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Měsíc červen dle pranos-
tik diktuje, jaké bude počasí 
např. v září (Jak červen tep-
lem září, takový bude i měsíc 
září) nebo v prosinci (Čer-
ven stálý – prosinec doko-
nalý). Dále nám vysvětluje, 
jaká bude či nebude úroda, 
např. Červen-li více sucho 
než mokro bývá, urodí se 
hojnost dobrého vína nebo 
Červen studený – sedlák 
krčí rameny.
Červen je šestým měsí-

cem gregoriánského kalen-
dáře a má 30 dní. Původ 
názvu není jednoznačný: byl 
prý odvozen od červenání ovoce a jahod v tomto 
měsíci nebo od červů, kteří v tomto období děla-
jí škody zvláště na ovoci nebo od červenosti růže 
šípkové, která v červnu nejbujněji kvete nebo od 
sbírání červce, hmyzu, ze kterého se vyrábělo bar-
vivo.

Prvního června český konstruktér a vynález-
ce Josef Božek poprvé předvedl veřejnosti parní 
loď na Vltavě v Praze (1817), Emil Zátopek jako 
první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilomet-
rů pod 29 minut (1954) a signál SOS byl zaveden 
jako celosvětový standard volání o pomoc (1908). 
1. 6. je Mezinárodním dnem dětí, tento den má upo-
zornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní 
demokratická federace žen, Mezinárodní odborové 
sdružení učitelů a Světová federace demokratické 
mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 
1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. 
Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanovena až na 

mezinárodní konferenci pro 
ochranu dětí v roce 1952. 
Tento měsíc se dětem věnu-
je i čtvrtý den – Mezinárod-
ní den nevinných dětských 
obětí agrese, a dvanáctý den 
– Mezinárodní den boje za 
odstranění práce dětí. 8. 6. 
1600 se v Praze konala prv-
ní anatomická pitva lidské-
ho těla, kterou provedl lékař 
Jan Jesenský a která trvala 
až do 12. července téhož 
roku. Červen byl měsícem 
„masakrů“: nacisté vyhla-
dili v naší republice obec 
Ležáky, a to 10. 6. 1942 

(tento den patří mezi tzv. Významné dny), a osa-
du Ležáky 24. 6. 1942, na Staroměstském náměs-
tí v Praze bylo popraveno 27 účastníků českého 
stavovského povstání (21. 6. 1621) a v Sarajevu 
byl spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-
uherské monarchie Františka Ferdinanda (28. 6. 
1914). Byla to záminka k rozpoutání první světové 
války. Z Mezinárodních dní vzpomenu ještě Mezi-
národní olympijský den, který se slaví 23. 6. Právě 
v tento den v r. 1955 se v Praze konala I. celostátní 
spartakiáda.

V červnu, přesně 21. 6. na severní polokouli 
nastane letní slunovrat a v Česku zažijeme nej-
delší den. Slunovraty byly od nepaměti důvodem 
k oslavám – vítal se delší den, ústup zimy a sně-
hu, příchod tepla, lepší podmínky pro růst plodin 
a s tím spojena vyšší úroda a více jídla. Různé kul-
tury si tyto cykly vysvětlovaly jako přízeň bohů 
a odpovídajícím způsobem je i oslavovaly.

 Gabriela Zeisberger

ČERVEN – prázdniny volají

Kresba: Jindřich Oleš

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Letní dovolené klepou na dveře
ÿ Dopis bratra II
ÿ Letní tábory Korunky
POZOR  - V měsíci červenci a srpnu Zpravodaj Mariánských 
Hor a Hulvák nevychází. Přejeme krásné prožití prázdnin.

Uzávěrka dalšího čísla: 25. srpna 2008

Citát měsíce:
V ČLOVĚKU JE HLUBOCE ZAKOŘENĚNA VÁŠEŇ 
ZA NĚČÍM SE HONIT. Charles Dickens

Od počátku loňského roku, kdy 
rozhodnutím bývalého vedení rad-
nice byly bez náhrady ukončeny 
smlouvy se všemi dodavateli, kte-
ří nám zajišťovali údržbu zeleně 
v obvodu, se potýkáme s problé-
my. Z celé řady příčin se nám 
nepodařilo uzavřít smlouvu novou, 
dále nám situaci zkomplikova-
lo odebrání práva na samostatné 
hospodaření a v návaznosti na to 
nám nebyl schválen rozpočet. Do 
dubna letošního roku jsme byli 
nuceni hospodařit pouze s rozpoč-
tovým provizoriem. Z uvedené-
ho důvodu jsme v letošním roce 
mohli provést pouze jarní hrabání. 

Vybrat dodavatele alespoň na dvě 
kosení můžeme až nyní. Vzhle-
dem k tomu, že musíme dodržet 
všechny procesní úkony plynoucí 
ze zákona o veřejných zakázkách 
a interních předpisů Magistrátu 
města Ostravy předpokládáme, 
že pokosit obvod se nám nepodaří 
dříve než za měsíc. Výjimku tvoří 
pouze zregenerované části sídliště 
Fifejdy I, které jsou v záruce.

Víme, že tato zpráva není pří-
liš optimistická, ale v tuto chvíli 
nejsme schopni zajistit kosení 
v kratší době. 

Hana Šustková,
odbor místního hospodářství

Jak to bude letos s kosením

Vkvětnu 2008 byla na radnici před-
stavena architektonicko-urbanistická 

studie bytové výstavby na stavebním 
pozemku, který je vymezen ulicemi Šimáč-
kovou – U Dvoru – Strmá – Novoveská. 
Obytný soubor je tvořen pěti objekty půdo-
rysného tvaru „L“. Mezi ulicemi Novoves-
kou a Šimáčkovou je umístěn soliterní 
objekt A. Ostatní čtyři objekty (B, C, D 
a E) jsou uskupeny do bloku s polozavře-
ným dvorem. Obytné budovy mají 4 nad-
zemní podlaží, na střeše každé je umístěna 
„vilová vesnice“ (terasy se zelení). Celkem 
je počítáno s výstavbou cca 200 bytů růz-
ných velikostí (od bytů s jednou obytnou 
místností až po byty nad 100 m2). Parko-
viště bude z části řešeno suterény, z části 
parkováním u domu. Přízemí bude využí-
váno ke komerčním účelům (drobné služby 
či kanceláře). Okolí bude doplněno novou 
výsadbou, rohové body vyplní dřeviny 
vhodné do městského prostředí. Hřiště pro 
míčové hry bude z estetického i praktic-

kého hlediska odděleno od ostatní plochy 
tvarovaným živým plotem. Navrhovaný 
projekt je v souladu s aktuálním Územ-

ním plánem Statutárního města Ostravy. 
Investorem je španělská společnost, 

která předpokládá v nejbližší době se 

zkultivováním lokality a následným pro-
dejem bytů do osobního vlastnictví, a to 
výhradně svým prostřednictvím. Výstav-
ba bytů je závislá na územním řízení, 
vyřízením žádostí o stavební povolení 
a inženýrských sítí. V současné době není 
možno defi novat přesné datum výstav-
by, která bude rozdělena do jednotlivých 
etap v návaznosti na prodeji jednotlivých 
bytových jednotek v blocích A–E. Doba 
výstavby jednoho bloku je stanovena na 
cca 18 měsíců. Ceny bytových jednotek 
zatím nejsou známy. O dalších krocích 
výstavby Vás budeme pravidelně infor-
movat v našem Zpravodaji. Zájemcům 
o bytové jednotky můžeme zatím sdělit, že 
investor pracuje na zaktivnění webových 
stránek, na kterých budete moci sledovat 
aktuální vývoj i nabídku jednotlivých byto-
vých jednotek k odprodeji. Taktéž se počítá 
s „listárnou“, kde můžete psát své dotazy 
ohledně tohoto projektu.

 Gabriela Zeisberger

Bydlení nově

Je svědecky zcela průkazné, 
že se ke své české vlajce chová-
me úplně, ale úplně jinak než jiné 
státy a národy. Nevím, zda náš 
vztah k ní je úměrný našemu vlas-
tenectví, nevím zda tento symbol 
republiky by si měl zasloužit větší 
pozornost, ale za to vím, že existu-
jí zarputilé hádky, kde má být bílý 
pruh, když modrý klín je nahoře. 
Vlevo nebo vpravo. Takoví jsme 
my, obyvatelé Čech, Moravy 
a Slezska. Protože zákon o užívá-
ní státních symbolů dovoluje užít 
státní vlajku vhodným a důstoj-
ným způsobem kdykoliv, tedy 
i mimo státní svátky, příležitosti 
celostátního významu a ...vítězná 
hokejovová utkání ...je na Rad-
ničním náměstí v Mariánských 
Horách umístěna na stožáru 

ČESKÁ VLAJKA. Přejme ji, ať 
nám stále vlaje.

 Jiří Jezerský, radní MH+H

Česká vlajka
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Když před sto a jedním rokem byly Mariánské 
Hory povýšeny na město, bylo to vlastně jen for-
mální potvrzení té skutečnosti, že se obec rozrůstá 
a rozvíjí v moderní město. Rostly ulice, stavěl se 
vodovod, kanalizace, rozvíjela se doprava, přibývaly 
školy a jiné instituce. Radním také tehdy záleželo na 
tom, aby zde stál chrám, přiměřený významu města.  
S jeho plánováním se začalo již v roce 1901. Jeho 
stavba však vůbec nebyla jednoduchá. Objevily se 
velké spory o místo stavby, protest místního těžíř-
stva, fi nanční nesrovnalosti a krach stavební fi rmy. 
Přišla také žaloba na tajemníka obce Jana Grmelu 
a jeho útěk do ciziny a i jiné potíže. Přes to všechno 
se ale roku 1908 podařilo stavbu dokončit a chrám 
18. října t. r. posvětit. A tak tento chrám, který nese 
titul „Chrám Panny Marie Královny“, je místem, 
kam přicházejí již sto let nejen věřící, ale i mnozí 

jiní. Pro svou architekturu je rovněž  jakýmsi kle-
notem a dominantou této krásné části Ostravy-Ma-
riánských Hor a Hulvák.

Letos na podzim bude tento chrám slavit své sté 
výročí, a to při slavnostních bohoslužbách: při pouti 
24. srpna 2008 a při výročí posvěcení 19. října 2008. 
Ale to není vše. Protože dnešní „nenechavá“ doba 
nepřeje tomu, aby tento chrám mohl být otevřen stá-
le – tedy i mimo čas bohoslužeb, právě o letošním 
podzimu Vám umožníme tento chrám navštívit ve 
dnech otevřených dveří, budeme pořádat prohlídky 
s výkladem, výstavy o historii kostela a nebude chy-
bět slavnostní koncert. Všechny bez rozdílu vyznání 
tímto na návštěvu zveme. Prostřednictvím Zpravo-
daje MHaH se bližší informace o chystaných akcích 
dovíte během měsíce září.

 Jiří Ramík, farář
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Vítání občánků
V měsíci květnu radnice 

přivítala nové občánky Marián-
ských Hor a Hulvák. Z třiceti 
jedna pozvaných se nám do 
pamětní knihy podepsalo 22 
rodičů. Někteří z mrňousků mají 
o své budoucí profesionální dráze 
jasno: svým intonačním pláčem 
doprovázeli zpěv žákyň ze ZUŠ 
E. Marhuly.

Centrum pro rodinu 
v Mariánských Horách

V měsíci květnu bylo otevřeno 
centrum s názvem Hvězdička, 
a to na ul. Gen. Janka 3 v Ma-
riánských Horách (naproti Lid-
lu). Základní myšlenkou tohoto 
centra je, aby matka či otec byli 
dohromady s dítětem. Je místem, 

kde se mohou konat naro-
zeninové oslavy dětí (kavárna 
a cukrárna), místem, kde si i děti 
mohou vystavit své umělecké 
výtvory (galerie), místem, kde si 
můžete Vy i děti zacvičit (jóga, 

břišní tance, fl amenco), místem, 
kde můžete vyřešit své problémy 
(poradna). Běžte se tam podívat, 
zažijte příjemnou atmosféru, 
podporujte to, co má dítě rádo, 
běžte tam, kde dýchá duše.

Navštívil nás rorýs
Rorýs obecný je zvláště 

chráněným druhem, který je 
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
zařazen do kategorie ohrožených 
druhů. Právě proto Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje vydal 
brožuru Řešení střetů vznika-
jících při ochraně ptáků v lid-
ských sídlech a údržbou těchto 
sídel. Pokud Vás tedy rorýs 
navštíví, vězte, že likvidace jeho 
hnízd znamená sankci až do výše 
2 mil. Kč. Jak se máte zachovat 
či jiné bližší informace najdete 
na www.kr-moravskoslezsky.cz 
nebo www.nature.cz.  (Red.)

Ludmila Sroková žije v Ma-
riánských Horách již 55 let. 
Má 3 děti, několik vnoučat 
i pravnoučat. V květnu 2008 
oslavila 95. narozeniny a v srpnu 
ji čeká platinová svatba (70 
let soužití). Byla jsem zvědavá, 
jaký lék požívá tato čilá paní, 
která během naší návštěvy za-
vzpomínala do dob minulých: 
„Jaký lék? Žádný! K dlouhému 
věku přispěla tvrdá práce  
– pracovala jsem 14 hodin 
denně. A celý život mě prová-
zely hrůzostrašné vzpomínky na 
válku, strach, že se něco stane 
dětem – kdo to nezažil, neuvěří. 
To byly starosti, které mě zoce-
lily.“ My paní Srokové přejeme 
ještě jednou hodně zdraví! (GZ)

STALO SE:

Sté výročí chrámu Panny Marie Královny

Blahopřejeme

BorsodChem MCHZ, s.r.o., 
Ostrava předložil v těchto dnech 
široké veřejnosti každoroční 
„Zprávu o vlivu na životní pro-
středí“. Některé informace si 
dovolujeme čtenářům Zpravodaje 
připomenout.

Náš severozápadní soused 
provozuje tři výrobny kyseliny 
dusičné a pět výroben organic-
kých látek. V červenci 2007 byla 
ukončena výroba kyseliny šťave-
lové a proběhla demolice výrobní 
haly, čímž se snížil roční objem 
emisí do ovzduší o cca 5 tun oxi-
dů dusíku. Stávající provozované 
zdroje znečistění ovzduší odpoví-
dají svým vybavením stanoveným 
požadavkům a jejich provoz je 
plně v souladu s platným integro-
vaným povolením.

Minimalizace produkce odpadů 
a jejich využívání patří k trvalým 
záměrům „plánu odpadového hos-
podářství“ BorsodChem MCHZ. 
Dlouhodobá pozornost je rovněž 

věnována k postupnému snižová-
ní nároků na odběr surové vody 
z řeky Odry i poklesu množství 
vypouštěných odpadních vod při 
dodržení stanovených kvalitativ-
ních parametrů.

Pro zajištění prevence a rychlé-
ho zásahu při případných mimo-
řádných situacích (požár, havárie, 
povodeň) má společnost usta-
novenou Jednotku záchranného 
sboru podniku, která je součástí 
Integrovaného záchranného sys-
tému města Ostravy. Provozované 
technologie jsou trvale monito-
rovány více než 800 čidly elek-
tronické požární signalizace, 30 
čidly detektorů úniku plynů a 20 
kamerami. 

V případě zájmu o bližší infor-
mace je možno se obrátit na odbor 
ekologie a bezpečnosti podniku, 
tel.: 596 642 330.

Dle materiálů BC-MCHZ pro 
Zpravodaj zesumarizoval 

 Jiří Jezerský, radní MH+H

Chemie patří k životu, aneb 
bezpečnost především

„VEM SI MĚ!“ – jako by vola-
la každá věc, kterou zanecháme 
v prostoru automobilu. Slyšíme 
to dnes a denně – „Kde nic není, 
ani zloděj neuspěje!“ Je to logic-
ké, pokud odstraníme cíl, nemo-
tivujeme pachatele. Ale protože 
„komu není rady…“ přišla ostrav-
ská policie s netradiční mediální 
akcí, která odstartovala 17. května 
2008 a trvala do 16. června 2008. 
Cílem akce byla nejen diskuse, 
a tudíž přemýšlení, ale také boj 
proti pachatelům založen na pro-
aktivním přístupu ostravských 
policistů k veřejnosti. Možná jste 
se setkali u některého z nákupních 
středisek se zvýšenou ostrahou jak 
ostravskou policií, ale také stráž-
níky Městské policie a studenty 
Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku, kteří vás vtáhli 
do ofenzivy vůči „nenechavcům“. 
Z prvních ofi ciálních výsledků 
přináším vyjádření por. Holčáko-
vé, komisařky MŘ PČR Ostrava:

„Proběhnuvší aktivity v pro-
storách parkovišť nákupních cen-
ter vyvolaly pozitivní i negativní 
odezvy přítomných občanů. Setka-
li jsme se s názory, že „neděláme, 
co dělat máme, máme raději měřit 
rychlost nebo hlídat přechody“. 
Jiní zase říkají: „neměřte rychlost, 
nešaškujte u přechodů, běžte honit 
zloděje...“ apod. Mnohokrát jsme 

se ale setkali s poděkováním i vyjá-
dřením potěšující reakce. Řidiči 
vesměs sdělovali uspokojení, že 
konečně probíhá akce tohoto typu 
a za všechny obdobné jsou vděč-
ni. Mohu říci, že v každém třetím 
až čtvrtém zaparkovaném vozidle 
jsme viděli odložené věci – zava-
zadla, kabelky, kufříky. Bohužel 
ale v každém druhém vozidle bylo 
autorádio, i s čelním ovládacím 
panelem (tzv. „tatrankou“). Tato 
skutečnost je alarmující. Pacha-
telům rovněž nahrává skutečnost 
pootevřených oken vozidel. Zjiš-
těný fakt nás pak utvrdil, že akce 
byla na místě a i další plánované 
aktivity jsou tak žádané. 

Pokud se domníváte, že neu-
stálé opakování je nadbytečné 
a neúčelné? Vzpomeňte na stale-
tími ověřený výrok učitele národů 
J. A. Komenského „opakování je 
matkou moudrosti“. Jeden případ 
z mnoha za všechny podobné: 
Zhruba půlhodina devatenácté-
ho květnového podvečera stačila 
neznámému pachateli k odcizení 
dvou kusů zlatých mincí, dám-
ského a pánského koženého saka, 
navigace. Ke krádeži došlo poté, 
co pachatel rozbil skleněnou výplň 
okna vozidla zn. Mercedes. Svým 
jednáním tak způsobil škodu ve 
výši zhruba 196 000 Kč.

 Gabriela Zeisberger

Netradiční kampaň VEM SI MĚ

ZMH 170.indd   2ZMH 170.indd   2 5.6.2008   9:15:205.6.2008   9:15:20



Základní škola Gen. Janka informuje
Dopravní soutěž

30. dubna 2008 proběhlo 
obvodní kolo v dopravní soutěži 
cyklistů na DDM v Ostravě-Pří-
vozu. Z naší školy se zúčastnila 
dvě družstva mladších a starších 
žáků. Družstvo mladších žáků ve 
složení Linda Smejkalová, Marie 
Čížková, Petr Lampart a Petr 
Robert (všichni jsou žáky 6.B) se 
umístilo na 2. místě, starší žáci ve 
složení Matěj Rumpa z 9.A a z 9.B 
František Pagáč, Eliška Návratová 
a Veronika Čížková skončili na 
1. místě.

Díky těmto skvělým výsledkům 
se obě družstva kvalifi kovala do 
Městského fi nále dopravní sou-
těže cyklistů, které se konalo 16. 
května 2008 v Polance nad Odrou. 
Všichni soutěžili v těchto disciplí-
nách: testy z pravidel silničního 
provozu, jízda na DDH (dětské 
dopravní hřiště), jízda zručnosti 
a poskytnutí první pomoci. Ani 
zde se naši zástupci neztratili, 
starší žáci se umístili na pěkném 
3. místě. Odměnou jim byl krás-
ný pohár a různé potřebné věci 
na jízdní kola. Mladší žáci, kteří 
závodili v jiném složení z důvodů 
nemoci – ze 6.B Veronika Pul-
chartová, Marcela Paroulková, 
Petr Lampart a Tomáš Jindřich ze 
6.A vybojovali 9. místo. 

Sami účastníci se shodli, že nej-
větší podíl na jejich úspěchu má 
paní učitelka Ivana Hrbková, která 
je jim věnuje již čtvrtým rokem. 

František Pagáč a Veronika 
Čížková nám popsali průběh celé 
soutěže takto: První zkouška, kte-
rá nás čekala, se týkala pravidel 
silničního provozu. Testové otázky 
byly velmi zrádné, proto jsme na 
nich také získali nejvíce trestných 
bodů. Potom jsme pokračovali na 
tzv. dopravní hřiště, což byla ve 

skutečnosti simulace silničního 
provozu. Museli jsme projíždět 
různá stanoviště. Každý soutěžící 
měl přiděleného policistu, který 
dohlížel na správnou jízdu. Dále 
nás čekala jízda zručnosti, kte-
rá obsahovala několik překážek. 
Posledním úkolem byla první 
pomoc. Každý si vylosoval určité 
zranění a na fi gurínách poté musel 
co nejrychleji a nejlépe provést 
ošetření.

Vše proběhlo pod záštitou Besi-
pu a Policie ČR, Státního zdravot-
nického ústavu a Městské policie 
Ostrava.

Mgr. Jaroslav Lattenberg,
školní metodik prevence,
ZŠ Gen. Janka

Matematické
soustředění

Letošní matematické soustředě-
ní (které by se dalo také pojmeno-
vat jako škola v přírodě) proběhlo 
jako již tradičně v Beskydech, 
v obci Bílá v druhém květnovém 
týdnu. Žáci z tříd s rozšířenou 
výukou matematiky zde vždy 
během jednoho týdne počítají 
různé příklady, za které jsou hod-
noceni. Na konci každého soustře-
dění pak proběhne vyhodnocení. 
Na jaře vždy odjíždí žáci sedmých 
a osmých tříd. Za sedmou třídu 
se stala vítězkou Terezka Lupíko-
vá, v osmé třídě zvítězila Alenka 
Kubíčková. Přenechejme však 
slovo raději účastníkům soustře-
dění: Alence Kubíčkové, Adrianě 
Menkalové a Veronice Deškové, 
žákyním 8.B.

Tohle soustředění se opravdu 
povedlo. Moc se nám líbila netra-
diční hra, ve které jsme hádali 
jméno slavného matematika Joh-
na F. Nashe (byl o něm natočen 
fi lm Čistá duše). K tomu nám měly 

dopomoci indicie, které jsme zís-
kávali za různé příklady nebo za 
vítězství v turnajích. Přály by-
chom si, aby tato hra probíhala 
i na dalších soustředěních. Učitelé 
vymysleli i další hru, která dopo-
sud nebyla – orientační běh, při 
kterém jsme si ověřovali znalosti 
z různých oborů. Bylo to namáha-
vé, ale také zábavné. Samozřejmě 
byly také obvyklé turnaje ve stol-
ním tenise, minigolfu a ve fotbale. 
Celý týden, tedy až na poslední 
dva dny, nám krásně svítilo sluníč-
ko a tak jsme si ho pořádně všich-
ni užili. Myslíme si, že tohle bylo 
nejlepší matematické soustředění, 
které jsme zažily. 

No a my učitelé zase můžeme 
s klidným srdcem říci, že i nám se 
soustředění líbilo, jelikož všechny 
aktivity, které jsme si připravili, 
naše žáky bavily. Všechno probí-
halo v přátelské atmosféře a tak si 
nelze přát nic jiného, než-li to, aby 
vše zůstalo takto i do dalších let.

Mgr. Jaroslav Lattenberg
Školní metodik prevence
ZŠ Gen. Janka
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S přijetím Zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, který mimo jiné 
upravuje předpoklady pro výkon povolání 
sociálního pracovníka, vznikla potřeba 
proškolení pracovníků zařízení poskytu-
jících sociální služby. Vyšší odborná škola 
sociální v Ostravě-Mariánských Horách, 
škola se 40letou tradicí v oblasti vzdělávání 
budoucích sociálních pracovníků, zcela 
logicky zareagovala vytvořením nového 
vzdělávacího programu.

V listopadu 2006 naše škola začala re-
alizovat projekt Vzdělávací program pro 
pracovníky sociální péče, který je spolu-
fi nancován ESF a státním rozpočtem ČR. 
Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací 
program pro zájemce o další studium 
a dosáhnout vyšší kvality vzdělávání na 
VOŠS, připravit kvalifi kované odborníky 
pro poskytování sociálních služeb dle 
nového zákona, vytvořit systém rozvoje 
vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce, 
zvýšit kvalifi kační úroveň a adaptabilitu 
lidských zdrojů a přispět ke zvýšení kva-
lity sociálních služeb v regionu Morav-
skoslezského kraje. Cílovými skupinami 
byli zaměstnanci státních i nestátních orga-

nizací poskytujících sociální služby, zájem-
ci z řad široké veřejnosti, skupiny sociálně 
znevýhodněných – nezaměstnaní, matky na 
mateřské dovolené, absolventi, ale i učitelé 
a odborní pracovníci ve školství. 

Program byl zaměřen na osobní asis-
tenci, pečovatelskou službu, přímou 
obslužnou činnost a respitní péči. Během 
dvou pilotních kurzů v délce 210 hodin 
bylo proškoleno 65 frekventantů, kteří zís-
kali základní teoretické znalosti ze sociální 
politiky, práva, pedagogiky, psychologie, 
zdravotních nauk a práce s počítačem. 
Velká pozornost byla věnována praktickým 
cvičením a nácviku dovedností – pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskyt-
nutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
zprostředkování kontaktů se společenským 
prostředím a komunikace s klientem, so-
ciální poradenství, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
atd. Výuka probíhala v budově školy pod 
vedením vysoce kvalifi kovaných lektorů 
a v učebnách nově vybavených audiovizuál-
ní technikou a zdravotnickými pomůckami 

zakoupenými z prostředků ESF. K nácviku 
obsluhy a manipulace na lůžku frekventanti 
využili polohovací lůžko a fi gurínu. Resus-
citaci a první pomoc cvičili na resuscitačním 
torzu a pracovali také s invalidním vozíkem 
a dalšími názornými pomůckami. Všichni 
obdrželi zdarma skripta, která byla zpra-
cována lektory jednotlivých modulů 
v rámci přípravy programu. Nově získané 
vědomosti a kompetence si frekventanti 
ověřili v průběhu povinné odborné praxe 
přímo v zařízeních poskytujících sociální 
služby, např. v domovech důchodců, hos-
pici, charitních domech, pečovatelské 
službě, zařízeních pro tělesně a mentálně 
postižené, ale také přímo v domácnostech 
klientů. Praxe byla řízena odbornými pra-
covníky jednotlivých zařízení. Frekven-
tanti, kteří splnili předepsané požadavky, 
obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Po ověření vzdělávacího programu 
v pilotním kurzu jsme požádali o akredi-
taci u MPSV a kurz s názvem „Pra-
covník pro přímou obslužnou péči 
a pečovatelskou činnost“ byl úspěšně 
akreditován. V současné době jsme 
na základě připomínek frekventantů 

a požadavků poskytovatelů sociálních 
služeb připravili další kurz v délce 150 
hodin a čekáme na vyjádření akreditační 
komise. 

Celý projekt bude ukončen v červnu 
2008. Protože oba pilotní kurzy byly velmi 
pozitivně hodnoceny samotnými účastníky, 
ale i odbornou veřejností, budeme od září 
2008 oba akreditované kurzy v délce 150 
a 210 hodin nabízet zájemcům o další 
vzdělávání z našeho kraje a úřadům práce 
jako rekvalifi kační kurzy pro uchazeče 
o zaměstnání. Účastníci po jejich absol-
vování obdrží certifi kát o absolvování 
akreditovaného kurzu, který vyhovuje 
požadavkům nového zákona o sociálních 
službách.

Děkujeme všem frekventantům kurzu 
za projevený zájem, cenné připomínky 
a odhodlání věnovat se a pracovat s těmi, 
kteří jsou na jejich pomoci závislí a těšíme 
se na další zájemce o vzdělávání. Více infor-
mací o kurzech naleznete na internetových 
stránkách školy www.voss-oao.cz.

 Jana Kořistková,
 manažerka projektu

Projekt VOŠS v Ostravě pro pracovníky v sociálních službách

Mateřská škola
Gen. Janka

1. července - 11. července

Křesťanská mateřská 
škola U Dvoru

14. července - 25. července

Mateřská škola Zelená
 28. července - 8. srpna

Mateřská škola
Matrosovova

11. srpna - 22. srpna
 

25. 8. - 29. 8.
mají všechny školky 

přípravný týden
 (red)

Prázdninový
provoz

mateřských školek

HVĚZDIČKA
Jindřich Oleš

Bílé lekníny
na hladině tmavého jezera

tiše poslouchají,
o čem si šťastní milenci

na dně loďky šeptají.
Navlékla mu prsten z trávy

a řekl „ANO“.
Navlékl ji prsten z trávy

a řekla „ANO“.
Schoval pro ni

zářící hvězdičku,
ještě než je probudí
prosluněné ráno.
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- provádí případné hotovostní 
výběry za nájem pozemků, věc-
ných břemen a ostatních služeb, 
týkajících se nemovitého majetku 
svěřeného městskému obvodu

- zajišťuje a zpracovává smlou-
vy o adaptaci půdních prostorů, 
vede jejich evidenci a prová-
dí další úkony spojené s těmito 
smlouvami

- vede evidenci uzavřených 
smluv za účelem umístěním 
reklamy

- zajišťuje podklady pro uza-
vírání smluv za účelem umístění 
reklamy

- zajišťuje veškeré podklady 
pro zpracování smluv o nájmu 
pozemku (pod garážemi ve vlast-
nictví jiných osob, zahrádky) 

- vede majetkoprávní agendu 
nemovitého majetku svěřeného 
městskému obvodu

- vede evidenci nájemních 

smluv včetně předpisů plateb 
- spolupracuje s příslušným 

katastrálním úřadem
- zajišťuje výpisy z katastru 

nemovitostí prostřednictvím služ-
by CZECHPOINT

Jana Mochelová 
E-mail:
mochelova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 297, 2. patro,
dveře čís. 108

- vede evidenci došlé a odesla-
né pošty oddělení

- připravuje podklady a zpra-
covává veškeré údaje pro převo-
dy nemovitostí

- spolupracuje s příslušným 
katastrálním úřadem, majetko-
vým odborem magistrátu a ostat-
ními úřady a organizacemi

- spolupracuje se stavebním 
úřadem při změnách, týkajících 

se nemovitostí svěřených měst-
skému obvodu

- připravuje podklady a zpra-
covává veškeré údaje pro uza-
vírání nájemních smluv a smluv 
o zřízení věcných břemen 

- připravuje podklady pro 
zpracování Prohlášení vlastníka 
dle zákona č. 72/1994 Sb., při 
prodeji bytů do vlastnictví včet-
ně návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí

- spolupracuje s bytovým 
oddělením při přípravě podkladů 
pro zpracování prohlášení, podílí 
se na zpracování technické strán-
ky prohlášení – výměra jednotek, 
půdorysy domů, vyhledává pod-
klady ve stavebním archívu

- vede evidenci prodaných 
nemovitostí

Jindřiška Pavúková,
vedoucí oddělení

Představujeme se:

Oddělení majetkové

Spotřebitelské
okénko

DOTAZ: 
Dobrý den, chtěla jsem se ze-

ptat na záruční dobu žárovek do 
auta, prodejce stále tvrdí, že žádná 
neexistuje. Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ:
Záruční doba na žárovky je 

samozřejmě 2 roky, ovšem nelze 
ji zaměňovat s životností, která 
může být kratší než ony 2 roky. 
Záruka se vztahuje na vady ma-
teriálu nebo výroby, nevztahuje 
se na běžné opotřebení nebo me-
chanické poškození. K poškození 
žárovky může dojít také při závadě 
v elektroinstalaci vozidla. Toto 
vše je potřeba vzít při posuzování 
v úvahu. V každém případě 
si nechte v obchodě žárovky 
vyzkoušet, aby fungovaly a po-
nechejte si pokladní bloček pro 
případnou reklamaci. 

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
tel.: 596 111 252

Zleva: Jindřiška Pavúková, Petra Závadová, Eva Hlistová, Petra Šejvlová, Jana Mochelová

Je oddělením úřadu městského 
obvodu, které zajišťuje pro radu 
městského obvodu a zastupitel-
stvo městského obvodu veškeré 
podklady a úkony související 
s nakládáním nemovitého majet-
ku svěřeného městskému obvo-
du, jako je např. prodej jednotek, 
prodej domů, pozemků, pronájem 
pozemků, věcná břemena, zástav-
ní práva. Další činnost, kterou 
oddělení zajišťuje, je vymáhání 
pohledávek za nájemné spojené 
s užíváním bytu. 

Podrobnější informace na 
www.marianskehory.cz.

Majetkové oddělení sídlí na 
ul. Přemyslovců 65, Ostrava-
Mariánské Hory a pracují zde tito 
zaměstnanci:

Jindřiška Pavúková
– vedoucí oddělení
E-mail:
pavukova@marianskehory.cz, 
tel. 599 459 253, 2. patro,
dveře čís. 108

Petra Šejvlová,
Eva Hlistová
E-mail:
sejvlova@marianskehory.cz
hlistova@marianskehory.cz, 
tel. 599 459 245, 2. patro,
dveře čís. 107

- zpracovávají podklady 
pro podání návrhu na výpověď 
z nájmu bytu pro dlouhodobé 
neplacení nájemného a služeb 
spojených s bydlením

- zpracovávají podklady pro 
výkon rozhodnutí srážkami ze 
mzdy, je-li nájemce v pracovním 
poměru, případně pro výkon roz-
hodnutí srážkami z důchodu, dále 
pro výkon rozhodnutí soupisem 
movitých věcí nájemce

- zpracovávají dohody o uzná-
ní dluhu a srážkách ze mzdy 

- provádějí informační službu 
nájemcům o placení nájemného, 
služeb spojených s bydlením 
a poplatků z prodlení včetně 
uzavírání dohod o uznání dluhu 
a splátkách

- vedou evidenci pohledávek 
a úhrad za poplatky z prodlení

- provádějí hotovostní výběry 
pohledávek

- kontrolují pravidelnost pla-
teb nájemného včetně služeb 
spojených s užíváním bytu

Petra Závadová 
E-mail:
zavadova@marianskehory.cz, 
tel. 599 459 254, 2. patro,
dveře čís. 108

- zajišťuje a zpracovává pod-
klady pro smlouvy o prodeji, 
nabytí, darování a směně nemo-
vitostí a zástavních smluv k byto-
vým a nebytovým jednotkám 
včetně návrhů na vklad do kata-
stru nemovitostí

- zajišťuje veškeré podkla-
dy a zpracování smluv o nájmu 
pozemků a věcných břemen

Sezóna dovolených začíná 
a SOS již eviduje první dotazy 
a stížnosti na CK. Opět se uka-
zuje, že spotřebitelé by měli být 
obezřetnější při výběru zájezdu 
a při uzavírání smlouvy (všechny 
své požadavky by si měli nechat 
zanést do smlouvy). 

SOS nejčastěji eviduje 
stížnosti na kvalitu posky-
tovaných služeb – zejména 
na kvalitu ubytování (místo 
čtyřhvězdičkového hotelu je 
spotřebitel ubytován v hotelu 
nižší třídy, místo slibovaného 
balkónu s výhledem na moře je 
ubytován v přízemí s výhledem 
na popelnice atd.) a stravování. 
„Kvalita ubytování, dopravy, ale 
i dalších služeb musí odpoví-
dat smlouvě, kterou spotřebitel 
uzavřel s cestovní kanceláří. 
Precizní cestovní smlouvou lze 
předejít případným pozdějším 
sporům. Spotřebitel by si měl 
všechny své požadavky nechat 
zanést do písemné cestovní 
smlouvy, např. popis katego-
rie, polohy, stupně vybavenosti 
ubytování, způsob a rozsah stra-

vování, druh a kategorie dopra-
vy, výši odstupného atd. Pokud 
poté spotřebitel není s kvalitou 
poskytovaných služeb spokojen, 
měl by se obrátit na delegáta, 
se kterým sepíše reklamační 
protokol. Spotřebitelům také 
doporučujeme, aby si situaci 
zdokumentovali, vyfotili nebo 
nahráli. Reklamaci je pak třeba 
u CK uplatnit nejpozději do 3 
měsíců od ukončení zájezdu,“ 
říká Jana Teplá, právnička SOS. 
Pokud si spotřebitel objednal 
zájezd u cestovní agentury, 
může reklamaci zájezdu uplat-
nit jak u cestovní agentury, tak 
u cestovní kanceláře.

CK mnohdy odmítají 
odpovědnost za poskytnuté 
služby s odůvodněním, že 
některé služby v rámci zájezdu 
pro ni zajišťují jiní dodavatelé 
(například letecká společnost, 
provozovatel hotelu atd.), na 
které pak spotřebitele s rekla-
macemi zároveň odkazují. 
CK se však této odpovědnosti 
zříci nemůže, neboť dle zákona 
odpovídá i za své subdodavatele. 

Pokud se například ztratí či 
poškodí zavazadlo při dopravě, 
je pro spotřebitele partnerem pro 
vyřizování stížnosti CK. 

Další spotřebitelé jsou nespo-
kojeni také s faktickým zkra-
cováním zájezdů. Když si zákaz-
ník objedná zájezd na 7 dní, od-
let do destinace je naplánován 
na 23.55 hod. a návrat domů 
na 4 hod. ranní, tak se fakticky 
zájezd zkrátí o 2 dny. „Bohužel 
žádný zákon neupravuje otázku 
počtu dní a nocí strávených na 
zájezdu. Obecně platí zásada, že 
ubytování na noc se počítá od 
14 hod. do 12 hod. následujícího 
dne. Nezbývá než spotřebitelům 
doporučit, aby byli velmi opatrní 
při výběru zájezdu,“ pokračuje 
Jana Teplá. 

V neposlední řadě si spo-
třebitelé stěžují na to, že při 
uzavírání smlouvy po nich 
CK požaduje vyšší částku, 
než kterou inzerovala. Jedná 
se o problém, na který SOS 
neustále upozorňuje. Některé 
CK kosmeticky upravují ceny 
tak, aby vizuálně vypadaly co 

nejnižší a pro spotřebitele co 
nejatraktivnější. Ceny proto 
inzerují neúplně – vyčleňují 
z nich povinné příplatky (např. 
palivový příplatek, bezpečnostní 
příplatek, letištní taxy). Ces-
tovní kanceláře odůvodňují 
toto vyčleňování příplatků 
výkyvy v cenách ropy. „S tímto 
tvrzením nesouhlasíme. Pod-
nikatelé v jiných odvětvích, 
například autobusoví dopravci, 
musí rovněž v dlouhém časovém 
předstihu kalkulovat své pro-
dejní ceny a postupují přitom 
stejné hospodářské riziko. Ces-
tovní kanceláře mají navíc proti 
nim ze zákona možnost reago-
vat na nárůst nákladů spoje-
ných s dopravou jednostranným 
navýšením ceny zájezdů pouze 
písemným oznámením zákaz-
níkovi o zvýšení ceny zájezdu 
do 20 dnů před zahájením zájez-
du,“ dodává Jana Teplá.

Kontakty: SOS - Sdružení ob-
rany spotřebitelů (SOS), tel. 596 
111 252, www.spotrebitele.info

Letní dovolené klepou na dveře
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Bydlím na sídlišti 
Fifejdy. Občané jsou 
vyzýváni k třídění 
odpadu, ale přeplně-
né nádoby na sklo 
a plast je nutno 

častěji vyprazdňovat. Můžete 
toto zajistit? 

Otázku mi zodpověděla paní 
Šustková z odboru místního 
hospodářství ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky:

Systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního od-
padu upravuje Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Os-
trava č. 9/2002 v platném znění, 
dle které je stanoven počet svozů 
v týdnu a počet sběrných nádob 
v návaznosti na počet bytů. 
V případě, že stávající četnost 
svozů nebo počet sběrných ná-
dob není dostačující, je možné 
tyto záležitosti vyřešit na bez-
platné telefonní lince OZO 
Ostrava s.r.o. – Provozovny 1 
– Odvoz odpadu: 800 178 532 
(v pracovní dny 6.00 – 14.00 
hodin). Zde můžete vznést 
i požadavek na výměnu 
poškozené nádoby na odpad. 

Více informací ohledně 
odpadu je možné získat na 
internetových stránkách www.
ozoostrava.cz

Bydlíme v panelovém blo-
ku na ul. Přemyslovců 60. Od 
hlavní cesty je k našemu domu 
svah. Tyto svahy jsou osázeny 
různými křovinami. Bohužel 
již dříve byla většina vyká-
cena a my dodnes čekáme na 
obnovu. Dočkáme se nového 
osázení? Zvýšila se prašnost 
a hlučnost, křoviny už nás ne-
chrání.

Otázku mi zodpověděla paní 
Šustková z odboru místního 
hospodářství ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky:

Svahy před domy Přemyslovců 
56 - 68 jsou součástí p.p.č. 96/1, 
která do podzimu loňského 
roku byla v majetku České re-
publiky, nikoliv města Ostrava. 
Z uvedeného důvodu nebyly na 
tomto pozemku z naší strany 
prováděny žádné práce souvi-
sející s údržbou zeleně. Údržbu 
pozemku zajišťoval Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majet-
kových. Koncem roku 2007 byla 
uvedená nemovitost převedena 
z majetku ČR na město Ostrava 
a správa nemovitosti byla 
svěřena městskému obvo-
du Mariánské Hory a Hulvá-
ky. Přes výše uvedené nám je 
z pochůzkové činnosti známo, že 
některé z keřů bylo nutno odstra-
nit ze zdravotních důvodů a v jed-
nom místě byly keře poškozeny 
ohněm, což mělo za násle-
dek rovněž jejich odstranění. 
O náhradě jsme zatím neuva-
žovali, ale provést zde novou 
výsadbu bude pravděpodobně 
problematické, neboť v místě 
svahu od domu č. 62 po ulici 
U Dvoru vede vodovodní po-
trubí pitné vody. Protože tato 
záležitost není fi nančně jedno-
duchá, můžeme zatím jen slí-
bit, že ji zařadíme do rozpočtů 
příštích let.

 (GZ)
Pozn. redakce:
Své otázky mi můžete zaslat 

na e-mail: zeisberger@marian-
skehory.cz nebo předat osobně 
na podatelně pod heslem: Ptám 
se… Automaticky však budou 
vyčleněny všechny otázky pobu-
řující, urážející a hanlivé.
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PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Na základě dřívějších kontaktů s Fakultní nemocnicí v Ostravě-
Porubě se mi podařilo uskutečnit dávný sen – podílet se na výtvarném 
řešení velkého komplexu budov. A tak jsme spolu se dvěma žákyněmi 
9. třídy ZŠ Matrosovovy G. Blaschovou a L. Brindžákovou vyrazily 
do Prahy na Dětskou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice. Od 
7. 5. do 9. 5. 2008 se nám podařilo vytvořit rozsáhlou skleněnou vit-
ráž vstupních prostor Dětské traumatologie. Naše práce zahrnovala 
i počáteční likvidaci původní výzdoby, přičemž na nás personál kliniky 
pohlížel s nedůvěrou, ale s rozrůstajícími se zvířecími motivy na skle 
jsme začaly sklízet obdivné ohledy. Jsem velmi ráda, že se nám práce 
povedla, o čemž svědčí především údiv v očích dětských pacientů. Už 
se těším na pokračování během letních prázdnin.

 Vladimíra Havránková, ZŠ Matrosovova

Pro radost dětí

Dopis bratra II
Jak známo, bratr Maryčky 

Magdonové pracoval jako tesař 
na šachtě Ignát v Mariánských 
Horách. Své dojmy a pocity, for-
mou dopisů, posílal své sestře do 
Starých Hamer. O tom, že tato 
korespondence se „našla“ při 
rekonstrukci jednoho z domů na 
ulici Hluboká ve Frýdku, kam se 
Maryčka přivdala, se všeobec-
ně ví. Zejména se o tom píše na 
www.ostravaci.cz. První z nich 
jsme otiskli ve Zpravodaji č. 164, 
dnes Vám přinášíme další.

 Jiří Jezerský

Zde je jeden z nich, z konce 
roku 1906:

Milá sestřičko,
zase máme v Mariánských 

Horách další skandál. Opět se 
o nás na Ostravsku hodně mluví 
a to velmi nepěkně. 

Však popořádku. I já jsem vho-
dil, do urny voleb do zemského 
sněmu, lístek s nezávislým kan-
didátem, kterým byl náš ředitel 
obecního úřadu v Mariánských 
Horách Jan Grmela, takže mám 
právo se k tomu, co se děje, vyjá-
dřit. Byla to divoká volební kam-
paň. Na našich shromážděních, 
které navštěvoval i pan starosta 
Mariánských Hor doktor May 
jsme odmítali soustředěné útoky 
ostravského tisku, který Grmelu 
označoval za nevzdělaného šarla-
tána, navíc postiženého slávoma-
mem. Logicky se ptáš, co těm ška-
rohlídům vadilo? Všechno. Vadilo 
to, jak Grmela řídil Mariánské 
Hory a zejména vadily jeho údaj-
né nepořádky v obecní pokladně, 
ale nejvíce jim vadil jeho volební 
program. Mám zato, že právě jim 
byla trnem v oku jeho originalita 
s trochou zdravé provokace. Chtěl 
z Mariánských Hor vytvořit čes-
kou hospodářskou a politickou 
protiváhu vůči německé Moravské 
Ostravě a Vítkovicím. Soustředil 
se proto na školskou otázku a roz-
voj českého odborného školství. 
Usiloval o odstranění přeplněnosti 
tříd tím, že by školy rozlišil. Také 
chtěl na školách zřídit umývárny 
a sprchárny a vůbec zmodernizo-
vat učební výuku. Novinkou by 
bylo dílenské vyučování. Sliboval 
na všech školách zrušit školné. 
Líbí se Ti to? Mne oslovil a hod-
ně.

Grmelovy vyhlídky na volební 
úspěch v zemském sněmu byly 
velmi slibné. Kdyby ovšem nebyl 
nešťastný první listopadový týden, 
předposlední ve volební kampani. 
Načasovali si to tři členové Spol-
ku majitelů domů v Mariánských 
Horách, u jednoho z nich jsem 
kdysi stavěl na zahradě altán, 
a podali na Grmelu trestní ozná-
mení pro zločin podvodu, zpro-
nevěru, padělání listin atd. Ihned 
zasedlo předsednictvo zastupitel-
stva Mariánských Hor a vydalo 
prohlášení, že údaje v trestním 
oznámení jsou lživá, což později 
potvrdila i revize obecních účtů, 
ale tato aféra vnesla značnou 
nedůvěru vůči Grmelově kandida-
tuře. Ve volbách konaných 29. 11. 
1906 obdržel Grmela pouze 9,4 % 
hlasů, což nestačilo a poslancem 
se stal někdo jiný.

Co dodat, snad jen to, že Jan 
Grmela požádal začátkem prosince 
1906 o penzionování a poskytnutí 
odstupného. Má 45 let! Měl jsem 
možnost si jeho žádost přečíst. 
Uvedl tam, že při svém nástupu 
do Mariánských Hor v roce 1900 
našel obec v neutěšených pomě-
rech, které se snažil odstranit. 
V tom má naprostou pravdu. Jako 
by se zapomnělo, že jeho zásluhou 
se staví kostel, fara, stojí radnice, 
mateřské školky, chlapecká a dív-
čí měšťanská škola, vybudovalo 
se náměstí, upravují se chodníky, 
je zřízen chudobinec a obecní 
spořitelna, kanalizace, vodovod. 
Mluví se o nemocnici... a jiných 
a jiných iniciativách, ve kterých 
má „prsty“ právě Grmela. Napří-
klad přejmenování Čertovy Lhot-
ky na Mariánské Hory, pojmeno-

vání ulic po čes-
kých historických 
osobách a veliká-
nech našich dějin, 
žádost k císaři 
o povýšení obce 
na město a dobré 
vztahy s ředitelem 
závodu Ignát, kde 
jak víš, Maryčko, 
stále pracuji. Toto 
jediné už není 
pravda, protože, 
jak Ing. Kohout 
v roce 1902 umřel, 
šlo to se šachetní 
spolupráci a jeho 
německým vede-
ním z kopce. 

Ve své žádosti také popsal, jak 
byly proti němu vedeny mnohé 
kampaně, vydávaly se hnusné letá-
ky a jak nebyla ušetřena ani jeho 
rodina. Představ si sestřičko, že 
kdosi zlý a podlý nastražil na jeho 
děti dokonce vitriol! Nenávist se 
stupňovala od komunálních voleb 
a vyvrcholila při volbách do zem-
ského sněmu, kdy bylo jeho další 
úřadování kde komu trnem v oku 
a pobyt v kraji mu byl znemož-
něn. Grmela napsal, že Marián-
ské Hory ovládají osobní zájmy, 
nenávist, závist, msta, ctižádost, 
pletichy, úplatnost a proto Mari-
ánským Horám už sloužit nechce 
a nebude.

Je pravdou, že bývalý ředi-
tel obecního úřadu Jan Grmela, 
rodem z Hané, bývalý student 
teologie v kroměřížském semináři 
a bývalý strážník v Přívoze byl, 
jak to říká i bývalý starosta Sýkora 
- jeho bývalý kamarád, politickým 
samoukem, ale pro nás byl apoš-
tolem české věci na Ostravsku. 
Díky svým značným organizač-
ním schopnostem dokázal v krát-
ké době v Mariánských Horách 
uskutečnit svou vizi zahradního 
města. Neváhal k tomu použít 
jakékoliv prostředky. Myslím si, 
že hodně riskoval a také proto se 
mu podařilo udělat z Mariánských 
Hor v letech 1900 až 1906 základ-
nu pro rozvoj českého národního 
života, jaká se jinde buduje desít-
ky let. Risk nebo zisk. Grmela na 
to doplatil.

Snad tolik jsem Ti chtěl, 
Maryčko, napsat o Grmelovi, 
kterého jsem osobně poznal jako 
férového chlapa, když jsem byl 
najat jako tesař na stavbu střechy 
jeho vily na ulici Komenského. 
(Dnes ulice Nivnická.) Asi ji bude 
muset prodat, když se chystá ode-
jít z Mariánských Hor. Nepracoval 
jsem u něj zdarma, platil z ruky 
a ještě pozval na nedělní oběd. Byl 
grand.

Jo, jo, život lidský je strašně 
složitý, proti němu se jeví život 
člověka jako procházka růžovou 
zahradou. 

Mějte se ve Starých Hamrech 
hezky, moc Vás zdravím a na 
vánoce 1906 se uvidíme v naší 
chaloupce pod Grůněm.

Velkou pusu posílá 
bratr Josef z Mariánských Hor,
dříve Čertovy Lhotky

Rodný dům Jana Grmely
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Projekt: „Rozvoj schopností a klíčových dovedností dětí s více 
vadami prostřednictvím vhodných informačních technologií“ 

bude ukončen ke dni 30. června 2008

Cílem školy a smyslem její 
existence je poskytnout komplex-
ní vzdělávací péči žákům s kom-
binovaným postižením. Realizace 
projektu umožnila žákům, pod ve-
dením pedagogů, získat jednu ze 
základních dovedností dnešního 
běžného praktického života, což 
je práce s počítačem.

Projekt navazoval na stávající 
aktivity školy, které tým pra-
covníků zařízení připravuje pro 
žáky v rámci školní výuky i v době 
jejich volnočasových aktivit. Tým 
specialistů pro metodiku, který 
úzce spolupracoval s odbornými 
lektory, složený ze zaměstnanců 
školy, pečlivě vybral vhodné sw 
aplikace pro potřeby výuky žáků 
na Soukromé základní škole 
speciální pro žáky s více vadami. 
Výuka se týká předmětů: český 
jazyk, dějepis a občanská výchova 
(člověk a společnost), přírodopis 
a zeměpis (člověk a příroda), fyzi-
ka a chemie (člověk a věda), vý-
tvarná výchova pro žáky základní 
školy praktické, dále čtení, počty, 
věcné učení, výtvarná výchova 
a řečová výchova pro žáky základ-
ní školy speciální. Výsledkem 
práce specialistů pro metodiku 
bylo vypracování METODIK 
(pracovních manuálů) pro jednot-
livé předměty. Tyto pedagogické 
materiály obsahují náplň jednot-
livých hodin a správný postup 
při práci se sw aplikacemi. Takto 
je vhodným způsobem využita 
počítačová technika nad rámec 
osnov běžné výuky. Žákům je 
umožněno naučit se, dle jejich in-
dividuálních schopností, využívat 
možnosti práce s počítačovou 
technikou a zlepšit tak své doved-
nosti, komunikační i motorické 
schopnosti, rozšířit si své znalosti 
a celkově tak obohatit svůj život.

Očekávané výsledky a dopady 

daného projektu mnohonásobně 
přesáhly má očekávání. Žáci 
se zdokonalili v práci na PC, 
samostatně pracují s počítači, 
získali mnoho praktických doved-
ností, na vybraných sw aplikacích 
si prohlubují vědomosti daného 
učiva, mnoho žáků využívá PC 
i doma při plnění úkolů, což 
dříve nedělali, někteří se naučili 
pracovat s internetem, Sky-
pem, ICQ. Založili si sami ICQ 
a Skype, přes něž spolu komu-
nikují. Žáci s těžkým mentálním 

postižením a žáci s autismem 
velmi rádi pracují na PC, zlepšila 
se jejich komunikační schopnost, 
rozvoj slovní zásoby, senzo-
motorická koordinace při práci 
s myší. Počítače opravdu žákům 
s kombinovaným postižením při-
nesly mnoho pozitivního pro je-
jich všestranný rozvoj a další 
vzdělávání.

V této souvislost nemůžu opo-
menout další dopad realizace 
daného projektu, a to je zvýšení 
odbornosti zaměstnanců a jejich 
obohacení na školeních, která 
byla součástí projektu. Realizační 
tým se zdokonalil v práci na PC, 
nahlédl do problematiky týmové 
spolupráce, projektového manag-
mentu, syndromu vyhoření aj. Vy-
pracováním metodik (pracovních 
manuálů) na dané sw aplikace si 
vyzkoušeli, jak náročné je nejen 
správně zvolit sw aplikaci, ale 
taktéž ji zpracovat do manuálu, 
podle kterého by mohli vyučovat 
i ostatní kolegové. Při zpracování 
metodik uplatnili především ty 
zkušenosti a praktické dovednos-
ti, které získali na počítačových 
kurzech na VŠB Ostrava.

Projekt a jeho realizace byl 
hodně náročný, ale všechny, kdo 
na něm participovali, velmi obo-
hatil. Všem děkuji za profesio-
nální realizaci projektu.

TENTO PROJEKT JE SPO-
LUFINANCOVÁN EVROP-
SKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Dagmar Mazáková, 
manažer projektu

Na základě naší žádosti o fi nanční podporu z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů a na základě doporučení 

výběrové komise ze dne 27. listopadu 2006 nám byla schválena 
fi nanční podpora z veřejných prostředků na grantový projekt:
„ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

DĚTÍ S VÍCE VADAMI PROSTŘEDNICTVÍM VHODNÝCH 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.“

Zkrácený název:
„POČÍTAČOVOU GRAMOTNOSTÍ PROTI BARIÉRÁM“

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0032

Tato třída 8.A z „Osmileté střední školy v Ostravě-Mar. Horách, 
Karasova ul.“ se v tomto složení naposled viděla a rozloučila v so-
botu 28. června 1958.

V tento den jsme převzali z rukou třídní učitelky paní Josefy 
Kellnerové a ředitelky paní Ludmily Smejkalové „VYSVĚDČENÍ 
o závěrečné zkoušce“ při ukončení Školního roku 1957/1958 
a „Protože žák splnil povinnost školní docházky, propouští se ze 
školy“ vyrazili jsme do dalšího života.

Jak se ten náš další život odvíjel, jak jsme ho užívali a prožívali, 
máte možnost dát na vědomí spolužákovi Oťovi Teplárkovi. Po-
kusíme se případně na podzim 2008 zorganizovat výroční setkání. 
Přikládám naše foto (při focení jsem byl nemocen).

Kontakt: O. T., ul. Lomená 9, Mariánské Hory, Ostrava,
709 00, mobil: 724 110 586
e-mail: oska.teplar@seznam.cz, oteplarek@ohlzs.cz

Spolužáci, přihlaste se

Milí čtenáři, přináším 
vám článek, který urči-
tě chytne za srdce snad 
i ty nejkamenitější. Sta-
čila by dvě slova: RÁDI 
OTISKUJEME. K tomu 
však chci dodat, že za 
celou radnici oslavenkyni 
přejeme také vše nejlepší, 
hodně zdraví a vitality, 
i když právě ona by moh-
la rozdávat.  (red) 

Nemožné na počkání,
zázraky do tří dnů...

tak nejspíš zrovna tato známá 
věta zamotala hlavy všem pří-
tomným na dětském ranči v Hlu-
číně, když se zájmem pozorovali 
paní Aničku Volnou – dlouhole-
tou občanku Mariánských Hor, 
jak s pomocí a nadšením nasedá 
do sedla mírumilovného koně 
Lumíra, a to i přes silné bolesti 
kloubů.

Paní Aničce Volné bylo 14. 
června 2008 krásných 88 let 
a jejím životním snem bylo 
podívat se na ten náš svět z 
koňského sedla. Je mezi námi 
hodně lidí, kteří o svých snech 
dokážou jen hovořit, ale to není 
případ nebojácné paní Aničky. 
Byla jsem zrovna u toho (bydlí-
me ve stejném domě), když milá 
babička o své tajné touze hovo-
řila. Nejsem pán Bůh, který plní 
sny, jen člověk, který rád dělá 
radost jiným. Paní Aničce jsem 
projížďku zařídila, ale očekávala 
jsem, že se jen zasměje a odmít-
ne se slovy: „už jsem stará bab-
ka“. Nestalo se tak. Paní Aničce 
se rozsvítily její všeznalé oči 

a chvilkový údiv vystřídala zví-
davá věta: „to bys pro mě oprav-
du udělala?“ Její pohotová reak-
ce pro změnu udivila mě. Ona 
to snad opravdu myslí vážně?! 
Dobrá tedy, jedeme na koně! 
Počasí nám hrálo do noty, byl 
nádherný den, přímo stvořený 
pro plnění lidských přání a snů.

Nevím, kdo si z toho dne 
odnesl více emocí, zda hlavní 
hrdinka nebo my ostatní, kteří 
jsme jen přihlíželi a bavili se nad 
vtipnými poznámkami, kterými 
paní Anička opravdu nešetřila.

Milá Aničko, těšilo mě, že 
jsem tento den mohla trávit ved-
le Vás. Děkuji... 
 Vše nejlepší!
 Petra Závadová

P. S. Mé velké poděkování 
patří také pořadatelům, jme-
novitě p. Juříkové, sl. Saskové 
a p. Foltovi, kteří nám ochotně 
vyhověli a dopomohli tak ke 
splnění snu. Veliké díky také 
koni Lumírovi, který byl právě 
oním vykonavatelem.

Program konference: 10.00 - 15.00 hodin
Úvodní slovo o průběhu realizace projektu EU (Mgr. Mazáková - manažer 
projektu) l Vystoupení hostů l Vystoupení žáků ZŠ speciální pro žáky s více 
vadami l Ukázky práce žáků na PC s využitím SW aplikací l K poslechu 
hraje skupina EL REY

Tento projekt je spolufi nancován evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0032

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
pořádaná pod záštitou paní senátorky PČR

Ing. Arch. Liany Janáčkové

ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
DĚTÍ S VÍCE VADAMI PROSTŘEDNICTVÍM

VHODNÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.

Železárenská 880/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

21. června 2008 - sobota
KLUB PARNÍK,

Sokolská tř. 26, 702 00
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Knihovny v Mariánských Horách, Daliborova 
9 a na Fifejdách, J. Trnky 10 připravily pro své 
čtenáře o prázdninách pestrý program v rámci 
projektu „Knihovna je kamarád“. Středeční výle-
ty pro děti: 

 9. 7. „Putování do Třebovic“ - výlet spojený 
s návštěvou psího útulku. 

 6. 8. „Putování do Hošťálkovic“ – výlet za 
poznáním okolí Ostravy.

Zábavnou soutěž:
1. 7. - 30. 9. „Bavím se a nenudím“ – kvízy, 

křížovky, soutěže zaměřené na trávení volného 
času.

29. 8. - 30. 8. z pátku na sobotu. „Strašidelná 
noc“ v knihovně spojená s návštěvou nočního 
Slezskoostravského hradu.

Knihovny také připravuji na prázdninové 
měsíce výtvarné dílny:

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
19. 6. čtvrtek 14.00 – 16.00 „Barevní pomoc-

níci“ – výtvarná dílna; vyrábění pomocníka na 
vzkazy z kolíčků na prádlo.

8. 7. úterý 9.00 – 16.00 „Květináče pro 
radost“ – výtvarná dílna zaměřená na zdobení 
květináčů .

29. 7. úterý 9.00 – 16.00 „Malujeme na 
kameny“ – výtvarná dílna, ve které děti ozdobí 
různými technikami kameny.

12. 8. úterý 9.00 – 16.00 „Bylinky na para-
pet a bylinkové obrázky“ – výtvarná dílna v niž 
se naučíme pěstovat bylinky a vyrábět květinové 
obrázky.

19. 8. úterý 9.00 – 16.00 „Kartonový svět“ 
– výtvarná dílna, vyrábění kartónových hraček

 
Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
10. 7. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Zapomenutá 

řemesla“ - výtvarná dílna, ve které děti ztvární 
stará řemesla.

24. 7. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Květináče pro 
radost“ – výtvarná dílna zaměřená na zdobe-
ní květináčů barvou na keramiku, ubrouskovou 
technikou.

14. 8. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Barevné kame-
ny“ – výtvarná dílna, ve které budou děti malovat 
na kameny.

28. 8. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Malované prázd-
niny“ – výtvarná dílna, ve které děti budou kres-
lit místa, která navštívily o prázdninách. 

1. 7. - 29. 8. „Léto“ – výstava výtvarných 

prací klientů Čtyřlístku, centra pro osoby se zdra-
votním postižením, které vznikly v kreativním 
ateliéru Domova na Liščině. 

Bližší informace v jednotlivých knihovnách 
nebo na www.kmo.cz.

Všechny návštěvníky knihoven obvodu upo-
zorňujeme na změnu půjčovní doby v letních 
měsících - v červenci a srpnu:

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro dospělé Oddělení pro mládež
Pondělí 9 – 17 9 – 17
Úterý  9 – 15  zavřeno
Středa zavřeno  zavřeno
Čtvrtek  9 – 17  9 – 15 
Pátek 9 – 15  9 – 15 
Sobota  zavřeno  zavřeno

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
Oddělení pro dospělé Oddělení pro mládež
Pondělí 9 – 15 zavřeno 
Úterý 9 – 17  9 – 17
Středa zavřeno  zavřeno
Čtvrtek  9 – 17  9 – 15
Pátek 9 – 15  9 – 15
Sobota  zavřeno  zavřeno

Na všechny připravované akce zvou pra-
covnice knihovny

Termín Místo Typ Náplň ubytování Věk Cena VS Počet Zodpovědný, kontakt 

30. 6.-5. 7. 08 Ostrava Příměstský Poznáváme Ostravu a okolí --- 7-15 1200,- 15 M. Kociánová, 599 527 321, 731 617 815,
        marie.kociánova@svc-korunka.cz 
21.-26. 7. 08 Ostrava Příměstský Prázdninová škola mladých --- 10-15 1300,- 20 J. Mayer; 599 527 321, 731 617 815
   ochránců přírody     jan.mayer@svc-korunka.cz 
30. 6.-6. 7. 08 CHKO Beskydy Odborné LOSík – soustředění Stany, sruby,  10- 2200,- 20 J. Mayer; 599 527 321, 731 617 815
 Krásná 111 soustředění mladých biologů chalupa    jan.mayer@svc-korunka.cz 
7. 7.-11. 7. 08 CHKO Jeseníky Odborné VŠOP – letní soustředění   15- 1900,- 20 J. Mayer, 599 527 321, 731 617 815
  soustředění Klubu cestovatelů a Víkendové     jan.mayer@svc-korunka.cz
   - putovní školy ochránců přírody 
14.-19. 7. 08 Hrčava Rekreační Přírodověda, turistika SEV Tetřev – Hrčava 6-12 2300,- 20 Z. Čerkovská, 599 527 321, 731 617 815
        zuzana.cerkovska@svc-korunka.cz 
28. 7.-2. 8. 08 Ostrava Příměstský Poznáváme Ostravu a okolí --- 6-15 1200,- 15 Z. Čerkovská, 599 527 321, 731 617 815
        zuzana.cerkovska@svc-korunka.cz 
10. 8.-15. 8. 08 Bystřice nad Olší Odborné Odborné soustředění chemiků budova 14-16 2000,- 20 M. Kociánová, 599 527 321, 731 617 815
  soustředění MS kraje     marie.kociánova@svc-korunka.cz 
28. 6.-12. 7. 08 Řecko – Variko Rekreační Letní rekreace u moře, Apartmány Od 8 let 7600,- 20 Kateřina Smičková, 599 527 322; 731 617 816
  a poznávací turistika v horách     736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz 
28. 6.-12. 7. 08 Řecko-Variko Rekreační Letní rekreace u moře je Apartmány  7 600,- 20 Jana Secová, 596 624 041,775 104 422  
  a poznávací určena rodičům s dětmi a plná penze včetně    jana.secova@svc-korunka.cz
    pitného režimu        
13. 7.-19. 7. 08 Krásná 111, Rekreační Turisticko-přírodovědný Sruby, stany, chata 9-15  20 Eva Glombová, 599 527 322; 731 617 816
 Beskydy       605 461 318, eva.glombova@svc-korunka.cz 
2. 8.-8. 8. 08 Horní Bečva Sportovní Plavecký výcvik, dětský Rekreační středisko 6-15 2600,- 20 Kateřina Smičková, 599 527 322; 731 617 816
   aerobic,turistika     736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz 
3. 8.-15. 8. 08 Planá nad Lužnicí Odborně-výukový, Výtvarný plenér, turitika, Srubové chaty  4390,- 25 Eva Horáková, 596 624 041
  rekreační rekreace
22. 6.-28. 6. 08 Jižní Čechy Vodácký Sjezd Vltavy, rekreace, Stany, kempy 12-   Daniel Kovarik, 596 624 041; 731 617 814
   turistika     daniel.kovarik@svc-korunka.cz 
4. 7.-16. 7. 08 Ostrava divadelní workshop Divadelní workshop – SVČ, 12-  40 Alexandr Rychecký, 596 624 041,    
   výtvarná, divadelní, fotografi cká, Slezskoostravský    602 787 552, alexandr.rychecky@svc-korunka.cz
   řezbářská dílna hrad
28. 6.-13. 7. 08 Beskydy Turistický, putovní Rekreačně-turistický Stany    Veronika Michalíková Pavúková; 596 624 041,

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KORUNKA, 
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY – rok 2008

Příběh o realitě věčnosti, 
Boha a nebeského království, 
ale i realitě říše smrti.

Australan Ian McCormack 
byl při nočním potápění něko-
likrát popálen smrtící medú-
zou. Během zápasu o přežití 
mu vypověděly životně důležité 
orgány a byla doktory konsta-
tována smrt. Bůh však měl pro 
jeho život jiné plány. O svém
příběhu vypráví sám Ian 
McCormack.

Ostrava-Mariánské Hory, 
28. října 165, přízemí budovy 
ZEPTER, úterý 24. 6. v 18.00 
hodin. Vstup volný, info: 
774 321 125.

Beseda se strážníky Městské policie, která byla velmi zajímavá. Tímto by-
chom chtěli ještě jednou za tuto akci poděkovat.

Výstava fotografi í p. Zuchnického na téma „Indie – kroky naděje, fotografi e 
byly pořízeny na podporu projektu Diecézní charity Hradec Králové Adop-
ce dětí na dálku.

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Pozvánka na promítání 
dokumentu

Záblesk 
věčnosti
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Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

zachraňte si  život!zachraňte si  život!
MUDr. Petr Zajíc a spolupracovníci

www.zdravakuze.cz

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

Volejte SYDA - 596 617 585
mobil: 603 876 642

Provoz od 10.00 do 18.00 hod.

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614

KOUPÍM
činžovní dům, vilku,

komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

KOŽEŠNICTVÍ
Šijeme a opravujeme kožené a kožešinové výrobky, např. 
výměna zipů, výměna podšívky, zkrácení délky a délky 
rukávů, roztržená bunda či kožich.

OTVÍRACÍ DOBA DLE DOMLUVY.
VOLEJTE PROSÍM TEL. 736 628 488

Tel.: 596 634 170, Ul. Gen. Hrušky 1215/25, Fifejdy I
(u Baumaxu, autobus: 37, 39, 48, trolejbus 102, 107, 108)

Klimatizace Ostrava
28. října 190, 709 00 Ostrava

Montáže nejlepších klimatizací TOSHIBA
do bytů, domů, průmyslových objektů

a kanceláří.
Nejlevnější ceny. Opravy, servis a údržba.

Tel.: 603 272 285

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

Kosmetický salon

SYDA
Gen. janka 1157/3a, O.-Mar. Hory, Fifejdy I - 
u zdravotního střediska, tel.: 596 617 585, 
tm: 603 876 642

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

tel.: 775 264 104
Masáže, Dornova metoda, Baňkování, Biotron

l PEDIKURA
l MANIKURA
l KOSMETIKA
l KADEŘNICTVÍ
l NEHTOVÁ MODELÁŽ
l TURBOSOLÁRIUM - VELKOPLOŠNÉ 
(ERGOLINE 500) 8 Kč/min,  
permanentky 900 Kč/150 min,  
600 Kč/85 min

PROVOZ: Po-Pá 9.00 - 18.00 hod.

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
Vytápění průmyslových objektů plyno-
vými zářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie l projekty l ekonom. vyhodnoce-
ní l dodávky zař.

Veškeré informace a ceníky na www.danex.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz
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