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Ve čtvrtek 28. listopadu bylo 
slavnostně otevřeno nově vybu-
dované parkoviště na sídlišti 
Fifejdy I, které se nachází před 
areálem bývalé Budoucnosti 
u Novinářské ulice. 

Slavnostního otevření se 
zúčastnila starostka Marián-
ských Hor a Hulvák Liana 
Janáčková, místostarostové Jiří 
Boháč, Jiří Jezerský a další čle-
nové vedení městského obvodu 
společně se zástupci dodavatelů 
stavby fi rem Mičulka a Arbor 
Moravia, novinářů a přihlížejí-
cích občanů. „Oproti původnímu 
a již nevyhovujícímu parkovišti 
se pro potřeby občanů vystavělo 
zcela nové parkoviště, které je 
dobře zorganizované a mnohem 
kapacitnější. Počet parkovacích 
míst se zvýšil na 67, přičemž 
čtyři místa z tohoto počtu jsou 
vyhrazena pro majitele průkazů 
ZTP,” uvedla starostka Liana 
Janáčková a dodala, že nedílnou 
součástí akce je také výsadba 
nové zeleně a na jaře příštího 
roku osazení městského mobili-
áře v podobě laviček, odpadko-
vých košů a dalšího zařízení. 

V rámci rekonstrukce parko-
viště byl položen nový povrch 
dlažby také na ulici Jiřího Trnky, 
a to v úseku od tzv. doliny až po 
vyústění na ulici Novinářskou. 
Jedná se o předposlední reali-
zovanou etapu projektu Rege-

nerace sídliště Fifejdy I, který 
byl zahájen v roce 2001. „Doda-
vatelům a pracovníkům radnice 
děkuji, protože pro občany naše-
ho obvodu odvedli velký kus 
dobré práce. Tím se omlouváme 
za drobná omezení v průběhu 

stavby, věřím ale, že nyní budou 
lidé spokojeni,” dodala Liana 
Janáčková. 

Financování nákladného 
projektu, na kterém se z vlast-
ního rozpočtu ve výši necelých 
šest milionů korun podílel měst-
ský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky, bylo možné díky 
čtyřmilionové dotaci z minis-
terstva pro místní rozvoj. Právě 
ukončená etapa navazuje na pro-
váděné rekonstrukce v Moravské 
Ostravě a Přívoze u restaurace 
Morávka, přičemž záměrem pro-
jektantů bylo, aby na sebe nava-
zovaly nejen pěší tahy, ale také 
cyklostezka. Celý projekt navrh-
la, realizuje a dozoruje architekt-
ka Iva Seitzová ve spolupráci se 
starostkou obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky architektkou 
Lianou Janáčkovou a odborem 
výstavby, který má realizaci na 
starosti. Na příští rok je naplá-
novaná poslední etapa rege-
nerace sídliště Fifejdy I, která 
bude mimo jiné řešit také situaci 
s parkováním na severní straně 
sídliště směrem k Baumaxu.

Parkoviště na sídlišti Fifejdy I slavnostně otevřeno 

OBČANÉ SE DOČKALI nového parkoviště, které je logicky  
uspořádané a má větší kapacitu míst. Starostka Liana Janáčková 
společně s prvním místostarostou Jiřím Boháčem přestřihli pásku 
a poděkovali všem, kteří přispěli k hladkému průběhu stavby.

Jídlo z kuchyně Martina Juráška 
chutná všem. Ačkoliv jeho fi rma sídlí už 
od roku 2002 v Rychvaldu, tedy mimo 
hranice našeho obvodu, udělali jsme 
výjimku a zařadili ho jako úspěšného 
živnostníka do naší rubriky. Od letoš-
ního roku je totiž novým dodavatelem 
stravy klientům  pečovatelské služby na 
celém území městského obvodu. Jejich 
obyvatelé ihned zaznamenali změnu 
k lepšímu a nešetří slovy chvály. 
n Umíte sám vařit, nebo na to 

máte lidi? 
Celý život vařím. Ale pořád se učím 

nové recepty. Studuji kuchařky i z vlast-
ní iniciativy. Ročně jich nakoupím tak 
deset. Některé jen prolistuji, někdy 
mě zaujmou jeden až dva recepty, ale 
vždycky vím, kam mám sáhnout pro 
inspiraci. Když totiž nejdete s dobou, 
tak vám ujede vlak. Jídelníček pravidel-
ně obměňujeme, zpestřujeme a nabízí-
me týdny různých národních kuchyní. 
V poslední době ale konečně zažíváme 
návrat k české kuchyni. 

n Oblíbené hotovky jsou ale příliš 
kalorické. 

Jídlo se musí umět správně rozložit. 
Není to o tom, že sníte obrovský kopec 
a nemůžete dýchat. Dbáme na kalo-
ricky vyváženou stravu s ohledem na 
správnou výživu. Připravujeme napří-
klad svíčkovou omáčku s celozrnným 
knedlíkem, čerstvé ryby, ale i sladká 
jídla – zapečené nudle, kynuté knedlíky 
nebo čokoládovou rýži. Hodně pečeme 
buchty a moučníky. I naši strávníci, kte-
ří manuálně pracují, si rádi dají místo 
masa šunkofl eky nebo zapečené fran-
couzské brambory. 
n Kde jste se naučil vařit? 
Pocházím z rodiny, která měla tradici 

a zkušenosti v pohostinství. Maminka 
byla kuchařka, tatínek měl hotelovku, 
byl provozním závodního stravování 
v ŽDB a jeho otec a strýc měli hospo-
dy. A tak jsem se zcela přirozeně vyu-
čil kuchařem. Měl jsem velké štěstí, že 
jsem se řemeslo naučil u špičkového 
kuchaře Otakara Floryka v restauraci 
v Domě kultury Vítkovice. Obecně se 

dá říci, že když vás to navíc baví, tak se 
vařit naučíte. Já jsem se stal šéfkucha-
řem poměrně brzy, už ve 22 letech, bylo 
to v Hotelu Odra, který nese v součas-
nosti název Brioni. 
n Jak vypadá váš pracovní den? 
Denně připravujeme zhruba 250 jídel 

ve třech lidech. Od tří hodin ráno jsem 
v kuchyni a začíná se vařit. Během toho, 
kdy se dusí maso, odjíždím nakoupit 
čerstvé suroviny na další den. Kolem 
osmé se už začíná hotové jídlo balit do 
nosičů a zahajujeme rozvoz. Často pra-
cujeme také o víkendech, kdy připravu-
jeme jídlo na různé společenské akce. 
n Denně najezdíte spoustu kilo-

metrů, řídíte fi rmu, vaříte, nakupu-
jete, vytváříte jídelníčky. Není to moc 
na jednoho člověka? 

Vařím denně a rád. Navíc musím mít 
zpětnou vazbu a vědět, čím jsme udělali 
strávníkům radost, co si přejí. Celý život 
jsem zvyklý pracovat od časného rána, 
zkoušet nové věci a vymýšlet i speciali-
ty. Doma vaří manželka. Se mnou to má 
lehké, protože nejsem nijak vybíravý. 
Neexistuje jídlo, které bych nejedl. 
n Kam chodíte odpočívat? 
Rád chodím do lesa, jsem myslivec. 

Relaxuji třeba u uzení masa nebo vaření 
vlastního piva. 

Tip na sváteční recept Zajíc na čer-
no od Martina Juráška najdete na stra-
ně 6.

Představujeme živnostníky

Rozhovor s Andrejem Vámo-
šem str. 3

Strom Lidumil poroste na 
počest Jana Maye str. 5

MARTIN JURÁŠEK pochází z rodi-
ny s hostinskou tradicí. Tvrdí, že se 
v restauracích konečně lidé začínají vra-
cet k české kuchyni. 

Pondělí 23. prosince 
od 8 do 14 hodin.

Pondělí 30. prosince bude 
posledním úředním dnem 
v roce 2013 s úředními hodi-
nami od 8 do 14 hodin.

V úterý 31. prosince bude 
úřad pro veřejnost uzavřen.

Úřední dny na radnici 
na konci roku 2013

Každoročně vás informu-
jeme o realizaci zimní údrž-
by v našem obvodě. V nad-
cházejícím zimním období 
bude provádět zimní údržbu 
komunikací v naší správě 
i nadále sdružení „ZIMA 
MH“, které zvítězilo v ote-
vřeném výběrovém říze-
ní v roce 2011. Plán zimní 
údržby pro rok 2012 až 2013 
je pro informaci občanům 
zveřejněn od listopadu 2013 
na webových stránkách sta-
tutárního města Ostravy, 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

Zimní údržba
místních komunikací 
v našem obvodu 

ZMH 224.indd   1ZMH 224.indd   1 4.12.2013   14:29:514.12.2013   14:29:51



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

Do konce roku zbývá už jen 
pár dní, kdy by měli všichni 
majitelé psů splnit nařízení 
obecně závazné vyhlášky měs-
ta Ostravy č. 9/2012 o aplikaci 
elektronického čipu a zaevido-
vání do evidence psů.  V obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
mají v seznamu celkem 932 
psů, k datu uzávěrky zpravo-
daje bylo v evidenci aktuálně 
zapsáno 428 čipovaných a teto-
vaných psů. Tento stav se každý 
den mění.

Do evidence mohou lidé při-
hlásit psa na fi nančním odboru 
u Jarmily Bystrianské v kan-
celáři č. 5 (vchod do budovy 
je z ulice Václavské).  Majitel 
psa zde musí předložit originál 
dokladu od veterináře, který 
psu čip aplikoval. Pak obdrží 
potvrzení o přihlášení do evi-
dence. „Pes musí být označený 
čipem do konce roku, příspěvek 
na čipování lze vyzvednout do 
30 dnů od data čipování. Psa 
zaeviduji do evidence chovatelů 

psů a následně sepíšu darovací 
smlouvu,“ vysvětlila referentka 
fi nančního odboru Jarmila Bys-
trianská. Příspěvek na čipování 
se proplácí formou darovací 
smlouvy, která je sepsána tak-
též v kanceláři č. 5 s držitelem 
psa. K tomu je zapotřebí ori-
ginál dokladu od veterináře od 
čipování, který je vystavený na 
jméno držitele psa, a v kance-
láři majitel psa podepíše čest-

né prohlášení o bezdlužnosti. 
Příspěvek si může vyzvednout 
v pokladně, nebo jej lze zaslat 
na účet u peněžního ústavu, 
který držitel uvede. Elektronic-
ky se lze pouze přihlásit do evi-
dence chovatelů psů na tiskopi-
su, který je na našich webových 
stránkách.

„Do evidence čipovaných 
psů se musí přihlásit také všich-
ni držitelé pejsků, kteří poří-

Na čipování a zaevidování psů
už mají lidé jen několik dnů

OD LETOŠNÍHO ROKU by měli mít všichni psi přihlášení 
v obvodě čip. Ilustrační foto je z loňského vyhlášení Miss pes. 

Žádost o příspěvek a evidence
l Zaevidování pejska do databáze se provádí v kanceláři č. 

5 – poplatky ze psů, Jarmila Bystrianská (vchod z ulice Vác-
lavské, přízemí). K tomu je nutné předložit originál dokladu od 
veterináře (na jméno držitele psa), který psu elektronický čip 
aplikoval.
l Žadatel musí splňovat tyto podmínky – jeho pes je starší 

tří měsíců, čipem byl označen v roce 2013 a je přihlášen do 
evidence chovatelů. Čestným prohlášením doloží, že má uhra-
zeny všechny poplatky a že městu a obvodu nic nedluží. K tomu 
doloží ještě účet od veterináře.
l Příspěvek je proplácený v pokladně v den podepsání 

darovací smlouvy nebo  převodem na účet.

dili čip před platností obecně 
závazné vyhlášky města Ostra-
vy č. 9/2012. Jedná se převáž-
ně o držitele, kteří si pejska 
převzali v útulku. Číslo čipu 
je ve smlouvě s útulkem nebo 
v očkovacím průkazu. Povinné 
čipování psů platí v Ostravě od 
1. ledna 2013. Označeni a evi-

dováni musí být všichni nově 
narození psi nejpozději do 30 
dnů od dovršení tří měsíců. 
Starší psi musí být podle obec-
ně závazné vyhlášky očipová-
ni nejpozději do konce tohoto 
roku. Čipy nemusejí mít psi, 
kteří mají čitelné tetováním,“ 
upřesnila Jarmila Bystrianská.

KDO SE POZNÁ NA FOTOGRAFII? Napište nám, zda jste 
se na fotografi i našli nebo poznali svoje známé či spolužáky. 
Kontakt: zpravodaj@marianskehory.cz

HISTORICKÉ OKÉNKO
Na ulici Karasově je nový chodník

Kořenový systém stromové 
aleje rostoucí dlouhá léta pod 
chodníkem na Karasově ulici 
zvedal dlaždice původního chod-
níku do takové míry, že na mno-
ha místech, zejména v posled-
ních měsících, prakticky bránil 
chodcům po chodníku bezpečně 
procházet. Městský obvod se 
proto na doporučení odborní-
ků rozhodl provést generální 
opravu daného území, nechal 
odstranit přestárlé stromy a 
vybudoval chodník nový. „Je 
častým jevem, že stromořadí 
mezi cestou a chodníkem naru-
šuje strukturu chodníků. Jedním 
z takových příkladů byl i chod-
ník na Karasově ulici u obchod-
ní akademie, který již byl téměř 
neprůchodný. Proto jsme se roz-

hodli jej opravit,” potvrdil mís-
tostarosta Jiří Jezerský. Nový 
chodník bude sloužit nejen oby-
vatelům domů na ulici Karaso-
vě, ale také studentům střední 
a vyšší odborné školy, která na 
ulici Karasově sídlí. Ředitel-
ka Obchodní akademie a Vyšší 
odborné školy sociální Eva Kaz-
dová potvrdila, že opravu chod-
níku ocení zejména ti studenti, 
kteří využívají šatny u vrátnice 
školy od parku. „Jsme rádi za 
jeho opravu a věřím, že opravu 
chodníku uvítali také občané, 
kteří bydlí v blízkosti parku. 
My jsme chodník před hlavním 
vchodem školy rekonstruovali 
asi před třemi lety,” uvedla ředi-
telka. Vedení obvodu plánuje 
v následujícím roce zrekonstru-
ovat řadu dalších chodníků, a 
v mnoha případech zároveň také 
již dlouhodobě žádá statutární 
město Ostravu o spolupráci při 
fi nancování nákladných oprav, 
na které v rozpočtu městského 
obvodu nezbývají fi nanční pro-
středky. „Samozřejmě bychom 
nejradši opravili úplně všechny 
chodníky a cesty, které v našem 
obvodě máme. Bez podpory 
úředníků z magistrátu a ochoty 
vedení města vyjít vstříc našim 

žádostem vybraná místa pouze 
vlastními prostředky zrekon-
struovat bohužel nedokážeme,” 
dodal radní obvodu Patrik 
Hujdus. Informace o aktuálně 
prováděných anebo chystaných 
opravách se dozvíte v našem 
Zpravodaji.

V Mariánských Horách a v Hulvákách přibudou nová kontejne-
rová stání. Díky spolupráci se společností OZO Ostrava, která naše-
mu městskému obvodu poskytla fi nanční prostředky ve výši 122 
tisíc korun na rozšíření, vybudování a opravu kontejnerových stání, 
již nebudou kontejnery na odpadky stát na chodnících a trávě, ale 
na speciálním místě k tomu určeném. Realizace celkem jedenác-
ti nových kontejnerových stání proběhne ještě do konce letošního 
roku na ulicích Hany Kvapilové, Jahnově, Klicperově, Nájemnic-
ké, Raisově, Šimáčkově, Fráni Šrámka, Jasinkově, Matrosovově 
a U Nových válcoven.

Nová kontejnerová stání

Poslední farmář-
ské trhy před radnicí 
v Mariánských Horách 
se budou konat dne 19. 
prosince od 8 do 14 
hodin, za nepříznivé-
ho počasí budou trhy 
zrušeny. V příštím roce 
se trhy uskuteční pravi-
delně každý čtvrtek od 
8 do 14 hodin s ohle-
dem na počasí. Před-
pokládaný termín je 
6. března 2014. Zájem-
ci o stánkový prodej
mohou napsat na 
e-mailovou adresu: 
trhy@marianskehory.
cz.; tel.: 599 459 218, 
paní Miluše Slezáko-
vá.

Poslední letošní farmářské trhy
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„Vybírejte oblek podle toho, pro jakou událost je určený a jak se 
v něm cítíte,“ radí Andrej Bandi Vámoš

n Kolik máte ve svém šat-
níku obleků?

Mám asi osm pánských oble-
ků pro různé příležitosti a jeden 
smoking. Obleky mám rád, baví 
mě. 
n V oděvnictví jste se nikdy 

nepohyboval, i když jste půso-
bil na manažerských pozicích. 
Zjistil jste, že je „díra“ na 
trhu?
Řada lidí se mě ptala, proč do 

toho jdu, když se obleky moc 
neprodávají a konkurence na trhu 
je velká. Důvodem byla jejich 
vysoká cena, což se mi nelíbilo. 
Zastávám názor, že když si muži 
kupují za „normální peníze“ rif-
le nebo bundu na rok, mohou si 
naprosto stejně pořídit také oblek. 
Přijde mi nenormální považo-
vat nákup pánského obleku za 
investici. Mým cílem bylo a je, 
aby zákazník dostal za rozumnou 
cenu kvalitní zboží s veškerým 
servisem. Proto držím stále svou 
značku ve vlastních rukou, pro-
dávám jen ve svých obchodech, 
a ne prostřednictvím dalších pro-
dejců. Jen tak můžu docílit toho, 
aby si oblek mohl koupit každý 
muž. Nesledoval jsem konkuren-
ci, šel jsem vlastní cestou a můj 
záměr se povedl.
n Všimla jsem si, že máte 

v knihovně řádku knih o etike-
tě. 

Přiznám se, že jsem se musel 
spoustu věcí naučit. Postupně 
jsem sice zjistil, že z toho většinu 
znám, ale kontakt s odborníky mě 
posunul dál. Učil jsem se napří-
klad u PhDr. Ladislava Špačka 
(pozn. redakce – odborník na spo-
lečenskou etiketu a bývalý mluvčí 
prezidenta Václava Havla). Také 
jsem přečetl mnoho knih o pra-
vidlech chování ve společnosti, 
vhodném oblékání a dodržování 
etikety. Nelze radit a pomáhat kli-
entům ve společenském oblékání 
bez toho, aby člověk sám nebyl 
odborníkem. Nedokážu si před-
stavit, že bych oblékl například 
mladého studenta, který se chystá 
k maturitní zkoušce, do oblečení 
vhodného na ples. Představa, že 
by kvůli špatnému výběru obleku 
a doplňků neudělal zkoušku, pro-
tože by svým oblečením provo-
koval zkušební komisi, mne děsí. 
Pro mne je úspěch mých klientů 
na prvním místě. 
n Jaký jste šéf?
Myslím si, že jsem přísný, 

ale spravedlivý šéf. Nemám rád, 
když někdo řekne, že něco „NE-
JDE“. Zaměstnávám 55 lidí, kteří 
pracují v centrálním skladu, šesti 
kamenných obchodech a v našem 
e-shopu. Šéfovat naštěstí moc 
nemusím, protože lidé v BANDI 
jsou skvělá parta, která nejen ví, 
co dělá, ale je také velice krea-
tivní. Odvádějí výbornou práci, 
která baví nejen je, ale také naše 
zákazníky. Co zaměstnanec, to 
profesionál. Jsem na ně pyšný. 
n Tváře vaší značky BAN-

DI VAMOS jsou velice známé 
osobnosti. Herci Václav Postrá-
necký, Martin Zounar, Mar-
tin Kraus, taneční mistr Zde-
něk Chlopčík a jiní. Je hodně 
náročné oblékat tak významné 
osobnosti?

Abych byl upřímný, tak ne. 
Všechny osobnosti, se kterými 
spolupracujeme, jsou skvělí lidé 
se srdcem na správném místě. 
Setkání s nimi je vždy zážitek. 
Naposledy s hercem Martinem 
Krausem. Když za námi přijel do 
Ostravy nafotit v našem ateliéru 
kolekci fotografi í, chtěl za kaž-
dou cenu poznat naši slavnou ost-
ravskou Stodolní. Byl svou první 
návštěvou Ostravy velice potěše-
ný. Velmi mile nás při focení také 
překvapil pan Václav Postránec-
ký, když spokojeně prohlásil, 
že u nás prošel šatní plastikou 
s obnovenou postavou bez jizev 
a ani to nebolelo. 
n Vaše prodejny vypadají 

zvenku luxusně, příjemný inte-
riér navozuje prostředí útulné-
ho obývacího pokoje. Nemůže 
to člověka zmást, že se u vás 
nakupuje za vysoké ceny?

Máme vlastní strategii. Chce-
me, aby se u nás zákazník cítil od 
první chvíle příjemně. Je důležité, 
aby si měl zákazník i doprovod 
kam sednout a dát si kávu nebo 
drink. Poté v klidu a v pohodlí 
vybírat to nejlepší. Naši odborní 
poradci nabízí profesionální zna-
losti a empatický přístup. Vždy se 
ptají, pro jakou příležitost potře-
buje muž oblek nebo doplňky. 
Prosazuji, aby každý zákazník 
měl radost z nákupu a odcházel 

s vědomím, že má přesně to, co 
potřebuje, co mu pomůže nebo 
čím udělá ve společnosti dojem. 
n Pokud mají lidé kon-

fekční velikost, většinou koupí 
oblek kdekoli. Problém mají 
muži s netypickou postavou 
a s odlišnými mírami.

Ano, tento problém má vět-
šina mužů. Stačí, aby měl muž 
delší ruce nebo větší ramena, a 
už mu konfekční oblek nesedí. 
Proto máme v našich prodejnách 
Pánské obleky BANDI něko-
lik modelů obleků jak pro muže 
menšího vzrůstu, tak i pro vyso-
ké muže. Díky tomu oblékneme 
v podstatě každého muže. Samo-
zřejmostí u nás je, že oděvy zdar-
ma upravujeme na míru tak, aby 
klient odcházel dokonale upraven 
pro událost, na kterou se chystá. 
V každé prodejně máme mistra 
krejčovou. 
n Snažíte se své zákazníky 

vychovávat prostřednictvím 
svých webových stránek. Radí-
te, jak se obléci pro konkrétní 
příležitost?

Neřekl bych zrovna vychová-
vat. Jen jim na našich stránkách 
vysvětlujeme, jak se obléknout 
pro danou událost, aby si neuško-
dili, a aby měli úspěch. Například 
manažer na obchodním jednání 
nemůže mít lesklý oblek, pro-
tože by vypadal příliš okázale. 
Obchodní partner má potom po-
cit, že na něm vydělává, a nebude 
s ním chtít spolupracovat. Dalším 
příkladem je ženich blonďák, 
který nemůže mít světlý oblek, 
protože by byl málo výrazný. 
Každý muž na svatbě by vypadal 
lépe než on. A tak dále. Je toho 
hodně, co je potřeba o oblékání 
mužů vědět. Jedna z nejčastěj-
ších a největších chyb, kterých se 
muži dopouštějí, je délka rukávů 
saka. Jakmile není vidět z obleku 
rukáv košile, působí to tak, že má 
muž oblek po dědovi nebo košili 
s krátkým rukávem, což je také 

špatně. K obleku se totiž musí 
oblékat pouze košile s dlouhým 
rukávem. 
n Zrovna včera jsem byla 

v divadle. Byla jsem překva-
pená, kolik mužů mělo na sobě 
oblek, který jim vůbec neseděl. 
Jak si to vysvětlujete?

Ano, máte pravdu. Já se jim 
ale moc nedivím. Obleky jsou na 
trhu nabízeny za velmi vysoké 
ceny, a proto si je většina mužů 
také nemůže dovolit. Z toho 
důvodu cenové relace u BANDI 
vždy přizpůsobujeme tak, aby si 
oblek mohl koupit opravdu kaž-
dý. Obleky jsou u nás nyní lev-
nější než chytré mobilní telefony. 
A tak by to mělo být. Není přece 
normální, abych šel do divadla se 
sousedy, kteří by byli společen-
sky oblečeni, a já měl na sobě rif-
le a svetr jenom proto, že koupě 
obleku by vyždímala veškeré mé 
fi nanční úspory.
n Během dovolené ve Fran-

cii jsem si všimla, že pánové 
chodí i do parku v pěkných 
kalhotách a saku. Také Italové 
mají rádi saka, košile, šály…

V zahraničí je běžné, že muži 
nosí obleky i během volnočaso-
vých aktivit. U nás se tento trend 
teprve začíná vyvíjet. Muži při-
cházejí postupně na to, že taková 
móda má své výhody. Doporučuji 
i mladým mužům, aby se nebáli 
na první rande s dívkou obléknout 
k rifl ím raději sako, protože mají 
větší šanci na úspěch. Nevěříte? 
Tak si položte otázku, proč jsou 
piloti letadel ženami tak obdi-
vováni. Protože nosí uniformy. 
A pánský oblek je také uniforma. 
Proto se ženám více líbí muži 
v obleku. 
n Existuje univerzální rada 

pro výběr pánského obleku?
Muži se s tématem spo-

lečenského oblékání mohou 
předem seznámit na inter-
netu. Informací je dostatek, 

například i na našich webo-
vých stránkách www.bandi.cz
nebo www.JakVazatKravatu.cz.
Každá událost vyžaduje jiný 
druh a barvu materiálu obleku, 
košile, kravaty i obuvi. Je velký 
rozdíl mezi oblečením na ples 
a do práce. Jakmile to zaměníte, 
může z toho být buď ostuda, nebo 
neúspěch. Jednu malou radu bych 
měl. Nevybírejte oblek podle 
toho, jak je sám o sobě hezký, ale 
podle toho, pro jakou událost je 
určený a jak se v něm cítíte. 
n Jak se udržujete v kondi-

ci? 
Dříve jsem hrál hokej a běhal. 

V posledních letech se to změ-
nilo. Když pracuji, tak na tisíc 
procent. Spím čtyři hodiny den-
ně. Ale i v době volna trávím 
čas aktivně. Snažím se jíst zdra-
vě, i když někdy zhřeším. Třeba 
zrovna včera jsem dostal velkou 
chuť na párky a k nim jsem snědl 
několik krajíců čerstvě upečené-
ho mariánskohorského chleba. 
Já ho prostě miluji. Nemůžu si 
pomoct. Taky mám své osvěd-
čené rychlé recepty na zelenino-
vé saláty, které chutnají opravdu 
všem. Nakrouhanou zeleninu 
doplníte rukolou, přidáte na oli-
vovém oleji orestované krevety 
a smícháte se sladkou thajskou 
omáčkou a majonézou 1 ku 2. To 
je přímo fantastický recept, který 
jsem si přivezl z pracovních cest 
po Asii. Skvělé na tom je, že to 
máte za deset minut na stole. 
n Pořád jsme mluvili 

o mužích. Nedá mi se nezeptat, 
v čem se vám líbí ženy... 

Ženy se mi líbí v šatech. Je 
škoda, že ženy už běžně šaty moc 
nenosí, spíše si je oblékají jen na 
společenské a slavnostní události. 
Když se ohlédnu zpět, tak se mi 
líbila móda dvacátých a třicátých 
let minulého století. Ale musím 
přiznat, že i žena v džínách vypa-
dá krásně, když jí to sluší.

ANDREJ BANDI VÁMOŠ se 
aktivně podílí na chodu své fi r-
my. Do kolonky povolání by se 
dalo napsat, že je nejen úspěš-
ným podnikatelem, ale i návrhá-
řem, fotografem a designérem.

Andrej Bandi Vámoš
l V roce 2010 uvedl na 

český trh novu značku Pánské 
obleky BANDI 
l První obchod s pánskou 

společenskou módou ote-
vřel v Ostravě-Mariánských 
Horách 
l Postupně otevřel další 

prodejny v Praze, Brně, Olo-
mouci, v Pardubicích a v Plz-
ni 
l Provozuje také e-shop
l Obléká úspěšné celeb-

rity a známé osobnosti 

Ve vnitrobloku domů na 
ulicích Klicperově, E. Filly, 
Přemyslovců a Závišově byla 
vybudována nová odstavná par-
kovací stání pro pět osobních 
vozidel. Jedná se o první fázi 
výstavby v dané lokalitě, která 
má za cíl ulehčit obyvatelům 
blízkých domů, ale také ostat-
ním motoristům z okolí, parko-
vání jejich automobilů. V rámci 
fáze druhé, která je plánovaná 
na rok 2014, přibude dalších 
osm odstavných parkovacích 
stání, z toho jedno pro majitele 
průkazu ZTP. „Odstavná par-
kovací stání umístěná do vnit-
robloku Klicperova byla jedna 
z mála možných variant, kde 
je v rámci našeho městského 
obvodu technicky reálné tato 
stání vybudovat. Ulehčí život 
řidičům, kteří často nemají 

kam svůj vůz postavit, a v dané 
lokalitě by navíc mohla pomoci 
snížit výskyt bezdomovců, kteří 
zde v minulosti rádi vykonáva-

li své potřeby a bývalý dvorek 
prakticky používali jako veřej-
né toalety,” dodal radní Patrik 
Hujdus.

Více místa na parkování

FOTOGRAFIE ZACHYCUJE realizaci odstavných parkovacích 
stání. V současné době jsou už práce ukončeny a parkovací stání 
plní svou funkci.
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...v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky sídlí 1817 fi rem, 
2140 živností a 4198 osob zapsaných v obchodním rejstříku? Je 
zde celkem 114 ulic a ve 104 z nich má sídlo alespoň jedna fi rma. 
Nejvíce podniků se nachází na ulici 28. října, a to 635. 

Víte, že...

O tom, že se lakomství nevyplácí, se 27. listopadu mohly pře-
svědčit děti MŠ Zelená, když navštívily představení seniorů Lako-
má Barka.

Vedoucí střediska Charitní dům sv. Alžběty Martin Trubač k tomu 
dodal: „Hru na motivy Jana Wericha secvičili uživatelé a zaměst-
nanci Charitního domu sv. Alžběty. Setkání jsme všichni spontánně 
završili zpíváním písniček, při kterých jsme okřáli všichni – děti 
i my dříve narození.“

Barka, Kubát a ti druzí…

Občanské sdružení Volání 
naděje za podpory městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky nafotilo další sérii 
preventivních komiksů, které 
budou v základních a středních 
školách Ostravy sloužit jako 
výukový materiál v rámci pre-
vence rizikového chování. Tři 
příběhy, se kterými budou děti 
pracovat, obsahují témata šika-

ny, záškoláctví a pití alkoholu 
nezletilými. Podle průzkumů 
se v Moravskoslezském kraji 
jedná o nejčastější projevy rizi-
kového chování dospívajících 
dětí a mládeže. „Preventivní 
komiksy vyrábíme již několik 
let, dohromady jsme nafotili 
více než padesát příběhů a pra-
cuje s nimi více než tisíc škol 
v celé České republice,“ řekl 

předseda sdružení a současný 
radní Mariánských Hor a Hul-
vák Patrik Hujdus. Sdružení 
podle jeho slov do výroby 
příběhů již několikrát zapojilo 
také žáky Základní školy Gen. 
Janka. Děti, které měly mož-
nost se focení zúčastnit, byly 
prací nadšené. „Vše samozřej-
mě realizujeme se souhlasem 
rodičů a pochopitelně také ve 
spolupráci s vedením školy. 
Focení sice netrvá dlouho, ale 
je potřeba najít vhodný den 
a hlavně také vhodné účinkují-
cí. Pro děti je účast na výrobě 
komiksu atraktivním zpest-
řením výuky, z kapacitních 
důvodů se jej ale všichni účast-
nit nemohou, proto často dáme 
na doporučení, kdo si tuto 
formu projektového vyučová-
ní zaslouží, a je prakticky za 
odměnu,“ dodal Patrik Hujdus. 
Občanské sdružení Volání 
naděje ročně vyrobí až deset 
nových komiksů a je pravděpo-
dobné, že i v příštím roce něk-
teré děti z Mariánských Hor 
a Hulvák budou mít možnost 
se do výroby zapojit.

Nové preventivní komiksy pro děti

PATRIK HUJDUS při focení jednoho z preventivních komiksů.

Už dlouho od známých, 
přátel i rodinných příslušní-
ků slýcháváme věty o tom, že 
doba je zlá, platy malé, důcho-
dy na hranici zajištění obživy 
a zaplacení nájemného, a při-
tom ono vlastně není pro někte-
ré spoluobčany tak zle. Srdce 
jistě zaplesá nad štědrostí oby-
vatelů bytových domů v měst-
ském obvodě Mariánské Hory 
a Hulváky, kteří nejenže si zlep-
šují své bydlení, a pomáhají tak 
české ekonomice, ale myslí 
také na občany, kteří to štěstí 
nemají. Jinak si nelze vysvětlit, 
že tu a tam v městském obvodě, 
tak jako běžně před bytovým 
domem Gen. Hrušky 23, nalez-
neme různé části nábytku a jiné-
ho vybavení moderního bytu, 
s nímž se dá během pár měsíců 
vybavit celá domácnost. Najde-
me tu bytové dveře, křesla, 
obývací stěny z minulého sto-

letí a někteří spoluobčané jdou 
dokonce tak daleko, že myslí 
i na naše čtyřnohé miláčky. Před 
pár dny se na trávníku objevilo 
také zachovalé škrabadlo pro 
kočičku, které by jistě mohlo 
někomu udělat radost. Možná 
ještě lepší by bylo vybudovat 
si domácnost přímo na travna-
té ploše pod balkony. Chybí 
jen zastřešit a zapnout televi-
zi. Mimo nábytek nalezneme 
poblíž kontejnerů na odpad 
i staré elektrospotřebiče (kon-
tejner určený pro tento odpad je 
totiž příliš daleko, asi 50 metrů 
chůze, to jistě každý pochopí, 
že ujít celých 50 metrů s roz-
bitou rychlovarnou konvicí dá 
zabrat). Někteří občané jdou 
však se svou velkorysostí ještě 
dále – myslí i na fyziologické 
potřeby ostatních. Představte 
si, že jen tak, zadarmo a bez-

prizorně někomu poskytnou 
také zachovalou záchodovou 
mísu nebo umyvadlo. Někdy až 
žasneme, že v tomto zlém svě-
tě se najde tolik lidské dobroty 
a sounáležitosti s potřebnými. 

Vážení spolubydlící, jestliže 
jste schopni přivézt si domů 
nové zařízení nebo vybavení 
bytu, jste také určitě schopni to 
staré odvézt do sběrného dvora 
a netvořit skládku před domem 
nebo v jeho blízkosti. Za vytvo-
ření takovéto černé skládky lze 
uložit pokutu dle přestupkové-
ho zákona.

Milí spoluobčané, v dnešní 
době se bohužel stává nemi-
lým koloritem života v našem 
státě, v našem kraji, ale i v naší 
obci žít na úkor někoho, ať 
už jde o dobrovolný život na 
sociálních dávkách, ať už jde 
o spoléhání se na něčí pomoc 

nebo v tomto případě spolé-
hání se na skutečnost, že rad-
nice v Mariánských Horách 
vždycky někde najde fi nanční 
i lidské zdroje na odvoz komu-
nálního odpadu volně odhoze-
ného u popelnic. Bohužel ty 
stejné fi nanční prostředky poté 
schází na podporu našich rodi-
čů, našich přátel v nouzi, nebo, 
a to je asi nejhorší, na podporu 
našich dětí. Když místo stavby 
nových hřišť, úklidu a oprav 
těch stávajících, výsadby zele-
ně a nákupu mobiliáře bude-
me plýtvat fi nancemi a časem 
zaměstnanců technické čety 
na odvoz odpadu po bezohled-
ných a líných lidech, životní 
podmínky nás a našeho okolí 
se nikdy nezlepší.

Za obyvatele městského
obvodu MHaH
KS + JP

Zařizujeme byt, aneb co všechno lze najít u domu

Vedení městského obvo-
du nechalo odstranit retardér 
na ulici Baarově. Vyšlo tak 
vstříc žádosti obyvatelů domů, 
v jejichž blízkosti se retardér 
nacházel. Občané v ní upozorni-
li na to, že zařízení neplní zcela 
svou funkci, protože řidiči moto-
cyklů jej bez snížení rychlosti 
objíždějí a po přejezdu těžkých 
nákladních vozů přes retardér se 
jejich domy otřásají. „Rozhodně 
nechceme, aby lidem retardér 

komplikoval život, a rozhodli 
jsme se jejich žádosti vyhovět 
obratem,” uvedla starostka Lia-
na Janáčková. Dodala také, že 
bude společně s radou městské-
ho obvodu a pracovníky úřadu 
na úseku místního hospodářství 
a dopravy hledat jiný, vhodněj-
ší způsob, jak zajistit bezpečný 
provoz na ulici Baarově před 
křižovatkou s ulicí Korunní 
a přilehlou obytnou zónou. 

Retardér byl odstraněn

V rámci tradiční každoroč-
ní akce pro potřebné, kterou 
organizuje Potravinová banka 
v Ostravě, přispěli zaměstnan-
ci ÚMOb Mariánské Hory do 
společné sbírky dvaceti kilo-
gramy potravin. „Vybrali jsme 
především luštěniny, těstoviny, 
instantní polévky, rýži, sušenky 
a sladkosti pro děti. Trvanlivé 
potraviny jsme odevzdali v kon-
tejnerech Potravinové bance 
Ostrava,“ řekla tajemnice Pav-
la Uhrová. Sbírka potravinové 
pomoci se každým rokem koná 
u příležitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby, kte-
rý připadá na 17. října. Cílem je 
pomoci potravinami například 
matkám s dětmi v azylových 
domech nebo lidem bez přístře-
ší. „Děkujeme za projevenou 
ochotu, vstřícnost a štědrost 
všem zaměstnancům,“ vyjádřila 
se manažerka Potravinové ban-
ky Irena Mrázková.

Zaměstnanci
radnice se
zapojili do
potravinové
sbírky

SENIOŘI společně nacvičili už třetí pěkné představení. 

Vzhledem k tomu, že opět 
začala topná sezona, je potřeba 
věnovat pozornost radiátorům 
a termoregulačním hlavicím, 
respektive ventilům. „Je vhodné 
provést jednoduchou zkoušku, 
kterou zjistíte funkčnost ústřed-

ního topení a ventilů. Stává se 
totiž, že se ventily zaseknou 
a nájemce to zjistí až při vyúč-
tování. Termoregulační hlavici 
otočte doprava, ve směru hodi-
nových ručiček na znak * nebo 
0. Správná reakce je, že radiátor 
by měl přibližně do dvou hodin 
zcela vychladnout,“ vysvětluje 
vedoucí bytového odboru Lukáš 
Lesňák. V opačném případě, kdy 
radiátor i při takto nastaveném 
ventilu stále hřeje, jde o technic-
kou závadu, kterou je zapotřebí 
neprodleně nahlásit na bytový 
odbor, který zajistí opravu.

Věnujte pozornost radiátorům
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Karel Synek je už pět let 
zaměstnán jako referent na 
majetkovém oddělení, kde má 
na starosti především agen-
du pronájmů pozemků pod 
garážemi a pronájmu nemo-
vitostí k reklamním účelům. 
S největší pravděpodobností 
se s ním setkáte i v kontakt-
ním centru Czech POINT. Už 
na Vyšší odborné škole, kde 
absolvoval obor veřejná eko-
nomika a správa, byli vedeni 
třídní profesorkou k tomu, 
aby svým přístupem změnili 
povědomí o úřednících. A tím 
se řídí dodnes. 

Podle něj by měl být úředník 
vstřícný a milý. „Mám to štěs-
tí, že jsme v tom s kolegyněmi 
na oddělení zajedno. Snažím 
se chovat k lidem tak, jak bych 
chtěl, aby se oni chovali ke 
mně. Vycházím vstříc lidem, 
kteří mají delší pracovní dobu, 
a domlouvám si s nimi schůzky 
i mimo úřední hodiny,“ říká tři-
cetiletý Karel Synek, který ve 
svém volném čase trénuje děti 
ve stolním tenise. 
n Sportoval jste od útlého 

dětství. Jste zvyklý na každo-

denní pohyb, nechybí vám 
to? 

Od šesti do patnácti let jsem 
hrál badminton na vrcholové 
úrovni. Byl jsem mezi tře-
mi nejlepšími v kraji a měl to 
štěstí, že jsem procestoval díky 
sportu celou republiku. Během 
studia na střední škole jsem už 
neměl tolik času, takže jsem si 
dal pauzu. Zpět ke sportovní 
činnosti mě přivedl bratr, když 
mi bylo osmnáct. Nebyl to však 
badminton, ale stolní tenis. 
Badminton už chodím hrát jen 

„rekreačně“ jedenkrát týdně 
s kamarádem překladatelem, se 
kterým jsem kdysi s badmin-
tonem začínal. Uvažujeme, že 
se zapojíme do městské ligy 
čtyřher. Jinak ve volném čase 
někdy jezdím na kole, chodím 
bruslit, a když je čas, jdeme 
s přítelkyní na procházku.
n Jak jste se dostal k tré-

nování dětí v ping-pongu? 
Vždycky jsem chtěl pracovat 

s dětmi. Pocházím z Plesné, kde 
jsme vyrůstali všichni dohro-
mady. Sportovali jsme v míst-
ním oddíle, věděli o sobě. Když 
jsem se ve 23 letech odstěhoval 
do města (městské části Morav-
ská Ostrava), tak mi tělocvična 
začala chybět. Nabídka od bra-
tra, abych pomohl s tréninkem 
malých dětí, přišla v pravou 
chvíli. Neváhal jsem ani minu-
tu a hned se zapojil. Trénujeme 
děti od čtyř let, kdy se v rámci 
přípravky naučí základy moto-
riky a hry s míčkem zábav-
nou formou. V oddíle jsme už 
zaznamenali výrazný úspěch, 
když se dvě dívky dostaly do 
národní mládežnické reprezen-
tace v kategorii nejmladšího 

žactva, a vychovali jsme také 
okresního přeborníka v katego-
rii nejmladších žáků. 
n Při zaměstnání ještě 

dálkově studujete, daří se 
vám skloubit všechny aktivi-
ty? 

Doplňuji si vzdělání na VŠB-
-TUO, kde studuji třetí ročník 
bakalářského oboru veřejná 
ekonomika a správa. Na trénin-
ky s dětmi docházím jedenkrát 
až dvakrát týdně a ostatní čas 
věnuji přítelkyni, sportu a své 
malé domácí zoo. Každý den 
mám nějaké aktivity, což mi 
vyhovuje. 
n Letos se konalo v Ostra-

vě juniorské mistrovství Evro-
py ve stolním tenisu, kde jste 
fungoval v roli dobrovolníka. 
Bere se to od vás trenérů jako 
samozřejmost? 

Líbí se mi zákulisí sportov-
ních klání. Proto rád pomůžu 
organizačně, což obnáší hlav-
ně servis – od pokládky povr-
chu přes stavění stolů a ohrá-
dek až po pomoc při samotné 
hře, zajištění potřeb pro hráče 
a rozhodčí. Už třetím rokem 
se podílím na zajištění chodu 

velkých soutěží, v roce 2010 
jsem pomáhal na mistrovství 
Evropy v Ostravě, v roce 2011 
na mistrovství Evropy veteránů 
v Liberci a opakovaně také na 
mítincích GAC World Tour, 
které se poslední dva roky 
konaly v Olomouci. Tato moje 
záliba spolkne každý rok vět-
šinou týden dovolené, ale baví 
mě to. Je to pro mne obrovská 
relaxace, mnohem lepší než 
u moře. 
n Ale není to jen sport, 

co vám přináší radost. Doma 
máte hotový zvěřinec. Co na 
to vaše přítelkyně? 

Kdyby se jí to nelíbilo, tak 
by se mnou nebyla (smích). Už 
v dětství jsme měli u rodinného 
domu plno zvířat, takže se dalo 
čekat, že ve svém bytě budu mít 
jednou i ta, která mi maminka 
nedovolila. Splnil jsem si dět-
ský sen, kromě králíka a kočky 
máme i tři malá háďátka, dvě 
ještěrky, sklípkana a několik 
myšek. Je nádherné mít doma 
kus přírody. Sport – zvířata – 
a skvělá přítelkyně, to je kom-
binace, která mě nabíjí a napl-
ňuje. 

Představujeme vám zaměstnance radnice z trochu jiného pohledu

KAREL SYNEK se raději než 
na televizi dívá na své ještěrky. 
Volný čas ale převážně věnuje 
přítelkyni a sportu.

Před pár týdny zemřel občan 
Mariánských Hor a bývalý pri-
mátor města Ostravy Ing. arch. 
Jiří Smejkal. Od svého zvolení 
primátorem (1990) se podílel 
na vzniku Ostravské univer-
zity, jazykového gymnázia 
či založení pobočky Alliance 
Francaise a British Council. 
Pracoval ve Svazu měst a obcí 
ČR, inicioval založení Kolegia 
primátorů statutárních měst 

(1992), Sdružení obcí Horní-
ho Slezska a severní Moravy 
a Agentury pro regionální roz-
voj (1993). Dosáhl zapojení 
města do mezinárodní spolu-
práce regionů v rámci progra-
mu Ouverture. Funkci primá-
tora vykonával do 24. listopa-
du 1993. 

S úctou vzpomínají pracov-
níci mariánskohorské radnice 
a kamarádi.

Vzpomínka na Jiřího Smejkala Strom Lidumil poroste na počest Jana Maye
V obci Čeladná v areálu 

lázeňského parku byl 25. října 
zasazen strom se symbolickým 
pojmenováním Lidumil. Čer-
vený javor poroste na počest 
památky doktora Jana Maye, 
který vedl velmi aktivní veřej-
ný život a věnoval se celé řadě 
prospěšných aktivit, díky čemuž 
si vysloužil přezdívku Lidumil. 
Nejen v Ostravě, ale i v Praze 
léčil zadarmo pacienty, zasloužil 
se o založení lázeňského parku 
v Čeladné a zanechal hluboké 
stopy v tomto kraji, ale i v Ma-
riánských Horách, kde působil 
jako první starosta. Při výsadbě 
a křtu nového stromu asistovala 
také naše starostka Liana Janáč-
ková. „Jsem ráda, že jsem byla 
pozvána. Jan May byl mimo-
řádná osobnost, chovám k němu 
úctu. Pro Mariánské Hory toho 
mnoho udělal,“ vyjádřila sta-
rostka na setkání s ostatními 
osobnostmi. 

 
Kdo byl Jan May

Narodil se 
roku 1869 
v Turnově. 
V letech 1906 
až 1909 byl 
s t a r o s t o u 
Mariánských 
Hor. 

Lékařskou 
praxi začal 
v y k o n á v a t 
jako lékař Bratrské pokladny 
hornické v Mariánských Horách 
u Dolu Ignát. V roce 1897 zís-
kal v tehdejší Čertově Lhotce 
domovské právo a zapojil se do 
obecního života jako zastupitel. 

Roku 1900 se stal předsedou 
nově založeného Spolku pro 
výstavbu kostela Panny Marie. 
V roce 1902 se stal předsedou 
místní školské rady. V témže 
roce koupil na úpatí Ondřej-
níka jednopatrový nově posta-
vený hotel Skalka, kde chtěl 
vybudovat lázně pro ostravské 
horníky. Jako lázeňského lékaře 
a spoluvlastníka přibral svého 
švagra lékaře Bohumila Mülle-
ra. Od roku 2000 jsou Mayovy 
lázně Skalka zpět v soukromých 
rukou a nesou název Beskydské 
rehabilitační centrum Čeladná. 
Jeho manželka Božena Mayová 
založila v Mariánských Horách 
Dobročinný spolek paní a dívek 
a aktivně i se svým mužem cviči-
la v Sokole. Ostravské působení 
obou manželů tragicky ukončila 

smrt jejich syna Ondřeje, který 
podlehl spále. Mayovi se proto 
ještě před koncem volebního 
období odstěhovali do Prahy. 
Zde se doktor May věnoval 
zejména léčbě plicních chorob, 
tuberkulózy a rakoviny. Zemřel 
v Praze roku 1931. O jeho obli-
bě svědčí například pamětní 
deska v pražské Mikulandské 
ulici, kamenný pomníček v láz-
ních Skalka v Čeladné či ostrav-
ská ulice Dr. Maye.

STAROSTKA Liana Janáčková při zasazení stromu,  který dostal 
jméno Lidumil. Na Čeladné bude připomínat památku významné 
osobnosti lékaře Jana Maye, který byl i starostou Mariánských 
Hor. 

Agresivní mladík v herně
Dne 20. října spatřili strážníci městské policie při pochůzce 

v Ostravě-Mariánských Horách opilého mladého muže, který kopal 
do skleněné výplně vstupních dveří do herny. Na výzvu strážníků 
svého jednání okamžitě zanechal, ale tím jeho spolupráce skonči-
la. Odmítal prokázat svou totožnost předložením dokladů a odmítal 
i ústně sdělit své jméno. Navíc se pokusil z místa utéct, v čemž mu 
ale strážníci zabránili. Při zákroku muž navíc jednomu ze strážníků 
vyhrožoval, že si ho najde a vyřídí si to s ním. Agresivní muž byl 
předveden na policejní oddělení, kde byla zjištěna jeho totožnost. 
Jak vyšlo najevo, 19letý mladík se v herně pohádal s přítelkyní, pak 
slovně a posléze i fyzicky napadl jiného návštěvníka herny a tomu 
způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Kopání do 
dveří bylo zřejmě jen důsledkem dosud nevybité agrese. Agresivita 
u zadrženého mladíka přetrvávala i v policejní služebně, proto byl 
muž nakonec převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystříz-
livění. Událost je v šetření Policie ČR.
Opilý mladistvý na lavičce

Dne 2. listopadu uviděli strážníci městské policie na autobusové 
zastávce v Ostravě-Mariánských Horách mladého muže, který ležel 
na lavičce. Vzbudili ho a zjistili, že je opilý. Na první pohled bylo 
jasné, že se jedná o mladistvou osobu. To se potvrdilo při ověřo-
vání totožnosti mladíka, bylo mu teprve 16 let. Dechová zkouška 
u něj prokázala 1,33 promile. Strážníci kontaktovali chlapcovu mat-
ku, která si pro syna přijela. Kde mladík k alkoholu přišel a kde se 
tak opil, se strážníkům nepodařilo zjistit. O události byl informován 
orgán sociální péče. 

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Poděkování
„Chtěla bych moc poděko-
vat neznámé paní, díky níž 
se ke mně dostaly zpátky 
mé ztracené doklady,“ na-
psala upřímně dojatá Iren-
ka Mrowiecová. 
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Charita Ostrava se pravidelně zúčast-
ňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, 
kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá 
Charita Česká republika. Tříkrálo-
vá sbírka 2014 bude v rámci Ostravy 
a okolí probíhat ve dnech 1. až 14. led-
na 2014. Charita Ostrava se této tradič-
ní veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. 
Z fi nančních příspěvků dárců budou 
v Ostravě podpořeny tyto projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stadiu 
života v Mobilním hospici a ošetřova-
telské službě sv. Kryštofa

2. Podpora seniorů v pečovatelské 
službě Matky Terezy 

3. Podpora lidí bez domova ve star-
tovacích bytech sv. Lucie 

4. Podpora aktivit matek s dětmi 
v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy 

5. Rekonstrukce tréninkových pro-
stor pro lidi ohrožené sociálním vylou-
čením v Charitním středisku sv. Lucie 
– startovací byty a vytvoření zázemí pro 
komunitní práci s dobrovolníky 

6. Přímá hmotná humanitární pomoc 
lidem v nouzi v Ostravě 

7. Rozvoj chráněných dílen Charity 
sv. Alexandra 

8. Podpora chráněného bydlení (nová 
sociální služba) Charity sv. Alexandra 

„Hledáme různé fi nanční a jiné mož-
nosti, jak uskutečňovat naše aktivity 
na pomoc lidem v obtížných životních 
situacích. Obracíme se proto na vás, 
vážení občané, s žádostí o pomoc při 
této celostátní akci, pořádané na pomoc 
těm, kteří to nejvíce potřebují,“ oslovuje 
potenciální dárce Dalibor Kraut. V loň-
ské Tříkrálové sbírce se v Ostravě vyko-
ledovalo více než 1,3 milionu korun. 

Finance byly využity v průběhu letošní-
ho roku na projekty na podporu aktivit 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra 
pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném 
stadiu života, seniory, lidi se zdravot-
ním postižením a přímou humanitární 
pomoc lidem v nouzi. „Částku 40 tisíc 
korun jsme poskytli na podporu lidí 
zasažených povodněmi v červnu 2013. 
Poděkování patří všem dárcům, koled-
níkům, úřadům i farním společenstvím, 
kteří se do Tříkrálové sbírky 2013 
zapojili,“ upřesnil vedoucí útvaru pro 
vztahy s veřejností organizace Chari-
ta Ostrava Dalibor Kraut. Při pořádání 
Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou 
sbírkové pokladničky úředně zapeče-
těny i rozpečetěny Magistrátem města 
Ostravy, fi nanční obnos je uložen na 
sbírkové konto 66008822/0800 u České 
spořitelny. Využití a vyúčtování fi nancí 
z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit 
jsou předkládány ke kontrole Diecézní 
charitě ostravsko-opavské.

Tři králové budou koledovat v Ostravě

Vánoce přicházejí
Vážení spoluobčané,
každý z nás, ať je velký nebo malý, těší se na den, kdy zased-

nou spolu celé rodiny, kdy se zaplní stůl těmi nejlepšími dobro-
tami, rozsvítí se vánoční stromeček a v bytě zavládne cukrovím 
provoněná atmosféra. Jsou to svátky klidu, pokoje a míru. Nej-
větší radost z těchto svátků mají jistě děti, které budou rozbalo-
vat dárky, o které si napsaly Ježíškovi. Jaké to budou svátky, zda 
bohaté, nebo chudé, to ukáže čas. 

Na radnici také začíná období, kdy se pomalu bilancuje celý 
rok, připravuje se rozpočet na rok příští a dokončují se investiční 
akce v našem obvodu. Jako dárek jsme dali našim občanům nové 
parkoviště na Fifejdách I v prostoru před areálem Budoucnost. 
Nová je i příjezdová cesta, a tak motoristé mají určitě radost 
z toho, že nemusí své plechové miláčky nechávat někde daleko 
opuštěné. Zbývá ještě dokončit osvětlení a některé sadové úpra-
vy. Toto parkoviště bude chráněno před vandaly kamerovým 
systémem, který je napojen na pult centrální ochrany. Probíhá 
zimní údržba zelených ploch, hrabe se listí, řežou se dřeviny, 
abychom na jaře mohli konstatovat, že jsme na podzim udělali 
maximum a že náš obvod je připraven na jarní měsíce. Není to 
jistě vše, co se na konci roku v našem obvodu děje. V realizaci 
jsou i další opravy a investice zejména ve školských zařízeních. 
Připraven je i plán zimní údržby. Novinkou jsou vánoční trhy na 
Mariánském náměstí, které jistě přispějí ke sváteční atmosféře 
Vánoc. 

Příští rok nás čekají další náročné akce. Výměna starých 
oken za plastová, zateplení budov, opravy cest, chodníků a dal-
ší činnosti. Vše záleží na množství fi nančních prostředků. Roz-
počet, jako hlavní ekonomický nástroj obvodu, nám ukáže, co 
si můžeme dovolit. Chci vás ubezpečit, že uděláme vše, aby se 
nám tady žilo ještě lépe, a že peníze nejsou zbytečně vyhozené, 
a slouží nám všem. Chci vám všem popřát krásné prožití svátků 
vánočních, hodně zdraví a pohody. Vašim dětem hodně dárků, 
radostné a spokojené Vánoce. Na závěr tohoto roku si budete 
dávat předsevzetí na rok příští. Budu držet palce, aby se vám 
všem vaše přání splnila. Děkuji vám za dopisy, ať už pochvalné 
nebo kritické. Jsou hnacím motorem do další naší práce. Jsme 
tu pro vás a vždy budeme. 

Děkuji. Jiří Boháč, 1. místostarosta MHaH 

Úterý 24. 12. Štědrý den
15.30 hod. – „Otevírání betlé-
ma“ pro děti
22.00 hod. – „Půlnoční“ mše 
sv.

Středa 25. 12. Slavnost 
Narození Páně
7.00 a 10.00 hod. – mše sv.
14.00 až 18.00 hod. – kostel 
otevřen k prohlídce betléma

Čtvrtek 26. 12. Svátek sv. 
Štěpána
7.00 a 10.00 hod. – mše sv.
14.00 až 18.00 hod. – kostel 
otevřen k prohlídce betléma

Neděle 29. 12. Svátek Svaté 
Rodiny Ježíše, Marie a Jose-
fa
7.00 a 10.00 hod. – mše sv. 
(v 10.00 hod. s obnovou 
manželských slibů)

Úterý 31. 12. poslední den 
roku
17.00 hod. – mše sv. na podě-
kování za uplynulý rok

Středa 1. 1. Slavnost Mat-
ky Boží, Panny Marie
7.00 a 10.00 hod. – mše sv.

Neděle 5. 1. Slavnost Zje-
vení Páně
7.00 a 10.00 hod. – mše sv. 
(bude se žehnat voda, křída 
a kadidlo)

Přeji vám všem požehnané 
vánoční svátky.

 
Vladimír Schmidt,
farář

Vánoční program v kostele Panny Marie 
Královny 2013-14

O Vánocích se živý Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. 
Vydává se člověku, aby mu dokázal: „Podívej se, nechci ti způ-
sobit nic zlého. Přicházím k tobě s pokojem a budu v tobě růst 
jen tak rychle, jak ty to dovolíš.“ Dítě Vánoc, Král pokoje, nás 
vybízí právě dnes, abychom se nebáli a otevřeli dokořán svá 
srdce k vyhlídkám naděje. Přijměte proto pozvání ke společné-
mu prožití vánočních svátků do kostela Panny Marie Královny 
v Ostravě-Mariánských Horách:

Vezmeme zaječí maso (může být 
i jakákoli zvěřina s výjimkou divo-
čáka) a nakrájíme na menší kusy. 
Mrkev, celer, petržel nastrouháme 
na hrubém struhadle a osmažíme 
na másle. Přidáme cibuli a společ-
ně orestujeme. Jakmile se zelenina 
začne barvit, přidáme malou lžíci 
rajčatového protlaku, dvě polév-
kové lžíce švestkových povidel 
a lžíci rybízové marmelády. 
Necháme rozpustit, osolíme a oko-
řeníme zvěřinovým kořením. Na 

tomto základu opečeme maso, 
zalijeme horkou vodou a dusí-
me pod poklicí tak dlouho, až je 
maso měkké. Pak maso vyjmeme 
a uložíme do tepla. Základ zpracu-
jeme mixérem, provaříme, zastřík-
neme červeným vínem, případně 
zahustíme strouhaným perníkem, 
řádně provaříme a  do omáčky 
vložíme krájené sušené švestky, 
ořechy a mandle. Můžeme dochu-
tit solí, cukrem, špetkou skořice 
a citronovou šťávou.

Sváteční recept: Zajíc na černo

Festival Souznění 
Mezinárodní festival advent-

ních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel se koná od 12. do 
15. prosince ve Václavovicích 
a Kozlovicích. Patnáctý ročník 
festivalu uvítá v předvánoč-
ním čase na několika místech 
Moravskoslezského kraje napří-
klad hosty z Izraele, národopis-
ný soubor z Chodska, slavící 
osmdesát let své existence, nebo 
slovenskou kapelu, která excelo-
vala po boku Richarda Müllera. 
„Cílem Souznění je objevovat, 
rozvíjet a postupně představovat 
nejenom bohaté zvyky vymeze-
né dobou adventu a Vánoc, ale 
i tradice duchovní a religiózní,“ 
zdůrazňuje organizátor akce 
Zdeněk Tofel.

Jako první festivalové vlny 
rozvíří legendární Spirituál 
kvintet, který se 12. prosince 
představí v kostele svatého Vác-
lava ve Václavovicích. Zatímco 
vloni sopranistka Eva Dřízgová-
-Jirušová Souznění zahajovala, 
letos její hlasová ekvilibristi-
ka vynikne ve Frýdku-Místku. 
Dvojnásobnou držitelku Ceny 

Thálie doprovodí 13. prosince 
v místním kostele svatých Jana 
a Pavla soubor Camerata Janá-
ček. 

V Kozlovicích se pak 14. 
prosince naplno projeví pod-
statný festivalový rys, a tím je 
žánrová různorodost. Jejími 
nositeli budou mimo jiné izra-
elský soubor Efroni Choir nebo 
poberounská formace Třehusk, 
jejíž tvorba se opírá o jarmareč-
ní písně, ale také o skladby staré 
Prahy.

Pestrou kapitolu Souznění 
pak dopíše 15. prosince Gala-
koncert v Domě kultury města 
Ostravy. Do role hlavní hvězdy 
organizátoři obsadili populární 
slovenskou skupinu Fragile. Na 
koncertě vystoupí rovněž zmíně-
ný izraelský soubor Efroni Cho-
ir, nejlepší zpěváčci 2013 (Jakub 
Ošmera, Nikol Stávková) nebo 
Národopisný soubor Postřekov 
z horního Chodska – díky své-
mu založení v roce 1933 jeden z 
nejstarších folklorních souborů 
v České republice. 

Období Vánoc se blíží. V čase 
adventním se v domech s pečova-
telskou službou uskuteční předvá-
noční posezení s hudebním dopro-
vodem a malým občerstvením. 
„Vítáni jsou všichni senioři naše-
ho městského obvodu, které tím-
to srdečně zveme. Přejeme všem, 
i když trochu s předstihem, klidné 
a pohodové Vánoce v kruhu nej-
bližších a šťastný nový rok,” doda-
la vedoucí oddělení péče o seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
Marcela Kočová. 

Datum, čas a místo konání:
12. 12. 2013, 14.00 hodin, 

klubovna DPS Novoveská 14
17. 12. 2013, 14.00 hodin, 

klubovna DPS Šimáčkova 27

Předvánoční
setkání v DPS
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Dne 28. listopadu v 16 hodin 
proběhlo v knihovně na ulici 
Jiřího Trnky v Ostravě-Fifej-
dách slavnostní předání ocenění 
NEJLEPŠÍHO dětského čtenáře 
knihoven Daliborova a Jiřího 
Trnky. Vyhodnocení čtenáři se 
slavnostního předávání zúčast-
nili v doprovodu svých rodičů 
a příbuzných, věcné ceny pře-
dal zástupce městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, 
místostarosta Jiří Jezerský.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9 

Malé ohlédnutí za měsícem 
říjnem: 

Halloween za dveřmi 
– zábavné odpoledne proběhlo 
24. 10. 2013 od 13 hodin. Děti 
vyluštily halloweenský kvíz, 
složily tajné zaklínadlo a svoji 
manuální zručnost si vyzkou-
šely ve výtvarné dílně, kde si 
vyrobily panáčky z kaštanů 
a vyřezávaly dýně.

Turnaj ve stolních hrách 
jsme připravili na 29. 10. 2013, 
tedy na podzimní prázdniny, 
a účast dětí a zejména rodičů 
nás velice příjemně překvapila. 
Všichni se zapojili bez ohledu 
na věk. Následné zápolení pro-
věřilo znalosti i postřeh všech 
soutěžících. K nejoblíbenějším 
hrám patřila v knihovně nová 
hra Svět v kostce, Hop hop hurá, 
Česko junior, ale také tradiční 
Pyramidy či Aktivity. Nejmenší 
děti si vyzkoušely hry Tučňáci, 
Cink nebo Domino. V průběhu 
celého měsíce listopadu čtená-
ři dětského oddělení vyplňovali 
strašidelný kvíz – Kdo se bojí, 
nesmí do lesa –, který prověřil 
jejich znalosti týkající se nedáv-
no proběhlého Halloweenu. Na 
čtvrtek 14. listopadu a pátek 
15. listopadu byla pro děti při-
pravena výtvarná dílna Listopa-
dová světýlka, kde si děti ozdo-
bily svícny na čajovou svíčku 
technikou mozaiky. Ke zdobení 
jsme využili skleněné svícny 
a prázdná CD. 

Prosinec
Na měsíc prosinec připravu-

jeme opět oblíbený kvíz, tento-
krát na téma Vánoční zvyky ve 
světě, chybět nebude ani výtvar-
ná dílna na aktuální téma – Jme-
novky a přáníčka na poslední 
chvíli –, která se uskuteční ve 
čtvrtek 12. prosince a pátek 
13. prosince, oba dny od 14 do 
16 hodin.

Dne 16. ledna 2014 se v naší 
pobočce uskuteční již tradiční 
desátý Koncert mezi knihami, 
na který vás již nyní srdečně 
zveme. 

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Ve dnech 2. až 30. prosince 
můžete zhlédnout ve výstavních 
prostorách knihovny na Fifej-
dách výstavu fotografi í Martina 
Glatznera s názvem Panorama. 

V prosinci si děti mohou 
vyplnit kvíz s vánoční temati-
kou s názvem Ladovy Vánoce. 
V Klubu rodičů s dětmi – TRN-
KÁČEK si budeme povídat 
o Vánocích a vyrobíme si vánoč-

ní ozdoby. Těšíme se na vás 
v pátek 6. prosince v 10 hodin. 

Oblíbená výtvarná dílna je 
připravena v úterý 10. prosin-
ce od 13.30 do 16.30 hodin na 
téma Ozdobné svíce. Přijďte si 
poslechnout vánoční melodie 
v podání žáků ZUŠ Eduarda 
Marhuly v Ostravě. Vánoční 
koncert plný radosti se usku-
teční ve čtvrtek 12. prosince 
2013 v 17 hodin. 

Do dětského oddělení si 
můžete přijít rozhýbat tělo na 
taneční podložku každé úterý od 
14 do 16 hodin na akci Bavíme 
se tancem. První setkání Klubu 
rodičů s dětmi – TRNKÁČEK 
na téma Zima a sníh se v  novém 
roce uskuteční v pátek 10. ledna 
v 10 hodin. V úterý 21. ledna 
od 16.30 hodin se v dospělém 
oddělení uskuteční přednáška 
o arteterapii. Již nyní vás srdeč-
ně zveme.

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Knihovna – kniha – čtenář

KOLÁŽE Z LISTÍ byl název výtvarné dílny, která v knihovně  
J. Trnky proběhla ve čtvrtek  7. listopadu. Děti s rodiči a prarodiči 
vyráběly z podzimně zbarvených listů stromů postavičky a zvířát-
ka.

DNE 3. PROSINCE oslavila devadesáté narozeniny paní Marie 
Šefl ová. Blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu a přeje-
me zdraví do dalších let.

STALO SE:
Týden inkluze na Karasce

V týdnu od 4. do 8. listopadu jsme se na naší škole zabýva-
li aktivitami, které směřovaly k vymezení a pochopení pojmu 
inkluze. O všech i dříve uskutečněných akcích jsme s žáky páté-
ho ročníku základní školy uspořádali fotografi e a krátká videa 
do reportáže, která mapovala období od roku 2008. V naší třídě 
V. A (1. + 5.) jsme vypracovali myšlenkovou mapu, namalovali 
jsme jako skupinovou práci to, co si pod pojmem inkluze před-
stavujeme. Velmi hezky se zapojili i naši prvňáčci, kteří sice 
ještě neumí psát všechna písmenka, ale spolužáci z 5. roční-
ku jim ochotně vypomohli. Třída pracuje společně v oddělení, 
což přináší žákům také zkušenost a učí je toleranci, vzájemné 
pomoci a respektování individuality druhých. Jako výstup jsme 
pořídili fotodokumentaci a reportáž, kterou natočili, uspořádali 
a s paní učitelkou sestříhali a doplnili hudbou žáci 5. ročníku 
fi lmového kroužku.  Dne 7. listopadu žáci V. B a IX. třídy myš-
lenku inkluze rovněž podpořili. Pozvání na naši školu přijali 
žáci 5. ročníku Základní školy Horymírova z Ostravy-Zábře-
hu. Listopadové dopoledne prožili jednak ve sportovním duchu 
a jednak společným vyučováním. Hlavním cílem bylo setkání 
romské a české kultury, přátelství a boření předsudků. Pro hodi-
nu českého jazyka se inspirací stala kniha Zpívající housle, kte-
rou napsala Marie Voříšková. Vybrali jsme romskou pohádku 
O věrné Lálí. Po přečtení ukázky se jednotlivé skupiny zamýš-
lely nad slovy vztahujícími se k pojmu přátelství. Na závěr 
zazpívali naši žáci tradiční romskou píseň „Me tut užarav“ 
a všichni společně „Není nutno, aby bylo přímo veselo“. 

 Jana Vrbicová, ředitelka  

Křesťanská mateřská škola oslavila Mikuláše 
Předvánoční adventní čas jsme si užili v naší mateřské školce 

k velké radosti všech dětí. K Mikuláši jsme si udělali výzdobu 
a vyrobili drobné výrobky. Některé děti hořely nedočkavostí, 
jiné měly trochu obavy, ale všechny byly nakonec spokojené 
a šťastné, zvláště poté, co dostaly mikulášskou nadílku. Tu 
každoročně připravují naše skvělé kuchařky. Nesmíme zapome-
nout ani na pracovnice provozu, které pomáhají učitelkám ve 
výzdobě mateřské školy. Již tradičně připravujeme předvánoční 
dílny, na kterých budou vánoční výrobky dětí, rodičů s dětmi 
i výrobky učitelek. Děti nás potěší básněmi, písněmi, které jsou 
součástí doby adventní. Nezapomínáme ani na malý vánoční 
koncert ve 3. a 4. třídě naší MŠ. Všichni se těšíme na vánoční 
posezení s rodiči a dětmi u stromečku, které bude 12. prosince 
2013. Eleonora Juřicová, zástupkyně ředitelky

Lampionový průvod v Hulváckém lese 
Úžasná atmosféra zavlád-

la při lampionovém průvodu 
v Hulváckém lese, kde se 
u příležitosti výročí 17. listo-
padu a Halloweenu sešla při-
bližně stovka dětí, z nichž vět-
šina měla kromě nápaditých 
lampionů vlastnoručně vyro-
bené masky. Organizátorem 
pěkné akce byl oddíl Orion 
z Pionýrské skupiny Kame-
nec, která má sídlo v Ma-
riánských Horách. „Dříve 
jsme pořádali lampionové 
průvody v Komenského 
sadech v centru Ostravy, ale 
letos jsme udělali změnu 
a zůstali věrní Hulvákám. 
Moc se to všem líbilo,“ 
uvedl organizátor a vedou-
cí oddílu Orion Petr Luzar. 
V průběhu pochodu byly 
vyhodnoceny nejlepší a nejnápaditější masky, mezi nimiž 
se objevily i složité kousky, například čarodějnice nebo pra-
sátko. Pro děti, které dostaly pozornost v podobě drobného 
občerstvení, ale i pro dospělé to byl velký zážitek. „Nadšení 
byli všichni bez rozdílu věku. Na akci jsme ještě přizvali naše 
kamarády z pionýrských skupin Šenov a J. A. Komenského. 
O bezpečnost účastníků se postarala městská policie, která nám 
dělala doprovod,“ s radostí přiznal Petr Luzar. Masky si dělaly 
děti v rámci víkendové akce v klubovnách samy. Ostatně během 
roku se konala v oddíle celá řada událostí. Už nyní PS Kamenec 
připravuje harmonogram na příští rok a samozřejmě i oblíbené 
letní tábory. Více informací najdete na www.pskamenec.cz.

Vánoční půjčovní doba 
knihoven Daliborova 
a J. Trnky:

21. 12. Sobota 8.30 – 12.00 
22. 12. Neděle Zavřeno
23. 12. Pondělí 8.00 – 18.00
24. 12. Úterý Zavřeno
25. 12. Středa Zavřeno
26. 12. Čtvrtek Zavřeno 
27. 12. Pátek 8.00 – 17.00
28. 12. Sobota Zavřeno
29. 12. Neděle Zavřeno
30. 12. Pondělí 8.00 – 18.00
31. 12.  Úterý – bude upřes-

něno na stránkách 
www.kmo.cz

1. 1. Středa Zavřeno
2. 1. Čtvrtek 8.00 – 18.00

Za kolektiv obou kniho-
ven vám přejeme pohodové 
prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2014 
všechno nejlepší a vždy něco 
pěkného ke čtení!
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Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

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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u Obecní byt 3+1 v Mar. 

Horách vyměním za menší. 
Dům prošel celkovou rekon-
strukcí, byt je v původním sta-
vu. Škola a školka v místě. Tel. 
736 255 547

VÝMĚNA

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

tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory
(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)

Pohřební služba
CHARÓN

Vystavujeme také dárkové certifikáty.

MASÁŽE A PEDIKÚRA

Pøi pøedložení inzerátu
dostanete od nás 20 % slevu.

Tato sleva platí 3 mìsíce od zveøejnìní inzerce.

Masérna Mariánky nabízí skvìlé
relaxaèní, sportovní a zdravotní masáže.

Dále pedikúru, nehtovou modeláž na nohou
a parafínové zábaly.

Najdete nás na adrese Rtm. Gucmana 3/1190 Mariánské Hory

www.masaze-ostrava.info
Objednávky: 774 550 708

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

Vážení
inzerenti, 
děkujeme všem, kteří si 
v letošním roce objednali 
inzerci v našem Zpravo-
daji. Věříme, že jste byli 
spokojeni, a nabízíme 
další spolupráci v roce 
2014. Uzávěrka pro pří-
jem celoroční a lednové 
inzerce je 15. prosince. 
U celoroční objednávky 
můžete navíc uplatnit 
20procentní slevu. 

Cena za 1 cm² je 15 
korun včetně DPH pro 
fi rmy sídlící v obvodu 
Mariánské Hory a Hul-
váky, pro ostatní činí 
sazba 18 korun. Od 
letošního října je novin-
kou možnost bezplatné 
inzerce pro občany zdej-
šího obvodu. 

Celoměstská štafeta mezi 13 
obvody se konala u příležitos-
ti projektu Ostrava – Evropské 
město sportu 2014. Štafeta na 
své pouti vzbuzovala pozornost 
a na zastavěných úsecích lemo-
valy trasu početné skupiny oby-
vatel. Vedení všech městských 
obvodů vytvořilo na radnicích 
důstojné uvítání účastníků. Běž-
ci v čase přerušeného běhu dis-
kutovali s účastníky akce, veřej-
ností a žáky škol o významu této 
akce. K naší radnici přibíhali 
ze směru Ostrava-Jih a od nás 

pokračovali  do Vítkovic. Šta-
fetové skupiny byly sestaveny 
z běžců MK Seitl Ostrava a TJ 
Liga 100 Ostrava. Celkem běž-
ci zdolali 53 kilometrů. O bez-
pečnost celé štafety se starala 
Městská policie Ostrava, která 
doprovázela běžce v autech, 
zajišťovala průjezdnost křižo-
vatek a zejména běh přes lávku 
nad řekou Opavou směrem do 
Hošťálkovic. V rámci celoměst-
ské štafety nedošlo k žádnému 
incidentu a vše proběhlo bez 
jakéhokoliv zranění.

Celoměstská štafeta spojila všechny 
radnice městských obvodů

JAN MACKŮ, Jan Fousek, Ladislav Dvorský, Jan Schvarzbacher, 
Jaromír Horák s tajemnicí Pavlou Uhrovou a prvním místostaros-
tou Jiřím Boháčem v rámci zastávky štafetového družstva na ma-
riánskohorské radnici.
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