliborově ve znamení celore-
publikové akce Týdne kniho-
ven. V pondělí 30. 9. v 16 hodin 
se uskutečnilo setkání čtenářů 
s Vlastimilou Čechovou, kte-
rá přednášela na téma Božena 
Němcová – tajemství zbavená. 
V příjemné atmosféře si čtená-
ři vyslechli zajímavé povídání 
o původu a uměleckém či rodin-
ném životě oblíbené spisovatel-
ky 19. století. „Co má Carmen 
pod sukní“ byla další akce urče-
ná čtenářům, která probíhala ve 
čtvrtek 3. října a která nabídla 
bližší seznámení s veřejným 
knihovním katalogem Carmen. 
Kolegyně z  porubských kniho-
ven, netradičně oblečené v kos-
týmech Carmen, byly v pobočce 
Daliborova k dispozici od 10 do 
16 hodin. V úterý 1. 10. si děti 2. 
třídy ze ZŠ Zelená v rámci bese-
dy „Tajemná knížka“ vyzkouše-
ly Maraton čtení. V soutěžení 
kluci proti holkám tentokrát pře-
kvapivě vyhráli kluci. Čtenářům 
dětského oddělení byla určena 
výtvarná dílna „Můj zápisník“, 
která proběhla v úterý 1. 10. 
a v pátek 4. 10., a při které si 
děti vyrobily ozdobné zápisníky 
v kroužkové vazbě. Po celý týden 
byl pro dospělé i dětské čtenáře 
připraven literární kviz – Co si 
pamatujeme z knih. Nechybě-
ly krátké ukázky z oblíbených 
knih a záludné otázky týkající se 
hrdinů dětských knížek. Všich-
ni účastníci obdrželi sladkou 
odměnu, z dospělých čtenářů 
byl vylosován jeden soutěžící, 
který obdržel dárkovou poukáz-
ku na registraci do kterékoliv 
pobočky naší knihovny.
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Knihovna – kniha – čtenář

KNIHOVNA NA FIFEJDÁCH uspořádala v rámci Evropského 
týdne mobility již 8. ročník oblíbené sportovní soutěže Kolečkiáda. 
Akce proběhla ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a Mládeží 
Českého červeného kříže Ostrava ve středu 18. září. Pro děti byl 
připraven zajímavý program na hřišti ZŠ Gen. Janka, kde soutěžící 
prokázali své dovednosti při slalomu s míčem na čas, zdolávání 
překážek, poznávání dopravních značek a věnovali se také zákla-
dům poskytování první pomoci. Na závěr byli nejlepší soutěžící 
odměněni cenami. Akce se uskutečnila za fi nanční podpory Úřadu 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

TERČOVNICE BYLY na každý závod opravené (rozstřílená hobra 
byla vyměněna za novou), na nich zavěšeny nové terče a už se 
čekalo jen na zahájení závodu rozhodčími.

Lukostřelecký oddíl TJ Ma-
riánské Hory získal fi nanční dar 
v rámci programu „150 tisíc pro 
lidi“, který vyhlásila vloni Rada 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Částka ve výši 
15 tisíc korun byla určena na 
realizaci projektu „Lukostře-
lecké závody Mariánskohorský 
pohár 2013“.

V rámci projektu proběhlo od 
27. dubna do 21. září celkem 21 
závodů v terčové lukostřelbě 
ve vlastním sportovním areálu. 
„Tyto závody byly určeny pro 
všechny věkové kategorie a mě-
ly za cíl zlepšit kondici spor-
tovců a připravit je na vrcholné 
lukostřelecké soutěže jednotliv-
ců a družstev, zejména na MČR. 

Těchto závodů se zúčastnilo 
celkem 453 lukostřelců v deseti 
kategoriích. Střelci z luků bojo-
vali o poháry velmi odhodlaně, 
ne vždy vyšlo počasí, ale závo-
dilo se,“ přiblížila Dana Masáro-
vá. Na všechny závody dohlíželi 
zkušení rozhodčí, organizačně 
se podíleli trenéři i pomocní-
ci z řad rodičů střílejících dětí. 
Nejúspěšnější závodníci získali 
poháry, věcné ceny a sladkosti.

„Finanční dar nám umožnil 
tyto závody uspořádat v tak vel-
kém rozsahu, děkujeme měst-
skému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za  fi nanční pomoc 
a podporu,“ uvedla za lukostře-
lecký oddíl Dana Masárová.

Lukostřelecké závody

MARATON čtení přinesl celou řadu akcí.

Přehled všech kurzů najdete na webové adrese: www.svc-korunka.cz. 
Nabídka kroužků střediska na ulici Korunní 49 v Ostravě-Mariánských 
Horách:

Středisko volného času Korunka

PRO DĚTI – UMĚLECKÉ

VÝTVARNÝ I., III., V. Po, Út, Čt 800,- 6-12 let 
VÝTVARNÝ II., IV., VI. Po, Út, Čt 800,- 12-20 let 
VÝTVARNÝ PRO MŠ Čt 800,- 4-6 let 
KERAMIKA I., II., III., IV., V. Po, Út, St 700,- 6-15 let
NA KLAVÍR JINAK Po, St 700,- 9 a více 
DIVADELNÍ SOUBOR ZATÍM NIJAK St 500,- 8 a více

PRO DĚTI – SPORTOVNÍ

TK JARKY CALÁBKOVÉ – Berušky Út 600,- 4-6 let
TK JARKY CALÁBKOVÉ – přípravka Út, Čt 800,- 6 a více
TK JARKY CALÁBKOVÉ – hl. kat. Po, Út, St, Pá  1300,- 14 a více
TK JARKY CALÁBKOVÉ – Junior St, Pá 1300,- 11-14 let 
DĚTSKÝ TANEČNÍ AEROBIK Út 400,- 5-10 let 
AKROBACIE NA ŠÁLÁCH Út 800,- 12-20 let 
ORIENTÁLNÍ TANCE Út 600,- 10 a více
LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA+zájezdy Čt 500,- +2000,- 4-15 let

PRO DĚTI – OSTATNÍ

KLUB DESKOVÝCH HER – družiny Po, Út, St 100,- 6-12 let 
KLUB DESKOVÝCH HER – přípravka Po 400,- 7-15 let 
ŽONGLOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY St 400,- 7 a více 
PROSTŘENO Pá 400,-/30,- lekce 6-15 let

16 LET A VÍCE – SPORTOVNÍ + UMĚLECKÉ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I., II., III., IV. Po, St 550,-/60,- lekce dospělí 
CVIČENÍ FLEXIBAR I., II., III. Po, Čt 800,-/80,- lekce dospělí 
HLUBINA – soubor Po 500,- 16 a více
HLUBINA – muzika Po 500,- 16 a více
HLUBINA – soubor+přípravka Čt 500,- 16 a více
PRAHlubina Čt 500,-/50,- lekce dospělí 
PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
MĚSTA OSTRAVY Út 100,- mládež
KLUB DESKOVÝCH HER St 500,-/50,-vs. kdokoliv 
KLUB STOLNÍHO HOKEJE-ŠPRTEC Po, Čt 700,-/600,- dosp./dítě
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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

TAXI
Mariánské Hory 

1. máje 4

tel.: 800 322 223 
(volání zdarma)
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Revoluční terapie
masážním lůžkem CERAGEM

Více informací na www.ceragem-ostrava.info 
nebo na tel.: 777 444 406
Vystavujeme dárkové poukazy.

CERAGEM je automatické termální masážní lehátko 
kombinující klasickou masáž a tlakovou masáž s infra-
červeným teplem vyzařovaným nefritovými a jadeito-
vými kameny za podpory epoxid-karbonovými panely. 
Masážní lehátko je určené pro celkovou regeneraci.

CERAGEM je spojení tradice Dálného východu 
s technologií 21. století. V Asii a Americe se masáž již 
hojně využívá v nemocnicích a rehabilitačních centrech. 
Nyní také v Regeneračním studiu na ulici Dr. Maye 3 
v Ostravě-Mariánských Horách.

40minutová masáž 150 Kč.
Důchodci, ZTP a studenti sleva.

(FKSP či stravenky přijímáme).

Na základě požadavků 
občanů umožní radnice bez-
platnou inzerci například při 
výměně bytu, koupi, prodeji 
apod. Počet těchto inzerátů je 
omezen na maximálně 10 kusů 
v rozsahu 100 znaků.

Nově také inzerce 
pro občany 

u Vyměním obecní byt 
0+1 za větší. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci. Telefon 
605 911 712. 

VÝMĚNA

OČNÍ OPTIKA EUROOPTIK, s. r. o.
KVALITA PRO VÁŠ ZRAK

SLEVA 500 Kč
NA BRÝLOVÉ

OBRUBY
při zakoupení brýlových čoček

s antirefl exní vrstvou
Akce platí do 20. 12. 2013

EKONOMICKÉ
I LUXUSNÍ OBRUBY 

ZNAČEK
Pepe jeans, Enni Marco, 

Esprit, Hello Kitty...

SLEVA PLATÍ
NA NOVOU
KOLEKCI

28. října 253, Ostrava-Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná), tel.: 596 612 250, 730 518 958
Informace na www.eurooptik.eu                                                  Těšíme se na Vaši návštěvu 

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 obsahuje 
mikrotečky se specifi ckým kódem. „Navíc všechny sady, kterými 
provádíme označení jízdních kol, jsou zaregistrovány i v mezi-
národní databázi kol,“ potvrdila mluvčí Vladimíra Zychová. 
Vlastní značení a následná evidence jízdních kol probíhá ve sta-
cionárním centru prevence městské policie v Ostravě-Hrabůvce 
v ulici Alberta Kučery 31. K registraci jízdního kola je potřeba si 
s sebou vzít kolo, občanský průkaz, vhodný je i doklad o koupi. 
Registrace i označení jízdního kola jsou pro občany bezplatné.

Policie začala značit kola 
prostřednictvím syntetické DNA

ZMH 223.indd   8ZMH 223.indd   8 30.10.2013   10:30:2130.10.2013   10:30:21


