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Vážení
spoluobčané,
rok 2010 je nenávratně pryč 

a rok 2011 pomalu ukrajuje dny, 
týdny a měsíce. Minulý rok byl 
rokem, kdy jste ve volbách roz-
hodli o tom, kdo bude řídit náš 
obvod v následujících letech. 
Volební programy jednotlivých 
stran a hnutí nastínily další kroky 
k rozvoji našeho obvodu. Letoš-
ní a následující roky budou ve 
znamení plnění těchto programů. 
Nebude to jednoduché, ale udě-
láme vše proto, abychom slibům 
dostáli a náš obvod dále vzkvétal 
a aby se občanům žilo dobře.

Co nás čeká? Máme připraveny 
investiční i neinvestiční projekty, 
budeme dbát na čistotu obvodu, 
ve spolupráci s policií se bude-
me snažit omezit kriminalitu 
v obvodě a podnikat další akce, 
které budou směřovány ke zlep-
šení života občanů Mariánských 
Hor a Hulvák. Velkou pozornost 
budeme věnovat čistotě obvo-
du. Již v roce 2010 jsme dosáhli 
toho, že mizely černé skládky, 
byly uklizeny ulice. Vaše ohlasy 
nám potvrdily, že se nám to daří. 
Budeme v tom pokračovat. Na 
druhé straně však potřebujeme 
i Vaši pomoc, a to zejména v osvě-
tě, aby tyto skládky nevznikaly 
a všichni odváželi svůj starý ná-
bytek, ledničky, televizory a další 
věci do sběrného dvoru. Nechce-
me být nevšímaví k nepořádku na 
trávnících v obvodě, kdy trávník 
slouží k odhození papírů, plasto-
vých láhví a dalšího odpadu, jen 
si myslíme, že opravdu záleží na 
každém z nás, jak bude obvod 
vypadat, hlavně když v blízkosti 
jsou odpadkové koše…

Nemalou pozornost v roce 
2011 si zaslouží i práce úřa-
du. Tady máme jistě hodně co 
zlepšovat. Vaše některé dopisy 
tomu nasvědčují. Jsme tady pro 
Vás a chci Vás ujistit, že bude-
me věnovat velké úsilí, aby se 
situace zlepšila. Naši úředníci se 
snaží, jejich práce je složitá, ale 
na druhé straně to vyžaduje i od 
Vás někdy trpělivost a zejmé-
na u některých občanů slušnost 
při jednání. V klidu se dá hodně 
vyřešit. 

Letos Vás bohužel nemine 
zvyšování nájemného. Chci Vás 
ale ubezpečit, že budeme postu-
povat citlivě a že budete o našich 
krocích předem informováni. 
Bude to vyžadovat trpělivost 
a hlavně nedat průchod emocím 
a neuváženým jednáním.

Vážení spoluobčané,
vyjmenovat všechny akce, 

kroky a záměry našeho obvodu, 
které chceme uskutečnit v letoš-

ním roce, by zabralo v našem 
Zpravodaji hodně místa. Věřím, 
že nejsme v tom sami a dou-
fám, že i někteří naši zastupitelé 
z řad opozice, kteří byli zvoleni, 
přispějí k tomu, aby se všem 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách žilo dobře. Naším hna-
cím motorem pro nás musí být 
Vaše náměty, kritické pohledy 
a snad i pochvalné reakce na vše, 
co děláme. Moc Vás o to pro-
sím. Před námi je dlouhá cesta 
a já věřím, že na konci, kdy nám 
budete vystavovat „účet“, bude 
tento kladný a my se budeme 
moci Vám rovně podívat do očí 
a říci děkujeme Vám, moc jste 
nám pomohli. Přeji Vám všem 
hodně zdraví, štěstí nejen v roce 
2011, ale i do dalších let. Jedině 
společně se nám práce podaří 
a náš obvod bude výkladní skříni 
města Ostravy. To bych si přál 
a udělám proto vše.

RSDr. Jiří Boháč,
1. místostarosta MHaH

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Opět trhy?
ÿ Přehled některých změn v sociální oblasti v roce 2011
ÿ Nebojme se reklamací
Uzávěrka dalšího čísla je 25. února 2011

České přísloví měsíce:
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ.

PSALI JSME V ÚNORU 1992

¸ Čertova Lhotka byla až do 
roku 1880 malou vsí se 422 oby-
vateli? V roce 1900 zde bydlelo 
už více než sedm a půl tisíce lidí. 
To bylo v době, kdy v obci začal 
jako tajemník pracovat význam-
ný národovec Jan Grmela. Kro-
mě obrovských změn v životě 
obce se mimo jiné zasloužil také 
o její přejmenování na Mariánské 
Hory. Název byl zdůvodněn tím, 
že v místě byly dvě mariánské 
kapličky a „hory“ byl historický 
český název pro doly. Výstav-
ba obce dále probíhala podle 
zastavovacího plánu navržené-
ho Camillem Sitté. V současné 
době mají Mariánské Hory, Hul-
váky, Fifejdy I a osada Bedřiška 
téměř patnáct tisíc obyvatel.
¸ Současnou hanbou, ale 

v nejbližší době už snad i chlou-
bou Mariánských Hor by mohla 
být Martinská kolonie? Byla 

vybudována kolem roku 1900 
pro ubytování zaměstnanců Vít-
kovických železáren. V současné 
době je však zoufale zchátralá. 
Místo demolice se vedení ma-
riánskohorské radnice rozhodlo 
Martinskou kolonii zachovat a za 
pomoci malých a středních fi rem 
z ní vybudovat zajímavý měst-
ský skanzen. Spolu s Památko-
vým úřadem v Ostravě přihlásilo 
projekt rekonstrukce Martinské 
kolonie na Evropskou cenu za 
rekonstrukci města do Bruselu.
¸ V současné době je na 

území Mariánských Hor regis-
trováno cca 90 soukromých 
fi rem, které se už dnes význam-
ně podílejí na životě obvodu? 
Jsou to právě soukromí podnika-
telé, kterým se úřad městského 
obvodu snaží vyjít maximálně 
vstříc. (red)

Víte, že…

Tento poplatek se týká všech 
poplatníků, kteří vlastní pejska.

Sazby jsou:
l  za psa u rodinného domu - 

poplatek ve výši 120 a každý 
další pes 180 Kč. 

l  za psa, kterého vlastní důchod-
ce - poplatek 200 Kč. Každý 
další pes je za 300 Kč.

l  za psa v činžovních domech 
- splatnost první poloviny 
poplatku ve výši 650 Kč. Za 

každého dalšího psa 975 Kč. 
Druhá polovina poplatku je 
splatná k 30. 9. 2011.

Upozorňujeme, že se již nebu-
dou rozesílat poštovní poukáz-
ky. Poplatek lze zaplatit hotově 
v budově Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, 
na fi nančním odboru, kancelář 
č. 25, nebo převodem na účet vede-
ný u České spořitelny, a.s. Ostra-
va-Mariánské Hory, číslo účtu 
19-1649321399/0800 s uvedením 
variabilního symbolu, který Vám 
byl přidělen, nebo příjmení maji-
tele.

 Finanční odbor

K poslednímu dni března jsou splatné
poplatky ze psa

Rekapitulace
Na radnici MH+H existuje statistika „výstupů“, kterými se jednot-

livé odbory a oddělení Úřadu  městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky prezentovaly v roce 2010 směrem k veřejnosti.

I když řeč čísel je pro mnohé z vás nezajímavá, určitě je na 
místě postupně informovat občany, čím se radnice v minulém roce 
zabývala.

BYTOVÝ ODBOR
V roce 2010 přibylo 118 žádostí na přidělení obecního bytu. Celkový 

počet žádostí tedy činil koncem roku 360. Radou městského obvodu 
bylo za rok přiděleno 68 bytů. Z toho 23 v Domě s pečovatelskou 
službou. Přechodů nájmu bylo schváleno 30 a výměn v městském 
obvodě 12. Výměn bytů mimo obvod činí 25. Z důvodu demolice 
radničního objektu byl poskytnut nájem bytu čtyřem rodinám. 

Radnice investovala do zateplení fasády v domě Výstavní č. 4 
a instalovala nový výtah v domě gen. Hrušky č. 4. Radnice provedla 
generální opravy elektroinstalace v pěti domech a generální opravy 
zdravotechniky v šesti domech. Kanalizace byla opravena ve dvou do-
mech. Měření ústředního topení se instalovalo ve čtyrech domech.

Největší položkou v rozpočtu bytového odboru byly výměny oken. 
Zde je seznam domů, které mají nová plastová okna: Boleslavova 6, 
Jahnova 11, 11a, Fráni Šrámka 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, Emila Fily 14, Tvorkovských 19, 21, 23, Zelená 
72, 86, 88, 90, 92, 94, Žákovská 34, 36.

Bytový odbor se rovněž podílel na digitalizaci společných antén.

MAJETKOVÉ ODDĚLENÍ
se zabývá zejména správou obecního nemovitého majetku, 

přípravou a uzavíráním různých smluv (nájemní, kupní, smlouvy 
o zřízení věcného břemene aj.), ověřováním (legalizace a vidimace). 
Na majetkovém oddělení se nacházejí také dvě kontaktní místa posky-
tující služby CZECHPOINT. 

Provedlo 310 vidimací a legalizací a 71 výstupů 
z CZECHPONTu, z toho:
l 3 výpisy z bodového hodnocení řidiče,
l 4 výpisy z obchodního rejstříku,
l 5 výpisů z rejstříku trestů
l 59 výpisů z katastru nemovitostí.

(Pokračování na str. 2)
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(Pokračování ze str. 1)
Majetkové oddělení v roce 2010 uzavřelo s klienty:
l  614 smluv o nájmu pozemků pod garážemi ve vlastnictví třetích 

osob,
l  4 smlouvy o nájmu částí pozemků za účelem zřízení a užívání 

zahrádky,
l 9 smluv o zřízení věcného břemene,
l  6 smluv s jiným účelem, např. bikepark, předzahrádka před res-

taurací, hřiště u plynojemu,
l  26 kupních smluv - prodej bytových jednotek do osobního vlast-

nictví, prodej budov, pozemků nebo částí pozemků,
l 10 smluv zakládajících právo provést stavbu,
l  5 smluv o nájmu pozemků za účelem umístění a provozování 

reklamních zařízení + dohody o vypořádání bezdůvodného obo-
hacení a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání a 1 dohodu 
o ukončení nájemní smlouvy, jejímž účelem bylo umístění a pro-
vozování reklamního zařízení.

ODDĚLENÍ SOC. PÉČE A SOC. SLUŽEB PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
Zajišťuje zejména pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je 

terénní službou a je poskytována lidem, kteří vlivem věku nebo neus-
pokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami a bez pomoci jiné 
osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost. Dále 
také rodinám s dětmi. Pečovatelská služba je poskytována v domech 
s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatelů na celém území 
Mariánských Hor a Hulvák prostřednictvím pracovníků pečovatelské 
služby.

V roce 2010 poskytlo sociální služby cca 188 klientům. 
V průběhu loňského roku bylo uzavřeno 34 nových smluv o poskyto-
vání pečovatelské služby a 21 dodatků o rozšíření pečovatelské služby 
ke stávajícím smlouvám.

Oddělení v rámci své činnosti poskytuje informace o domech 
s pečovatelskou službou a navrhuje orgánům obce uzavření smlou-
vy o nájmu bytu v těchto domech na základě žádostí občanů. Byty 
v domech s pečovatelskou službou jsou určeny občanům, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje nebo lze předpokládat, 
že bude vyžadovat pomoc pečovatelské služby.

K 31. 12. 2010 evidovalo naše oddělení cca 85 žádostí o pronájem 
bytu v domech s pečovatelskou službou. V průběhu roku 2010 jsme 
přijali 48 nových žádostí. 

Oddělení dále organizuje a poskytuje občanům městského obvodu 
tuto sociální péči:

a)  v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem město, tak vy-
konává funkci opatrovníka občanům městského obvodu. V roce 
2010 jsme vykonávali tuto funkci 30-ti opatrovancům.

b) ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 
c) poskytuje základní sociální poradenství.
V roce 2010 jsme zorganizovali několik společenských a vzdělávacích 

akcí pro seniory, např. vystoupení harmonikáře pana Nekvapila ke Dni 
seniorů a před vánocemi, vystoupení dětí ze Základní umělecké školy 
E. Marhuly v Mar. Horách pod vedením paní učitelky Hnitkové ke Dni 
matek, pravidelné cestopisné přednášky pana Samka s diapozitivy, 
oblibu si získaly preventivně informační besedy pro bezpečný život 
seniorů pořádané Policií České republiky. Akce se pořádají v klubo-
vnách domů s pečovatelskou službou.

ODDĚLENÍ HMOTNÉ NOUZE 
svou činnost představuje touto tabulkou:

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
vykonává tuto činnost:
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
V případě nařízené ústavní nebo ochranné výchovy dítěte ho 

navštěvují pracovníci oddělení v takovém zařízení. Tyto návštěvy jsou 
prováděny jednou za tři měsíce.

V roce 2010 se dopustilo 29 dětí kriminálních deliktů, mnohdy 
opakovaně. Výchovné problémy včetně záškoláctví, řeší kurátor pro 
mládež, který úzce spolupracuje s Policií ČR i soudy pro mládež.

Oddělení vyřídilo za rok 2010 celkem 960 písemností týkajících 
se nezletilých dětí. V témže roce byla provedena kontrola veškerých 
spisů k ochraně mládeže, provedena aktualizace a rozsáhlá archivace. 
Pokračování příště.

 Zpracoval Ing. Jezerský Jiří, místostarosta
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Koncem roku 2010, po komunálních volbách, 
do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky zasedlo šest nových zastupite-
lů. Představujeme vám dva z nich, pana Taubeho 
a pana Hujduse.

Proč jste vstoupil do komunální politiky a co
dobrého chcete pro obyvatele MHaH udělat 
právě vy?

Kamil Taube (ODS):

„V Mariánských Horách žiji již od roku 1971. 
Takže můžu odpovědně říci, že jsem patriot této 
části Ostravy a mám k tomuto místu, kde jsem pro-
žil dětství a vlastně celý svůj dospělý život, oprav-
du blízký a vřelý vztah. Navíc zde žije moje rodina, 
mám tady přátele, známé. Myslím, že každý stojí 
o to, aby místo, kde má své kořeny a kde je domov 
jeho blízkých, vzkvétalo. Ale ne každý se rozhod-
ne pro to něco udělat… Já se na zlepšení kvality 

života v našem městském obvodu podílet chci 
a proto jsem vstoupil v roce 2003 do komunální 
politiky. Chci, aby se zde zlepšila bezpečnost, pro-
tože, přiznejme si, například Mariánské náměstí, 
ulice Přemyslovců atd. nepatří ve večerních a noč-
ních hodinách k nejklidnějším místům. Chci, aby 
naše děti měly dostatek možností a prostoru k hrám 
a nemusely kvůli tomu dojíždět někam jinam. Rád 
bych, abychom si mohli jako kdysi zajít na míst-
ní koupaliště. Netvrdím, že jsou to cíle, které by 
pohnuly světem. Ale myslím, že jsou to cíle, které 
mohou přispět k tomu, aby se nám všem v našem 
městském obvodu žilo lépe.“

Patrik Hujdus (Nezávislí):
„Mé důvody pro vstup 

do komunální politiky jsou 
velmi jednoduché. Rád 
bych byl užitečný městské-
mu obvodu, ve kterém žiji 
od svého narození a ve kte-
rém bydlí má rodina, mno-
ho přátel a známých. Mám 
rád Mariánské Hory, líbí se 
mi tady. Komunální politi-
ka pro mne neznamená boj 
o moc. Je to každodenní 
drobná, ale poctivá práce ve 
prospěch lidí, se kterými se 
dennodenně potkávám na 
jedné ulici, kteří nakupu-
jí dětem svačinu do školy ve stejných obchodech 
jako já a do práce jezdí po stejných cestách. Chtěl 
bych se přičinit o to, aby zde bylo bezpečno, aby se 
nepřizpůsobiví obyvatelé odstěhovali jinam, aby 
veřejná prostranství byla udržována v čistotě a aby 
lidé celkově vnímali Mariánské Hory a Hulváky 
jako městský obvod, na který mohou být hrdí.“

Zeptali jsme se nových zastupitelů

Bytový odbor Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
upozorňuje všechny občany, kteří 
mají podanou žádost o pronájem 
bytu, o nutnosti nejpozději do kon-
ce února 2011 provést aktualizaci 
své žádosti. Aktualizace je platná 
pro rok 2011. Pokud máte zájem 
na tom, aby i nadále byla Vaše 
žádost o pronájem bytu vedena 
v evidenci, dostavte se urychleně 
na bytový odbor ÚMOb (budova 
C, ul. Přemyslovců 65, 1. poscho-
dí, kancelář č. 102, paní Baluso-
vá a Němcová tel. 599 459 220). 
Aktualizaci můžete zaslat také písem-
ně poštou nebo na e-mailovou adresu: 
balusova@marianskehory.cz. Při 
nesplnění této podmínky bude 
žádost vyřazena z evidence, to zna-
mená zrušena. 

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Aktualizace žádostí

Rekapitulace

Dopoledne 10. 1. 2011 jsme se 
na radnici domlouvali, zda pod-
poříme i nadále činnost komunit-
ního centra, které vzniklo v září 
2010 v osadě Bedřiška ve spo-
lupráci s neziskovou organizací 
Bílý nosorožec, městem Ostrava, 
městskou policií a dalšími složka-
mi včetně PČR. Finance poskytlo 
MV v rámci programu ÚSVIT.

Cílem tohoto programu je 
věnovat se romské mládeži, aby 
smysluplně trávila volný čas 
a věnovala se ušlechtilejší zábavě, 
než vyhledávání neplech. Komu-

nitní centrum, zdálo se, jistým 
způsobem plní svůj účel. Mládež 
se zde opravdu schází, probíhají 
různé kurzy – děvčata tančí, kluci 
boxují.

Večer jsem se dozvěděla, že 
mého kamaráda brutálně napad-
li a zmlátili 4 romští výrostci. 
Napomenul je totiž v dopravním 
prostředku, ať se chovají slušně 
a neobtěžují ostatní cestující.

Výsledek? Zlomená lícní kost, 
otoky hlavy, silný otřes mozku, 
zhmožděniny, následné operace, 
dlouhodobá nemocenská, možné 

trvalé poškození. Kolik bude jeho 
léčení stát? Asi hodně.

Ne, Romové nejsou všichni 
stejní. Ale věřte, naše rozhodování 
o podpoře další činnosti v komu-
nitním centru a vydání cca 800 
tis. – 1 mil za rok na jeho provoz 
z rozpočtu státu a města je oprav-
du těžké. Asi zakážeme trénink 
boxu. I kluci mohou tancovat. Za 
milion. Proč ne?

Zatím to však vypadá, že tancu-
jeme my. Jak oni pískají.

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka

Jak se rozhodnout?

Blahopřejeme
V lednu oslavil své životní jubileum pan Robert Fúzia. Mnoho 

zdraví a optimismu do dalších let mu popřál první místostarosta pan 
RSDr. Jiří Boháč. Redakce Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák 
se ke gratulaci přidává.  (red)

 Dávky                                                                       Počet žádostí 
  vyhodnoceno přiznáno zamítnuto vyplaceno
 Příspěvek na živobytí 5 249 4 392 152 4210
 Doplatek na bydlení 4 355 1 750 131 1 750
 Mimořádná okamžitá pomoc 846 531 72 514
 CELKEM 10 450 6 673 355 6 474
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Přehled některých změn v sociální oblasti v roce 2011
V rámci úsporných opatření s cílem 

snížit defi cit veřejných výdajů, a to zejmé-
na v sociální oblasti, dochází k řadě změn 
v působnosti ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Většina změn se týká systému 
státní sociální podpory. Další změny se 
týkají oblasti sociálního pojištění v rám-
ci tzv. důchodové reformy, která se bude 
postupně realizovat či nemocenského pojiš-
tění. Podrobnější informace naleznete na 
internetových stránkách ministerstva práce 
a sociálních věcí - www.mpsv.cz.

Změny, které se týkají systému státní 
sociální podpory, v některých případech 
mohou mít hodně nepříznivý vliv u rodin 
s nízkými příjmy. Rodiny se mohou dostat 
do stavu „hmotné nouze“. V těchto přípa-
dech doporučujeme obrátit se na oddělení 
hmotné nouze našeho úřadu, kde obča-
né mají možnost podat si žádost o dávky 
v hmotné nouzi. Tento stav u rodin se pro-
jeví právě v tomto měsíci, tj. únor 2011, 
neboť v lednu 2011 ještě obdrželi příjem za 
prosinec 2010.

Upozornění na některé změny, ke kterým 
došlo v působnosti ministerstva práce a 
sociálních věcí: 

Sociální příplatek
S účinností od 1. 1. 2011 do konce roku 

2012 náleží sociální příplatek pouze rodi-
nám se zdravotně postiženým členem, 
tzn. v případech:

a) kdy rodič pečuje o: 
l o dlouhodobě nemocné dítě
l dlouhodobě zdravotně postižené dítě
l těžce zdravotně postižené dítě
b) kdy alespoň jeden z rodičů je: 
l  dlouhodobě těžce zdravotně 

postižený
l  je nezaopatřeným dítětem, který je 

dlouhodobě zdravotně postižené 
nebo dlouhodobě nemocné

Rodičovský příspěvek - RoP
l výše jednotlivých výměr RoP a cel-

ková doba čerpání (do 2, 3 nebo 4 let věku 
dítěte) zůstávají beze změny
l změna je pouze v rozhodovacím 

momentu pro 3letou variantu čerpání, kdy 
dochází k posunu termínu volby varianty 
čerpání z 21. měsíce na 9. měsíc věku nej-
mladšího dítěte
l u 4leté varianty čerpání se částka 

7 600 Kč bude poskytovat jen do 9. měsí-
ce věku dítěte a od 10. měsíce bude RoP 
poskytován v nižší výměře 3 800 Kč až do 
4 let věku dítěte
l rodiče, kteří k 1. lednu 2011 mají dítě 

starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců, pokud 
volbu 3leté varianty čerpání RoP dosud 
neprovedli, mohou ji provést do konce úno-
ra 2011
l pokud bude rodič splňovat podmín-

ky nároku na peněžitou pomoc v mateřství 
podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění, může si do konce 9. měsí-
ce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání 

rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte 
a tedy i rodičovský příspěvek v základní 
výměře 7 600 Kč měsíčně

Porodné
l s účinností od 1. 1. 2011 došlo ke 

změnám v podmínkách poskytování porod-
ného
l změna se týká především nároku na 

vyplácení porodného pouze na první živě 
narozené dítě, který je nově závislý i na 
příjmu rodiny
l nárok na poskytnutí porodného 

– pouze rodina s rozhodným příjmem do 
výše 2,4 násobku životního minima rodiny, 
tj. max. výše příjmu nesmí být vyšší než 
16 992 Kč (2 dospělí+1živě narozené dítě)
l porodné na 1. živě narozené dítě 

činí – 13 000 Kč, při vícečetném porodu - 
19 500 Kč

Příspěvek na bydlení
Úprava stanovení normativních nákladů 

na bydlení pro přiznání příspěvku na bydle-
ní – Nařízení vlády č. 414/2010 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše 
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, 
které se započítávají za pevná paliva, a čás-
tek normativních nákladů na bydlení.

Podpora v nezaměstnanosti
- PvN

Změny v poskytování podpory v neza-
městnanosti (PvN):
l vyloučení souběhu výkonu tzv. neko-

lidujícího zaměstnání a pobírání podpory 
v nezaměstnanosti
l snížení PvN na 45% průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vymě-
řovacího základu po celou podpůrčí dobu 
pro ty uchazeče, kteří bez vážného důvodu 
sami ukončí zaměstnání nebo dohodou se 
zaměstnavatelem
l PvN nebude poskytována tomu ucha-

zeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné 
odstupné, odbytné nebo odchodné - pod-
půrčí doba pro poskytování PvN se v těch-
to případech nebude krátit, pouze se posu-
ne její počátek o dobu, po kterou uchazeči 
o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, 
odbytné nebo odchodné
l při podpoře v nezaměstnanosti již 

nebude možné si přivydělat
Zavedení překlenovacího příspěvku:
l pro ty osoby, kteří se rozhodnou řešit 

nezaměstnanost zahájením samostatné 
výdělečné činnosti
l úřad práce poskytne těmto osobám 

na základě dohody příspěvek na zřízení 
společensky účelného pracovního místa
l překlenovací příspěvek bude možné 

vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho 
výše se bude odvíjet od průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 
tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla 
uzavřena dohoda o poskytnutí překleno-
vacího příspěvku (např. průměrná mzda 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 
roku 2009 činila 22 896 Kč)

Důchodové pojištění - DP
l od ledna 2011 došlo k valorizaci 

důchodů; základní výměra důchodu se zvý-
šila o 60 Kč ze 2 170 Kč na 2 230 Kč
l procentní výměra starobního, inva-

lidního vdovského, vdoveckého a sirotčího 
důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 
o 3, 9 %
l všeobecný vyměřovací základ pro 

důchody přiznávané v roce 2011 byl stano-
ven ve výši 24 091 Kč
l zvýšení tzv. redukčních hranic pro 

důchody přiznávané v roce 2011 
– I. hranice z 10 500 Kč na 11 000 Kč
– II. hranice z 27 000 Kč na 28 200 Kč

Příplatky k důchodům
Zvýšení se týká také příplatků k důcho-

dům účastníků národního odboje vedeného 
za osvobození a vznik Československa lidí 
perzekuovaným po roce 1948 a některým 
pozůstalým po nich a činí 3,9 %.

Příspěvek na péči - PnP
PnP je pravidelná opakující se dávka 

poskytovaná podle zákona o sociálních 
službách, která je určena na úhradu za 
potřebnou pomoc poskytovanou registro-
vanými poskytovateli sociálních služeb 
nebo osobami blízkými či jinými.
l od 1. 1. 2011 se v souvislosti s přije-

tím vládních úsporných opatření se snížila 
výše příspěvku na péči ve stupni I (leh-
ká závislost) u osob starších 18 let, a to 
z 2 000 Kč na 800 Kč
l změna výše PnP ve stupni I se netýká 

pro osoby mladší 18 let a zůstává ve výši 
3 000 Kč

Jana Šebestová,
vedoucí oddělení hmotné nouze

Délka Výměra Částka 0 až 22 týdnů Rozhodovací moment
čerpání  v Kč (nárok na PPM) pro volbu varianty
(do věku dítěte)  (měsíčně)
do 2 let zvýšená 11 400 PPM ve výši do konce II. kalendářního
   nejméně měsíce po kalendářním
   380 Kč/den měsíci, v němž dítě
    dosáhlo 22 týdnů
 základní  7 600 PPM do konce kalendářního
do 3 let    měsíce, v němž dítě
    dosáhlo 9 měsíců
 základní od
 narození nebo po 7 600 nárok na PPM
 PPM do 9. měsíce  může, ale nemusí
do 4 let věku dítěte  vzniknout  volba varianty 

 snížená od 10. měsíce   
se neprovádí

 
 věku dítěte 3 800

Délka čerpání, výše výměry a moment volby variant RoP

Věk dítěte Typ zařízení Počet hodin/den Počet dní/měsíc
do 3 let jesle/mateřská škola/ - nejvýše
 obdobné zařízení  5 dní

nad 3 roky mateřská škola/ nejvýše nebo nejvýše
 podobné zařízení  4 hodiny  5 dní
dítě zdravotně jesle/mateřská škola/ nejvýšepostižené léčebně rehabilitační zařízení 4 hodiny -
předškolního věku   /podobné zařízení
dítě předškolního věku
se zdravotně jesle/mateřská škola/ nejvýše -
postiženými rodiči podobné zařízení 4 hodiny

dítě dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené
předškolního věku jesle/mateřská škola/ nejvýše  

 dítě dlouhodobě zdravotně podobné zařízení 6 hodin -
postižené nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené
školního věku

Nárok na pobírání aRoP ve vztahu k pobytu dítěte v zařízení dle věku
a zdravotního stavu dítěte nebo rodiče

Vítání miminek
V sobotu 22. ledna 2011 se do 

obřadní síně mariánskohorské rad-
nice dostavily maminky a tatínkové 
se svými ratolestmi. Z pozvaných 
23 dětí si sváteční atmosféru při-
šlo vychutnat 14 batolat. Andrejky, 
Matyášové, Elišky a další miminka 
přivítaly slečny ze Základní umě-
lecké školy E. Marhuly, zahrály 
a zazpívaly líbezné melodie. Poté 
pan místostarosta Ing. Jiří Jezerský 
vtáhl do obřadu i jejich malé brat-

říčky či sestřičky, a to hrou písnič-
ky na xylofon – kdo z dětí uhádl 
jako první Ovčáky čtveráky, dostal 
malou odměnu. Na památku první-
ho letošního vítání miminek „osla-
venci“ dostali plyšovou hračku na 
svou postýlku. Přejeme malým 
broučkům hodně štěstí, zdraví 
a lásky celé své rodiny.

 Alena Michelová,
 matrikářka
 Odbor HSaVV
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O kom je 
řeč? O knihovně 
v Mariánských 
Horách na ulici 
Daliborova.

Historie vzni-
ku knihovny začíná zákonem 
o veřejných knihovnách obec-
ních v roce 1919, který nařizoval 
obcím nad 400 obyvatel založit 
knihovnu.

Veřejná knihovna v Mariáns-
kých Horách byla otevřena 
3. dubna 1921 a ve svém fon-
du měla 1480 knih. Během své 
devadesátileté historie byla 
několikrát stěhována (do měst-
ské školy, do místností zrušené-
ho hostince, na dnešní Marián-
ské náměstí). Po restituci domu 
č. 7 na Mariánském náměstí 

radnice zrekonstruovala jednu 
z budov v Martinské kolonii na 
Daliborově ulici a nová knihov-
na přivítala své první čtenáře 
2. září 1993.

Knihovna kromě půjčování 
knih a jiných dokumentů pořádá 
každoročně spousty akcí, a to jak 
pro dospělé, tak i pro děti a mlá-
dež, mnohdy za fi nančního při-
spění ÚMOb Mar. Hory a Hul-
váky. K 1. lednu 2011 čítá fond 
knihovny 25 734 knih a každý 
čtenář si zde může najít tu svou.

Oproti dobám minulým, kdy 
se jen půjčovaly knihy, časopi-
sy nebo noviny, se stala dneš-
ní knihovna místem setkávání 
a trávení volného času návštěv-
níků všech věkových kategorií. 
Nabízí řadu besed a přednášek, 

koncertů, zábavných odpolední 
pro děti a jejich rodiče, knihov-
nických lekcí, výtvarných dílen 
nebo počítačových kurzů. Náv-
štěvníci si mohou zahrát spo-
lečenské hry, k dispozici jsou 
i počítače s internetovým připo-
jením, multimediální PC pro děti, 
herní konzole s možností přehrá-
vání her z fondu knihovny.

K  90. výročí otevření knihov-
ny jsme pro návštěvníky při-
pravili několik novinek a akcí. 
Začali jsme v lednu půjčováním 
audioknih, pod nimiž si můžete 
představit knihy k poslechu „do 
ouška“, a také pokračováním 
jedné z nejúspěšnějších akcí – již 
tradičním koncertem Petra Mil-
lera, člena operetního souboru 
NDM a jeho žáků ze ZUŠ Vilé-
ma Wünsche v Šenově. 

Vraťme se společně ještě na 
začátek k zákonu o veřejných 
knihovnách obecních. Na jeho 
základě totiž vznikla v únoru 
1921 i Obecní veřejná knihovna 
a čítárna (dnešní Ústředí KMO 
u Sýkorova mostu), ke které 
byla knihovna mariánskohor-
ská spolu s knihovnami jiných 
příměstských ostravských obcí 
přidružena v r. 1924. Společně 
tak vytvořily dnešní Knihovnu 
města Ostravy.

Tato devadesátiletá dáma, kte-
rá se může za loňský rok pyšnit 
titulem „Městská knihovna roku 
2010“, chce i nadále přinášet 
radost a potěšení všem svým 
návštěvníkům a vězte, že ani při 
svém věku neztrácí dech.

 R. Hulenová
 a kolektiv knihovnic

Devadesátiletá dáma

Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se na své 
schůzi v pondělí 10. 1. 2011 dohodli, že pro své obyvatele budou 
pravidelně organizovat „farmářské trhy“. Řezníci, pekaři, zelináři 
a další výrobci potravin tak budou mít možnost nabízet své výrob-
ky přímo zákazníkům. Podobnou akci jsme již uspořádali na pod-
zim loňského roku a zájem občanů byl obrovský. Proto bychom na 
tuto velmi úspěšnou akci chtěli navázat. Vedení městského obvodu 
plánuje za účelem pořádání „farmářských“ trhů nakoupit cca deset 
dřevěných stánků, které by za symbolickou cenu ve dnech konání 
akcí pronajímalo trhovcům. Tuto informaci by si měli hlavně pře-
číst prodejci, aby se včas na nás nakontaktovali - sekretariát paní 
starostky, telefonní číslo 599 459 225, nebo mailem: blinkova@
marianskehory.cz.

Na vás se, vážení občané Mariánských Hor a Hulvák, obracíme 
s dotazem, jak by se naše trhy měly jmenovat a ve který den by se 
měly konat. Vedení radnice navrhuje, aby se konaly každý čtvrtek 
od 14.00 do 17.00 hodin.

Opět trhy?

1. Chci, aby se trhy jmenovaly:

2. Chci, aby se trhy konaly:

Anketní lístek

Vyplněný anketní lístek vložte v průběhu měsíce února do schrán-
ky podatelny v přízemí radnice. Děkujeme za spolupráci.

 Jiří Jezerský, místostarosta

Koho by nenamíchlo, když na 
vlastní kůži zažije bezohlednost 
některých motoristů. Zdálky to 
vypadá tak, jakoby neúcta k sil-
ničního zákonu se vyučovala ve 
všech autoškolách a ten, kdo před-
vede, že dopravní předpisy jsou 
mu zcela cizí - stává se hrdinou. 
Padouch nebo hrdina, všichni 
jsme jedna rodina, říká Limona-
dový Joe, není- liž pravda.

Oč jde? Jak posuzovat autem 
rozježděné travnaté plochy, kde si 
„někdo“ krátí cestu, jak se dívat na 
parkování na chodníku a v proti-
směru a v zákazu zastavení? Jen 
minutku – zní odpověď. Tam, kde 
je stanovena rychlost 20 km/hod 
(obytná zóna na ul. Korunní) se 
jezdí s troubením osmdesátkou. 

Přednost chodcům, kteří už stojí 
na zebře? Spadl jsi z višně? Nefun-
guje. Parkovací kotouč u poš-
ty nebo na 28. říjnu? Který blbec 
to vymyslel?

 Výčet svévolných arogancí 
některých řidičů by zabral celou 
stránku. Tím se nebudeme zdržo-
vat, důležitější je sdělení, že radni-
ce požádala městskou policii, aby 
se výše uvedeným nešvarům také 
věnovala a nejen oprávněně honi-
la pejskaře, kteří po svém miláč-
kovi neuklizejí na chodníku jeho 
logickou potřebu a nás do toho 
pak nechají šlápnout.

Snad jsem někomu mluvil 
z duše.

 Jiří Jezerský
 místostarosta

Dopravní přestupky

V knihovně na ulici Daliborova se konal v lednu již „8. koncert mezi 
knihami“. Na klavír doprovázel své žáky ze ZUŠ Viléma Wünsche 
v Šenově Petr Miller. (foto z archivu KMO).

Úklid veřejných prostranství
Nedávno mne na chodníku před 

domem zastavil soused. Zajímal 
se o to, kdo má na starosti úklid 
veřejných prostranství a požádal 
mne, abych na radnici vyřídil 
kompetentním pracovníkům, že 
je zapotřebí vyslat úklidovou četu 
do parku k Raketě, kam chodí 
pán venčit svou jezevčici. „Je 
tam neskutečný binec, chodníky a 
přilehlá travnatá prostranství jsou 
plná odpadků.“ Toto přátelské 

upozornění jsem si poznamenal 
a na nejbližším zasedání Rady 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky jsme problém 
vyřešili. Celá příhoda mne ovšem 
donutila zapřemýšlet o pořádku 
v Mariánských Horách a Hulvá-
kách maličko více. V teplých led-
nových dnech na mnoha místech 
roztál sníh a pravda je, že odkryl 
opravdu všude přítomný nepořá-
dek. Když se projdete po Dolině, 

přes Mariánské náměstí a nebo po 
Hulváckém kopci, všude na trávě 
se povalují papírky, petlahve, roz-
močené nedopalky cigaret a další 
odpadky. Vlastně jsem nenašel 
snad ani jediný metr čtvereční, 
který by byl celý čistý. V každém 
místě našeho městského obvodu 
se válí něco, co by se tam válet 
nemělo. A úklidové čety nestíhají. 
Je to proto, že jich je málo? Mys-
lím, že ne, chyba je v nás. Možná 
bychom si měli všichni uvědo-
mit, že žádný papírek se na trávu 
neodhodí sám. Zrovna včera jsem 
viděl maminku, která šla se svým 
synem od Základní školy Generá-
la Janka a chlapec na zem upus-
til obal od žvýkaček. Maminka 
si toho všimla, ale neudělala nic. 
Pokud se budeme takto chovat, 
žádná úklidová četa nás nezachrá-
ní, ani kdyby všichni pracovníci 
městského úřadu svorně vyšli 
do ulic, udělali rojnici a uklízeli. 
Jestli patříte k většině, která si je 
vědoma, že (ne)pořádek si děláme 
sami, nenechejte se nedbalostí a 
nevychovaností části našich spo-
luobčanů odradit. Normální je 
odpadky házet do košů a popelnic 
k tomu určených.

 Patrik  HUJDUS,
 zastupitel a radní
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I když připojený obrázek nevyniká extra kvalitou, je z něj zřejmé, že se 
jedná o obraz mariánskohorské radnice  ze začátku minulého století. Visel 
na zdi nad schodištěm do prvního patra radnice pro potěšení vás - kolem-

j d o u c í c h . 
Už nevisí. 
Někdo nepo-
ctivý po něm 
zatoužil a má 
ho na „kšeft“. 
Proto, prosím, 
vys lechně t e 
tuto výzvu: 
Zloději vrať, 
co jsi ukradl, 
protože dříve 
nebo později 
nám někdo 
oznámí, kde se 
obraz nachází 
a policie bude 
konat....
Jiří
Jezerský, 
místostarosta
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Nezapomeňte
28. 2. 2011 kon-

čí možnost výmě-
ny krátkodobých 
a 24hodinových jíz-

denek zakoupených v roce 2010.

Zápis budoucích prvňáčků
Ve dnech 18. a 19. ledna 2011 na 

Základní škole Gen. Janka proběhl 
zápis do prvních tříd. K zápisu se 
přihlásilo 51 dětí, z toho 7 rodičů 
„skoro“ prvňáčků má požádáno 
o odklad školní docházky.

Městská policie zve na další 
bezplatný kurz pro veřejnost

Ve středu 23. února 2011 se 
v budově bývalého ředitelství 
Městské policie Ostrava na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě 
koná druhý letošní bezplatný kurz 
pro veřejnost, pořádaný měst-
skou policií. V případě potřeby 
jsme k dispozici pro zodpověze-
ní dotazů na tel. č. 599 414 165 

nebo 950 739 407 – 408, lze také 
využít elektronické adresy info@
mpostrava.cz.

Sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů se 

v České republice uskuteční na 
jaře 2011. Rozhodným okamži-
kem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Od 26. února do 6. března 
2011 dostanete do schránek infor-
mační letáky s termínem, kdy do 
dané domácnosti sčítací komisař 
přinese sčítací formuláře /termín 
návštěvy v období od 7. do 25. 
března 2011/. Pokud vás sčítací 
komisař nezastihne v avizovaném 
termínu, vhodí vám do schránky 
Oznámení o termínu doručení sčí-
tacích formulářů, kde bude opět 
uvedeno jméno komisaře a termín, 
kdy se dostaví podruhé. Pokud by 
vám ani druhý termín nevyhovo-
val, můžete zavolat na bezplatnou 
linku 800 87 97 02 a domluvit si 
jiný čas návštěvy.

Pokud bydlíte v obecním bytě, 
určitě jste se dostali do situace, 
kdy vám vedení radnice nechalo 
vyměnit okna, vanu, elektrické 
rozvody, vodovodní potrubí a nebo 
dveře ve vchodě. Tyto potřebné 
úkony v rámci péče o domovní 
a bytový fond se dělají pravidelně, 
soustavně a systematicky. I když 
nám, obyvatelům obvodu, občas 
dočasně zkomplikují život, jsme 
nakonec rádi, protože to doma 
máme hezčí a kromě nájemného, 
které platíme, po nás nikdo žádné 
fi nanční prostředky navíc za tuto 
péči nepožaduje.

Na dané práce se vždy vypisují 
veřejné zakázky a přihlásit se do 
nich mohou fi rmy, které osloví 
úřad, a nebo jakýkoliv podnika-
telský subjekt, jenž se o vyhlášení 
výběrového řízení dozví z jiných 
zdrojů, například z internetu. 
Výběrové řízení má vždy jasně 
stanoveny podmínky a o jeho vítě-
zi rozhoduje cena. Když se ohléd-
nu za posledními měsíci, určitě 
je nás mnoho, kterým za peníze 
úřadu fi rmy doma něco vyměnily, 
opravily a nebo předělaly. 

Nedávno mne zaujal rozho-
vor dvou pánů. Stáli u jednoho 
z obchodů na Mariánském náměs-
tí a řešili, že jejich nová plastová 
okna zřejmě netěsní, jak by měla. 
Evidentně byli vděčni za to, že 
je mají, ale z jejich hlasu jsem 
poznal malou dávku rozladění. 
Stát se to může každému. Osobně 
mám vlastní podobnou zkušenost. 
Klika u nových domovních dveří, 
které nám v loňském roce v domě 
nechala radnice nainstalovat, se 
začala viklat a brano dveře přesta-
lo dovírat. Vše jsme nahlásili na 
bytovém odboru našeho městské-
ho obvodu a ani ne do týdne byla 
závada opravena. Bez řečí, bez 
průtahů. Nyní je vše v pořádku. 

Nestačí si prostě jen stěžovat 
sousedům a známým. Nebojme se 
zajít nebo zatelefonovat na úřad 
a podobný nedostatek oznámit. 
Od toho přeci úřad a úředníky 
máme. Starají se o nás a pokud 
něco nefunguje, jak má, například 
netěsnící okno, nebo nedovírající 
nové dveře, je potřeba to napravit. 
Na každou práci, která v našem 
bytě, či domě, byla provedena, 
existuje záruka a v rámci ní máme 
zákonný nárok na reklamaci. 
Využijme jej.

Ve většině případů se navíc 
nejedná o zásadní komplikace, 
spíše jen o malé drobnosti, které 
jistě nevznikly nedbalostí, ale spí-
še nedopatřením. Možná byste je 
ani neřešili a třeba máte pocit, že 
by se jimi nikdo nezabýval. Není 
to ale pravda. Právě na bytovém 
odboru pracují zkušení a zodpo-
vědní zaměstnanci úřadu, kteří 
bez zbytečných průtahů vaši pří-
padnou reklamaci rádi pomohou 
vyřešit. Nebojme se proto případ-
né nedostatky oznámit a reklamo-
vat. 

 Patrik Hujdus,
 zastupitel a radní

Nebojme se 
reklamací

SLTOOL 
Informační technologie nám 

mohou pomoci v mnoha smě-
rech. Jedním z nich je porozu-
mění cizím jazykům a jejich 
(samo)studium. Vzdělávací pro-
jekt SLTOOL: CHYTRÉ JAZY-
KY (ZAMĚŘENO NA POTŘE-
BY) pro dospělé, č. 504886-
LLP-1-2009-CY-KA2-KA2MP, 
pomáhá osvojit si základy men-
ších evropských jazyků (čeština, 
řečtina, švédština, slovenština), 
jakož i němčina a angličtina. 
Vzdělávací organizace z těch-
to zemí jsou partnery projektu. 
Pomocí unikátní metodiky, vzni-
kající v tomto projektu Průřezo-
vého programu Celoživotního 

učení Evropské Komise, budou 
moci spolu komunikovat lidé 
i v těchto jazycích, i když se je 
dříve neučili. Více na webové 
stránce společnosti ATHENA 
http://www.athena.euweb.cz, 
oddíl Mezinárodní aktivity.

CareIn 
Vyznáte se ve svých emocích? 

Dokážete je kontrolovat? Využít 
je ve svůj prospěch a rozvoj své 
osobnosti? Bude-li každý z nás 
k sobě upřímný, zjistí, že má v té-
to oblasti velké rezervy.

Emoce jsou důležitou součástí 
našeho konání, ovlivňují mezi-
lidské vztahy i kvalitu odborné 
práce. Vzdělávací projekt CareIn 
CarEIn – Emoční inteligence pra-
covníků ve zdravotnictví a v so-
ciálních službách č. ES/09/LLP-
LdV/TOI/149026 programu 
Celoživotního učení Evropské 
komise, jehož českým partnerem 
je vzdělávací organizace ATHE-
NA, přináší vzdělávání v emoč-
ní inteligenci a její zvládání 
a využití v oblasti zdravotnic-

tví, ošetřovatelství a sociálních 
služeb. Není přitom obtížné roz-
šířit okruh vzdělávaných osob 
i mimo tento sektor. 

Koordinátorem projektu je 
španělská vzdělávací organizace 
Associació Balear d‘Esclerosi 
Múltiple z Palma de Mallorca, 
spolupracují v něm partneři ze 
Španělska, Česka, Itálie, Dán-
ska, Bulharska, Polska, Velké 

Británie a Švýcarska. Rozdílný 
přístup ke zpracování a využití 
emocí a zpracování těchto pří-
stupů do vzdělávacích materiálů, 
které budou přístupny na interne-
tu na stránce http://www.carein.
eu, slibuje zajímavý příspěvek 
ke vzdělávání dospělých a jejich 
možnosti studovat samostatně 
online.
 PhDr. Ing. Hana Danihelková

Vzdělávací projekty společnosti Athena

Také v letošním roce vyzval Nadační fond 
Evrazu zejména organizace, které se věnují 
dětem s dětskou mozkovou obrnou či jiný-
mi zdravotními hendikepy, aby zaslali své 
projekty a ucházely se tak o možnost získat 
fi nanční granty.

Celkem v letošním roce dorazilo 99 žádos-
tí o grant v celkové hodnotě 22 139 385 Kč. 
Správní rada projekty pečlivě prostudovala a 
na svém zasedání rozhodla podpořit celkem 
42 projektů, mezi které rozdělila celkem 
8 998 377 Kč. Zástupci obdarovaných organi-
zací se sešli 14. prosince 2010 v Clarion Con-
gress Hotelu, kde z rukou předsedy správní 
rady NFE převzali darovací smlouvy.

Mezi úspěšné žadatele se například zařadil 
Odborný léčebný ústav v Metylovicích, který 
zaměstnanci společnosti EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL navštívili v rámci Dobrovol-
nického dne. Letošní metylovický projekt je 
zaměřen na vybudování bezbariérového pří-
stupu k bazénu, který tak budou moci využí-
vat i dětští pacienti na vozíčku. 

NFE letos rovněž podpořil Mateřskou 
školu na ul. Zelené v Ostravě-Mariánských 
Horách, která tak bude moci pro své děti 
obnovit didaktiku školky a dovybavit dětské 
hřiště. Příspěvek také získala Tělovýchovná 
jednota Slovan Ostrava-Hulváky na nákup 
nových fotbalových míčů. Lidová konzer-

vatoř a Múzická škola, Ostrava-Mariánské 
Hory, příspěvková organizace, byla se svým 
projektem rovněž úspěšná a získala fi nance 
na nákup speciální techniky pro nově kon-
cipovaný obor. Díky tomuto projektu budou 
moci hendikepované děti a mládež rozvíjet 
své umělecké aktivity spolu se zdravými vrs-
tevníky v novém hudebně-dramatickém obo-
ru Hudební divadlo. 

Všem úspěšným žadatelům blahopřeje-
me. Pro další informace k Nadačnímu fon-
du Evraz prosím navštivte webové stránky 
www.evrazvitkovicesteel.cz/nadacni-fond/.

Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Nadační fond Evraz rozdělil 9 mil Kč

Obraz KRÁTCE:
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Co si budeme namlouvat,  
každá společnost má své 

problémové děti a základní školy 
tvoří jejich první nárazníkové pás-
mo. Jeden jediný nezbeda dovede 
obrátit třídu vzhůru nohama a řeči 
o tom, že škola je tu od toho, aby 
„šmejdíky“ umravňovala, jsou 
mlácení prázdné slámy. 

Od toho je tu rodina a když 
ta nespolupracuje, zdá se, že 
jsme v koncích. Nejsme. Dne 
12. 1. 2011 se konalo setkání 
pedagogického sboru ZŠ Gen. 
Janka s vedením radnice a přís-

lušným oddělením sociálně 
právní ochrany dětí městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky. Dohadovali jsme pravidla, 
jak kvalitativně lépe postupovat, 
když někdo z žáků má x-desítek 
neomluvených hodin, záměrně 
bojkotuje vyučování, či má na 
svědomí jiné školní delikty. 

Najít  účinné řešení, zejména 
když rodičové záškoláků nespo-
lupracují, vůbec není jednodu-
ché.  Navíc, co s těmi, kteří jsou 
přesvědčeni o genialitě svého 
potomka a nepřipustí, že jejich 
miláček je postrach školy? Otá-
zek bylo hodně, odpovědí méně, 
ale mělo by platit, že radniční 
úředníci  budou postupovat 
vůči nezodpovědným rodinám  
ruku v ruce se školou jednotně 
a s vysokým nasazením.

 Jiří Jezerský
 místostarosta

Bezpečné nakupování a parko-
vání, tak zní název preventivního 
projektu, jenž je realizován členy 
pracovní skupiny Bezpečnější 
Ostrava.

Projekt navazuje na úspěšné 
projekty Městského ředitelství 
Policie ČR Společně proti kri-
minalitě a Vem si mě. Policisté, 
strážníci Městské policie Ostrava, 
pracovníci Rádia Čas a studenti 
Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku navštívili v měsí-
cích listopadu, prosinci a lednu 
devět největších ostravských 
obchodních center. Při dvouhodi-
nové preventivní akci jsme naku-
pujícím vysvětlovali, jak se správ-
ně chovat při pobytu v obchodech 
a obecně jak se nestát obětí majet-
kového trestného činu. Studenti 
výše zmíněné školy společně se 
strážníky křižovali parkoviště 
před nákupními centry a na vozi-
dla umisťovali visačky s preven-
tivními radami.

Součástí této „dvouhodinovky“ 
byla také prezentace pěti hraných 
příběhů s preventivní tématikou, 
s názvem Nedávejme jim šanci… 
a návštěvníci měli také možnost 
shlédnout autentické záběry pro-
tiprávních jednání tak, jak byla 

zachycena průmyslovými kamera-
mi v nejrůznějších částech našeho 
města.

Je nutné také říci, že tohoto 
preventivního počinu se aktivně 
zapojují i samotná nákupní cent-
ra. Samotný projekt totiž provází 
soutěž pro návštěvníky našeho 
preventivního stánku. Každý náv-
štěvník je zařazen do slosování 
o hodnotné ceny, které do něj 

věnovali zástupci obchodních 
center. 

Jelikož počet majetkových 
trestných činů neklesá, hledáme 
jakoukoliv možnost boje s tímto 
protiprávním jednáním. Preventiv-
ní aktivity jsou jednou z účinných 
metod snížení této kriminality. 
Je totiž potřeba zvýšit povědomí 
občanů o možnosti obrany před 
zloději, kapsáři a dalšímí pacha-

teli. Avšak nejúčinnější, nejlev-
nější a nejjednodušší ochrana před 
těmito pachateli je nedávat jim 
příležitost k tomu, aby nás mohli 
okrást. 

Hlídejte si proto své věci a ne-
dovolte zlodějům, abyste se stali 
jejich další obětí!

Por. Mgr. Petr Svoboda,
Policie České republiky
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Bude vás 
zajímat

(K 100. výročí chrámu Panny Marie
Královny v Ostravě-Mariánských Horách)

Kdysi tu pouhá pole byla
Později kříž jenž dodnes stojí

Než pravá chvíle uhodila
Než ves se v město proměnila

Ta stará Diaboli villa
Tvým jménem vzdala poctu svoji

A vzápětí vyrostl vznosný chrám
Jehož dvě převeliké věže

Nesou se hrdě ke hvězdám
Jako Tvůj skvoucí se drahokam

Majákem staly se navzdory
temnotám

Azylem proti zlobné nedůvěře

V nouzi se k Tobě utíká
Matičko Boží plná něhy

I zatvrzelý publikán
Člověk jenž neví kudy kam

Plavčík jenž převrhl svůj prám
A marně hledá vytoužené břehy

Vytrvalá je snaha Satana
Potlačit víru v této zemi

Jež po staletí Tobě oddaná
Cítí se mnohdy bezbranná

A opuštěná zklamaná
Ve světě který se tak mění

Nezbývá než se vymanit
Z pout jimiž vážeme se sami

Láskou a nadějí se znovu obrodit
Opření o Tvůj hvězdný štít

Ten který nelze prorazit
A víra předků ať je s námi.

SALVE REGINA
Bohuslav Kobliha

Preventivní akce „Bezpečné nakupování a parkování“

Spotřebitelé na celém světě si každo-
ročně připomínají Světový den spotřebi-
telských práv, který byl vyhlášen před 28 
lety, v roce 1983. Americký prezident J. F. 
Kennedy vyhlásil 15. března 1962 základ-
ní teze spotřebitelských práv, čímž zahá-
jil éru novodobé ochrany spotřebitelů. 
1. února 2011 si připomněla svůj vznik 
nejznámější a největší česká spotřebitel-
ská organizace, SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů o.s, která prosazuje zájmy 
spotřebitelů a prezentuje spotřebitelská 
práva od roku 1993. 

Tiskem již koncem loňského roku však 
proběhly informace o nestandardní situa-
ci, ve které se nyní SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů o.s. nachází. Ministerstvem 
průmyslu a obchodu nebyla sdružení 
v roce 2010 vyplacena druhá část schvá-
lené dotace, k čemuž došlo z důvodů 
vnitřních neshod ve vedení SOS. Bohužel 
tato situace v konečném důsledku zřejmě 
povede k zániku samotného sdružení, kte-
ré má v současné době více jak 10 tisíc 
členů a hájí zájmy spotřebitelů již 18 let.

SOS vzniklo z iniciativy několika nad-
šenců v Ostravě na počátku roku 1993. 
V té době si lidé zvykali na podmínky 

tržního hospodářství a mnohdy nevědě-
li, jak reagovat na podomní obchodníky, 
předváděcí akce, byli někdy rozčarováni 
kvalitou nabízeného zboží a netušili, zda 
vůbec mají nějaká práva. SOS se velmi 
rychle rozvíjelo i do dalších regionů České 
republiky a v roce 1999 přeneslo své sídlo 
do hlavního města kvůli lepším možnos-
tem zastupování zájmů spotřebitelů. 

Na SOS v Moravskoslezském kraji se 
dnes obrací spotřebitelé s doporučením 
z ČOI, z městských nebo obecních úřa-
dů, občanských poraden, Hospodářské 
komory a dalších institucí. Také si zvykli 
obracet se na SOS podnikatelé, kteří řeší 
nějaký spotřebitelský problém a chtějí se 
zachovat korektně. Myslíme, že nebude-
me přehánět, když si dovolíme tvrdit, že 
částečně SOS supluje i službu právníků. 
Mnoho spotřebitelů navštíví poradny 
právě na doporučení právníka, jedná se 
především o starší spoluobčany, handi-
capované spoluobčany, sociálně slabší 
spoluobčany, ženy na mateřské dovolené 
a rodiny s dětmi.

Protože zájem o spotřebitelské služby 
v našem kraji rok od roku roste, založili 
členové SOS v našem kraji nové občanské 

sdružení – Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje. Nechtěli, aby 
na stávající situaci v SOS doplatili spotře-
bitelé, kteří už nebudou mít v ČR zastání 
u silné organizace bránící jejich zájmy. 

SOS MS kraje navazuje na činnost SOS 
založeného v roce 1993 v Ostravě. Cílem 
sdružení je pokračovat v úspěších SOS 
v oblasti vzdělávání spotřebitelů, infor-
movat je o jejich právech a vykonávat čin-
nost k ochraně slabšího partnera ve vztahu 
podnikatel – spotřebitel.

Jako každá nezisková organizace je 
i SOS MS kraje závislé na  fi nančních 
prostředcích získaných od donora. Proto 
se v těchto dnech sdružení obrací dopisem 
na představitele kraje, magistrátu, měst 
a obcí s žádostí o příspěvek na činnost. 
Spotřebitelům jsou veškeré základní 
poradenské služby poskytovány zdarma, 
proto je nutné pro zajištění činnosti zís-
kat fi nanční prostředky na činnost v roce 
2011. Pro spotřebitelskou organizaci je 
pro uchování nezávislosti nepřípustné, 
aby se ucházela o fi nance od podnikatel-
ských subjektů ve formě sponzorských 
příspěvků.

Občané v Moravskoslezském kraji

mohou svůj spotřebitelský problém osob-
ně konzultovat v poradně v Ostravě na 
Střelniční ulici č.8, na telefonní lince 
596 111 252 a také na elektronické adrese 
sos-msk.poradna@volny.cz pro dotazy 
písemné formy. 

Kromě ostravské poradny funguje 
v našem kraji spotřebitelská poradna 
v Bohumíně a pět tzv. „výjezdních“ pora-
den. Od roku 2007 poradna v Novém 
Jičíně a v České Těšíně, od roku 2008 ve 
Frenštátě p. R. a v Opavě. Předloni byla 
otevřena „výjezdní poradna“ ve Frýdku-
Místku.

SOS MS kraje se soustřeďuje ve své 
činnosti na několik oblastí. Nejviditelněj-
ší částí je poradenství. Stejně významné 
místo zaujímá osvěta, ať už jde o osvětu 
spotřebitelskou nebo podnikatelskou. 
K tomu slouží nejen mediální aktivity, ale 
také různé besedy a vzdělávací semináře. 
Semináře jsou určeny všem pracovníkům 
zodpovědným za vyřizování reklamací, 
pracovníkům call center, zaměstnancům 
městských, obecních a živnostenských 
úřadů, ale i podnikatelům.

Marcela Reichelová,
předsedkyně SOS MS kraje

Sdružení obrany spotřebitelů stále pomáhá spotřebitelům

Středa 15. prosince 2010 by-
la pro děti z mateřské školy 
„Zelená“ již ve znamení vánoc.

Od rána zněly v MŠ koledy 
a to nejen k poslechu a navoze-
ní vánoční atmosféry, ale i zpí-
vané dětmi. Ve třídách vonělo 
vánoční cukroví, které dětem 
přinesly maminky a babičky 
dětí, svítily vánoční stromečky. 
Zlatým hřebem dne byla však 
„vánoční nadílka“,  na kterou 
se děti těšily nejvíce. Dostaly 
nejen nové hračky do „školky“, 
ale každý si také odnesl malý 
osobní dáreček domů.

Tím však slavnostní den 
ještě neskončil. Odpoledne si 
děti se svými rodiči i prarodiči 
vytvořily krásné vánoční svíčky 
a ozdoby,  které jim pomohly 
vytvořit krásnou vánoční 
atmosféru také doma.

Děkujeme maminkám a ba-
bičkám, které přinesly dětem do 
MŠ cukroví, ovoce, prskavky 
i jmelí a pomohly nám tím 
vytvořit „vánoční atmosféru pro 
děti i v MŠ“.

 Kolektiv MŠ - Zelená

Ohlédnutí
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Národní týden trénování paměti
V rámci celosvětové akce 

„Týden uvědomění si mozku“ 
pořádá Česká společnost pro tré-
nování paměti a mozkový jogging 

NÁRODNÍ týden
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
od 14. 3. do 20. 3. 2011.

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je pře-
svědčit nejen seniorskou populaci, 
že si ještě docela slušně pamatu-
je, když jí někdo poradí, jak na 
to. Trénování paměti je efektivní 
nástroj proti oslabení paměťových 
schopností a zároveň rychlá cesta 
ke zvýšení sebevědomí. 

Občanské sdružení Senior ser-
vis se k tomuto dni připojuje 
přednáškou, která se uskuteční 
v úterý 15. 3. 2011 v Ostravě v sále 
Biskupství ostravsko-opavského, 
Kostelní náměstí 1 v 10 hod.

Přednáška je bezplatná a trvá 
cca 1hod., tam je možné se infor-
movat na kurzy Trénování paměti. 
Přednáší Mgr. Šárka Maňasová, 
CSc.

Určeno především pro seniory, 
kteří mají zájem se svou pamětí 
něco dělat a nenechat ji zahálet.

 Senior servis

POZOR – POZOR – POZOR!
Z iniciativy vedení městského 
obvodu MHaH se přednáška 

uskuteční také v klubovně 
Domu s pečovatelskou službou 

na ulici Novoveská, a to:
14. 3. 2011 v 10.00 hodin

Přednáší:
Mgr. Šárka Maňasová, CSc. 
(Občanské sdružení Senior 

servis) 
Zveme všechny seniory

z našeho obvodu.

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

na Eckertová, tel. 602 594 556 
Středa: 8.00 - 13.00
Sobota: 8.00 - 13.00

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

l REHABILITACE: p. Bc. Ka-
teřina Hermanová, tel. 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultrazvuk,
magnetoterapie, léčebná tělesná 
výchova – hradí zdravotní po-
jišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 - 18.00 
Út: 7.00 - 15.00
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

l PŘEDNÁŠKY
1. 3. 2011 – Zahrady japon-

ského stylu
Začátek: 14 hod.
Místo: klubovna DPS Novoves-

ká 14
Přednáší: Mgr. Zdeněk Samek

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabrie-

la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

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

Sudý týden: Po - Čt: 8.00 - 
15.30, Pá: 11.00 - 15.30, So: dle 
objednávky

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 - 15.00 v domácnostech 
klientů, Pá: 7.00 - 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen pro obyvatele DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Akce pořádané v rámci pro-
jektu Knihovnické časohrátky 
za podpory nadace OKD kni-
hovnách Daliborova 9 a J. 
Trnky 10:

1. 2.- 28. 2. Jak si představuji 
knihovnu budoucnosti - výtvar-
ná a literární soutěž

1. 2.- 28. 2. Co to je? - zábav-
ný kvíz výrazů z budoucnosti

„V ohrožení života“
O jarních prázdninách  ve 

středu 9. 3. v 10.00 pořádají 
knihovny našeho obvodu exkurzi 

pro děti do budovy Integrované-
ho záchranného systému v Ostra-
vě-Zábřehu. 

Bližší informace a přihlášky 
v knihovnách. 

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

25. 2. pátek 15.00 – 16.00   Za 
konec zimy a předzvěst jara, ať 
už platil jakýkoliv kalendář, se 
považoval u našich předků svátek 
svatého Matěje. Tak to ukazuje 
hodně pranostik vztahujících se k 
počasí a úrodě na polích a zahra-
dách. Přijďte si do Čítárny u čerta 
poslechnout příběhy našich před-
ků v knihách - „Čtení o zimě“.

O jarních prázdninách 7. 3. – 
11. 3. zveme děti do knihovny na 
velký turnaj her, a to ve „Švábím 
salátu“ a v „Cinku“.

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 
od 13.00 – 15.00     

Prvňáčci pozor !!! 14. 3. – 18. 
3. všechna písmenka v knížkách 
si hrála a zapomněla kde patří.  
Během odpoledního půjčování 
chceme „Popletenou abecedu“ 
vrátit správně do knížek a potře-
bujeme v knihovně vaši pomoc.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
16. a 23. 2. středa 8.00 – 10.00 

„Nebojte se techniky“ – kurz 
ukázky práce se scannerem, data-
projektorem, digitálním fotoapa-
rátem a interaktivní tabulí. Kurz 
proběhne na pobočce Kutuzo-
vova 14 ve Vítkovicích. Bližší 
informace v knihovně. Akce je 
pořádána v rámci projektu „Kni-
hovnické časohrátky“ za fi nanční 
podpory Nadace OKD. 

1. 3. – 31. 3. „Návrat orla 
skalního do ČR“ – výstava při-
blíží záchranný projekt podpo-
rovaný ZOO Ostrava, který pro-
bíhá v letech 2006-2011. Cílem 
projektu je vytvoření stabilní 
populace orla skalního ve volné 
přírodě ČR a tedy jeho návrat do 
míst, kde byl zhruba před sto lety 
vyhuben.

O jarních prázdninách 7. – 11. 
3. zveme děti do knihovny na 
pohádkové kvízy a soutěžní úko-
ly a ve čtvrtek 10. 3.  od 13.00 
do 17.00 na výtvarnou dílnu 
„Barevní motýlci“, ve které 
budou vyrábět plastické motýly 
z barevných papírů. 

14. 3. – 18. 3. „Týden prvňáč-
ků“ – během odpoledního půjčo-
vání jsme připravili pro prvňáčky 
program z moderních pohádek 
„Nebeský koráb kmotříčka 
Měsíčka“ – pohádkové úkoly 
a hrátky hvězdičky Zaspalky 
a kmotra Měsíčka. 

16. 3. středa 16.30 „Pasování 
na čtenáře“ – slavnostní paso-
vání prvňáčků zahájí pohádka 
„Jak přiletěla hvězdná bludi-

ce“ v podání dětských čtenářů 
knihovny. Poté bude následovat 
složení slibu čtenáře, předání 
pasovací listiny a malých dáreč-
ků novým čtenářům knihovny. 
Stejně jako v uplynulých letech 
i letos bude děti pasovat místosta-
rosta Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
RSDr. Jiří Boháč za doprovodu 
princezny a královny. 
Za knihovny Růžena Hulenová

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Bránou času se ve středu 19. 1. dostaly do Ostravy mimozemské 
bytosti. Brána se otevřela na karnevalu v knihovně na Fifejdách. 

Dvacátého druhého února 
se narodil zakladatel skautingu 
Robert Baden Powell. Když 
slavil své třicáté druhé narozeni-
ny, narodila se jeho budoucí 
manželka a zakladatelka dívčího 
skautingu Olave Baden Powello-
vá. I díky této shodě náhod se 
stal dvacátý druhý únor Dnem 
Sesterství (angl. Thinking Day). 
Dnem, kdy by měli skauti mys-
let na všechny své bratry a sestry 
po celém světě. Poprvé se slavil 
roku 1927.

Od té doby se každý rok kon-
cem února schází miliony skautů 
a skautek po celém světě. Někteří 
si sednou do klubovny, listují 

kronikami, povídají si a pijí čaj. 
Jiní pořádají charitativní sbírky, 
další zase hry v terénu. Existují 
i střediska, která se snaží ukázat 
vše, co v nich je, a téma mezi-
národního skautingu posunout 
ještě dále. Proto se z některých 
kluboven line vůně jak typicky 
českého knedlo-zelo-vepřa, tak 
ruského boršče, slovenských 
halušek či italských špaget.

Ani po více než osmdesá-
ti letech se na tento svátek 
nezapomnělo a i letos naše malé 
středisko přispěje k utužení této 
tradice.

 Eliška Olšáková
 Středisko Mariánské

Den Sesterství

MĚSTSKÁ POLICIE 
INFORMUJE

Kradli ve sklepě,
údajně aby měli
na zaplacení nájmu
Dne 5. 1. 2011 byla hlídka 

městské policie vyslána do 
domu v Ostravě-Mariánských 
Horách, kde se měly dle ozná-
mení na linku 156 pohybovat 
podezřelé osoby. Strážníci 
pak zjistili, že vstupní dveře 
do domu jsou poškozené zřej-
mě po násilném otevření a ve 
sklepních prostorách pak našli 
19letého muže a 26letou ženu, 
kteří v domě nebydleli. Muž 
měl u sebe navíc kleště a páči-
dlo, žena baterku, kterou si 
svítili při prohledávání sklep-
ních kójí. Přiznali, že šli do 
sklepa krást, údajně aby pro-
dejem odcizených věcí získali 
hotovost na zaplacení nájmu. 
Strážníci je oba předali přivo-
laným policistům.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

HLEDÁTE ORIGINÁL?  U NÁS HO NAJDETE!
Jóga v denním životě, nezisková organizace

Vás zve na
CVIČENÍ JÓGY

do nově otevřeného JOGACENTRA
na ul. 28. října 210, 100 m za zastávkou

Mariánské náměstí směr Poruba   
www.joga.cz/ostrava/kurzy, email: ostrava@joga.cz, tel. 605 368 758
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

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

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

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

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

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 

AQVITOX®-D
NOVINKA NA RÁNY

od 165 Kč

prostředek na ošetření
sliznic, popálenin, odřenin
a ran v jakémkoliv stádiu

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar.Hory

ZÁJEMCŮM O INZERCI. Pokud máte zájem 
o placenou inzerci na této straně našeho Zpra-
vodaje, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 243, 604 833 062, e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz. Cena inzerce je 
stanovena na 12 Kč za cm2 vč. DPH, černobílé pro-
vedení. Za inzerci čtvrtletní poskytujeme slevu 
10 %, za celoroční slevu 20 %.

Kontakt:
Novinářská 3 (4. patro.),

Ostrava-Mar. Hory,
tel.: 721 093 198,

608 169 639

n OSOBNÍ TISKOVINY
n FIREMNÍ TISKOVINY
n LETÁKY
n PLAKÁTY
n KATALOGY
n BROŽURY
n KNIHY
n PERIODIKA
n KALENDÁŘE

NABÍZÍ
POČÍTAČOVOU SAZBU,

GRAFICKÉ NÁVRHY
A PŘEDTISKOVOU

PŘÍPRAVU:

Beauty studio
‹ KADEŘNICTVÍ, Čt - AKCE 440 Kč
‹ KOSMETIKA
‹  PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ,  

NOVÉ NEHTY - 300 Kč
‹ MASÁŽE
‹  PŘÍSTROJOVÉ LYMFOMASÁŽE -  

AKCE 1500 Kč

Tel.: 775 234 669
www.beautystudioo.webnode.cz

CO NABÍZÍME:
n ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

n KOVOVÝROBU

n  VÝROBU A MONTÁŽ OCELOVÝCH  

KONSTRUKCÍ

n SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

n SVAŘOVÁNÍ KOVŮ (MIG/MAG)

n SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI (TIG/WIG)

n STAVEBNÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

n  ÚPRAVY KONSTRUKCÍ   

(broušení, rovnání, komaxit, zinek aj.)

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ,

KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ

Obecní 86/1, Ostrava-Michálkovice, 715 00, tel. 776 767 771(2)
e-mail: speedweld@seznam.cz, www.speedweld.cz
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