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Navyšování nájemného je 
bezesporu ožehavá otázka. 
Vždyť kdo by chtěl vydávat 
více peněz ze svého rozpočtu? 
Připomeňme, že až dosud plati-
li obyvatelé našeho obvodu nej-
méně ze všech ostatních částí 
města Ostravy a že se nájemné 
mírně zvýšilo naposledy v roce 
2010. „K 1. lednu 2010 mohl 
městský obvod zvýšit nájem 
u bytů se standardní kvalitou 
na 50,02 Kč/m2/měsíc a u bytů 
se sníženou kvalitou na 45,02 
Kč/m2/měsíc, ale neudělal to. 
Rozhodl se rozložit zvýšení 
nájemného na více let. Proto 
dnes přichází za nájemníky 
s žádostí o dohodu na zvýšení 
nájemného k 1. červenci letoš-
ního roku,“ vysvětlil vedoucí 
bytového odboru Lukáš Les-

ňák. Starostka Liana Janáčko-
vá upřesnila, že během měsíce 
března byl každý nájemník 
osloven dopisem s konkrétní 
nabídkou možnosti podepsání 
dodatku k nájemní smlouvě, 
a to do 15. dubna. V případě 
společného nájmu manželů je 
nutné, aby dodatek podepsali 
oba manželé.

Za účelem podpisu dodat-
ku k nájemní smlouvě jsou 
v době od 25. 3. 2013 do 15. 4. 
2013 upraveny úřední hodi-
ny na bytovém odboru v budo-
vě B, ul. Přemyslovců 307/65, 
1. patro kancelář č. 100.

Pondělí – čtvrtek: od 8 do 17 
hodin

Pátek: od 8 do 15 hodin
V případě dotazů se obra-

cejte na pracovníky bytového 

odboru městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
v budově B, Přemyslovců 
307/65, Ostrava-Mariánské 
Hory, kontakt: Marie Slámo-
vá, tel. 599 459 221.

„Vzhledem k navrhované 
výši městský obvod předpoklá-
dá, že drtivá většina nájemníků 
přistoupí na nabízenou dohodu 
a uzavře dodatek k nájemní 
smlouvě,“ věří starostka a zdů-
razňuje, že avizované zvýšení 
nájmů bude znamenat srovná-
ní cen na úroveň současného 
nájemného ve městě. „Nákla-
dy na obnovu bytového fondu 
jsou rok od roku vyšší než pří-
jmy z nájmů, které plynou do 
obecní pokladny. Vyšší objem 
fi nancí nám rychleji umožní 
realizovat například výměnu 
plastových oken a řadu dalších 
nezbytných oprav,“ přiblížila 
starostka, která uvedla, že se 
na zvýšení nájemného shodlo 
vedení radnice i se zástupci 
opozice. 

O částečném dokončení dere-
gulace nájemného městských 
bytů rozhodla Rada městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na své 57. schůzi 
s tím, že předloží nájemníkům 
dohodu o zvýšení nájemného, 
toto však nepřevýší úroveň, 
která byla stanovena zákonem 
č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném zvyšování nájmu z bytů.

(Pokračování na str. 2)

Občané platili nejnižší nájemné ve městě, 
nyní se dorovná na stejnou úroveň

TAKÉ V DOMĚ s novými plastovými okny  na Baarově ulici se 
bude podle daných pravidel zvyšovat nájemné.

V našem obvodě už  byl zahájen jarní úklid – v současné době 
probíhá čištění chodníků a v průběhu měsíce dubna a května bude 
následovat plošné čištění místních komunikací. „Abychom mohli 
důkladně očistit vozovky, bude realizační fi rma týden před čiště-
ním informovat účastníky silničního provozu prostřednictvím pře-
nosného dopravního značení vždy s týdenním předstihem. Žádáme 
občany, aby respektovali značení a v uvedenou dobu na označe-
ných komunikacích neparkovali. Pokud řidiči vozidel parkujících 
na komunikaci  neuposlechnou výzvu, budou vozidla odtažena za 
asistence městské policie,“ upozornila pracovnice odboru místního 
hospodářství a dopravy Gabriela Veselá. 

Očistu vozovek a chodníků v naší správě bude od zimního posy-
pu a nečistot provádět Sdružení pro Ostravu-Mariánské Hory – čiš-
tění, které zvítězilo v otevřeném výběrovém řízení v roce 2011. 
Čištění bude realizováno postupně v sedmi lokalitách, ohra-

ničenými těmito ulicemi:
l 1. máje – Zelená  – Výstavní – 28. října (15. 4. – 18. 2.)  
l 28. října – Přemyslovců – Korunní (18. 4. – 20. 4.)
l  Korunní – 28. října – Novinářská – Novoveská – Přemyslov-

ců (22. 4. – 27. 4.) 
l  Přemyslovců – Novoveská – Sokola Tůmy – 28. října   

(29. 4. – 4. 5.)
l 28. října – Plzeňská – Železárenská (6. 5. – 8. 5.)
l Železárenská – 1. máje – 28. října (9. 5. – 11. 5.)
l Plzeňská – Bedřišská – Venkovní – Kordova (13. 5. – 14. 5.)
Údaje jsou orientační, přesná data o čištění jednotlivých komu-

nikací budou uvedena na přenosném dopravním značení.
Věříme, že se úklid podaří zrealizovat i díky vstřícnosti všech 

řidičů.

Jarní čištění místních komunikací

Někteří nájemci stále dluží za pronájmy pozemků
Už před čtyřmi měsíci, tedy 

k 30. listopadu loňského roku, 
bylo splatné roční nájemné za 
pronájem pozemků pod garážemi 
(i plechovými) či pronajatých 
za účelem zřízení zahrádky, 
dětského koutku, posezení aj., 
a také roční částky za věcná bře-
mena zapsaná v katastru nemo-
vitostí pro vlastníky bytových 
jednotek v domech stojících na 
pozemcích svěřených městské-
mu obvodu. Přesto majetkové 
oddělní eviduje nájemce, kte-
ří dosud nezaplatili a octli se 
v seznamu neplatičů. „Od roku 
2008 opakovaně upozorňujeme 

občany, kteří se zpozdí s těmi-
to platbami, na jejich splatnost 
i na skutečnost, že městský 
obvod už nezasílá poštov-
ní složenky,“ sdělila vedoucí 
majetkového oddělení Jindřiška 
Pavúková a vyzvala všechny 
dlužníky, aby neotáleli s řeše-
ním svého dluhu. „V případě, 
že nájemné (poplatek za věcné 
břemeno) nebude neprodleně 
uhrazeno, bude městský obvod 
nucen své pohledávky vymáhat 
soudní cestou, čímž se náklady 
a celková dlužná částka podstat-
ně zvýší,“ zdůraznila vedoucí 
oddělení. 

Občané, kteří dosud nepro-

vedli příslušné platby, tak 
mohou učinit v úředních dnech 
osobně na majetkovém oddělení 
ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky u pracovníků Jany Moche-
lové a Karla Synka, Přemys-
lovců 65, 1. patro, dveře č. 107 
a 109, nebo převodem na účet 
městského obvodu (číslo účtu 
a variabilní symbol jsou uvede-
ny ve smlouvě). Nezapomeňte 
vždy přiřadit svůj variabilní 
symbol. Noví vlastníci byto-
vých jednotek mohou svůj va-
riabilní symbol zjistit u Jany
Mochelové na tel. č. 599 459 255 
nebo e-mailem na mochelova@
marianskehory.cz. 

Téměř každý z nás denně 
více či méně využívá komuni-
kační technologii (TV vysílání, 
internet apod.) poskytovanou 
různými operátory. S nabídkou 
komplexních služeb v této oblas-
ti nyní přichází také regionální 
společnost PODA a. s., která pro 
jejich zajištění zamýšlí pomocí 
optické sítě poskytnout nejmo-
dernější technologii v lokalitě 
sídliště Fifejdy. Uskutečnění 
záměru by ovšem také zname-
nalo určitý zásah do nově revi-
talizovaného terénu, zejména 
v okolí domů na ul. Rtm. Guc-
mana 1 a 3, Gen. Hrušky 1, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
23, 24 a 25, Šimáčkova 27, J. 
Trnky 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 
9 a 10, Gen. Janka 1, 2, 3, 4, 5 
a 7 a Baarova 15 a 17, kterých 
by se v případě realizace mož-
nost napojení na datovou síť 
týkala. Dle slov jednoho z před-
stavitelů společnosti projekt 
uvažuje o uložení podzemních 
kabelů v předmětném území 
v délce přibližně 2 km, a to pře-
devším v zatravněných plochách 
nezasahujících do vzrostlé zele-

ně. Křížení komunikací včetně 
chodníků je navrženo bezvýko-
povou technologií, čímž by stav-
ba měla mít minimální dopad 
na nově vybudované prostředí. 
Společnost se zaručuje po pro-
vedení prací uvést dotčený terén 
do původního vzhledu.

Vedení obvodu však má obavy 
o možné znehodnocení investic, 
vložených do regenerace síd-
liště Fifejdy I. Je otázka, zda 
příště nepřijdou další investoři 
s levnější nabídkou a budou se 
v rámci konkurenceschopnosti 
dožadovat stejných podmínek 
jako PODA a. s.

Proto se obracíme na vás, 
občany a možné uživatele, 
abyste se vyjádřili, zda je či 
není nutné rozšiřovat nabídku 
poskytovatelů informačních 
služeb. Své připomínky zasílej-
te e-mailem na adresu urad@
marianskehory.cz, případně 
poštou či je doručte osobně na 
podatelnu radnice nejpozději 
do konce dubna. RMOb rozhod-
ne na základě vašich názorů. 

Děkuji. 
Liana Janáčková, starostka

Radnici zajímá názor občanů, 
kteří mají šanci rozhodnout
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Občané platili nejnižší nájemné ve městě, 
nyní se dorovná na stejnou úroveň
(Pokračování ze str. 1)

Nájemníkům, s nimiž nebude 
dosaženo dohody, bude následně 
doručen návrh na zvýšení nájem-
ného, který se řídí § 696 odst. 2 
občanského zákoníku v platném 
znění. „Pokud nastane situace, 
že nájemníci nebudou reagovat 
ani na tento návrh, bude věc 
postoupena k rozhodnutí soudu, 
ať ten rozhodne o výši obvyklého 
nájemného v místě a čase obvyk-
lém. Pro informaci uvádíme, že 
v cenové mapě na stránkách 
ministerstva pro místní rozvoj se 
obvyklé nájemné u standardního 
bytu v našem obvodu pohybuje 
od 91,20 Kč do 100,80 Kč/m2/
měsíc,“ nastínil vedoucí odboru 
s tím, že obdobně jako starostka 
míní, že lidé situaci chápou a že 
nenastanou komplikace. 

Lidé by mohli ušetřit 
za platby energií

Starostka Liana Janáčková 
zvažuje, jak snížit dopady na 
peněženky obyvatel našeho 
obvodu: „Jednáme se společ-
ností eCENTRE, která nabízí 
možnost snížení nákladů na 
dodávky elektřiny a zemního 
plynu pro domácnosti. Podsta-
tou je, že potenciální dodavatel 
vzejde z elektronické aukce. 
Obyvatele tato služba nijak 
nezatíží,“ uzavřela starostka. 
Princip elektronické aukce je 
obdobný jako u dražby. V e-auk-
ci však dodavatelé své nabídky 
snižují v internetové aukční síni 
a snaží se získat klienta. „Doda-
vatelé tak o svého klienta férově 
soutěží. Pro lidi je tato služba 
úplně ZDARMA. Pořadatelské 
fi rmě neplatí za zprostředkování 
e-aukce nic ani městský obvod. 
Aukční poplatek zaplatí fi rmě 
po ukončení aukce dodavatel, 
jenž e-aukci vyhraje,“ uved-
la marketingová manažerka 
společnosti Alice Mazurková. 
Chtějí-li se občané do aukce 
zapojit, stačí předat pouze kopii 
smlouvy se stávajícím doda-
vatelem elektřiny a zemního 
plynu, včetně všech případných 
dodatků, a dále kopii ročního 
vyúčtování odpovědné pra-
covnici Jarmile Grygarové 

na kontaktním místě. To bude 
otevřeno od 8. dubna do 27. 
května každé pondělí od 13 do 
17 hodin v zasedací místnosti 
na Úřadě městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
Přemyslovců 65, v přízemí. 
Kontakt: Jarmila Grygarová, 
mobil: +420 606 600 179. Veš-
keré dotazy občanům na místě 
zodpoví zástupkyně společnosti 
eCENTRE. 

Pro konkrétní předsta-
vu zveřejňujeme celou 
důvodovou zprávu

Na základě rozhodnutí rady 
městského obvodu dohodnout 
se s nájemníky na zvýšení ná-
jemného byli nájemníci roz-
děleni do skupin. Dle těchto 
skupin bude městský obvod pro-
střednictvím bytového odboru 
předkládat nájemníkům dohody 
o zvýšení základního nájem-
ného. To znamená podepsání 
dodatku k nájemní smlouvě do 
15. 4. 2013.

Nájmy bytů se 
standardní kvalitou

Nájemníci bytů se standard-
ní kvalitou s nájmem ve výši 
45 Kč/m2/měsíc budou vyzváni 
k dohodě na výši nájemného ve 
výši 50 Kč/m2/měsíc.

Nájemníci bytů se standardní 
kvalitou s nájmem ve výši 40 
Kč/m2/měsíc, kde byla vymě-
něna okna za plastová, budou 
vyzváni k dohodě na výši nájem-
ného ve výši 50 Kč/m2/měsíc.

Nájemníci bytů se standard-
ní kvalitou s nájmem ve výši 
40 Kč/m2/měsíc, kde nebyla 
vyměněna okna za plastová, 
budou vyzváni k dohodě na výši 
nájemného k 1. 7. 2013 ve výši 
45 Kč/m2/měsíc a k 1. 7. 2014 ve 
výši 50 Kč/m2/měsíc.

Nájmy bytů se sníženou 
kvalitou 

Nájemníci bytů se sníženou 
kvalitou s nájmem ve výši 40 
Kč/m2/měsíc budou vyzváni 
k dohodě na výši nájemné-
ho ve výši 45 Kč/m2/měsíc.

Nájemníci bytů se sníženou 
kvalitou s nájmem ve výši 35 
Kč/m2/měsíc, kde byla vymě-
něna okna za plastová, budou 
vyzváni k dohodě na výši nájem-
ného ve výši 45 Kč/m2/měsíc.

Nájemníci bytů se sníženou 
kvalitou s nájmem ve výši 35 
Kč/m2/měsíc, kde nebyla vy-
měněna okna za plastová, bu-
dou vyzváni k dohodě na výši 
nájemného k 1. 7. 2013 ve výši 
40 Kč/m2/měsíc a k 1. 7. 2014 ve 
výši 45 Kč/m2/měsíc.

Nájemníci domů s pečova-
telskou službou (Novoveská 
1168/14, Šimáčkova 1148/27 
a Gen. Hrušky 2035/1) s nájmem 
ve výši 24,76 Kč/m2/měsíc 
budou vyzváni k dohodě na výši 
nájemného k 1. 7. 2013 ve výši 
30 Kč/m2/měsíc, k 1. 7. 2014 ve 
výši 35 Kč/m2/měsíc a k 1. 7. 
2015 ve výši 40 Kč/m2/měsíc. 

Nájemníci domů, na jejichž 
výstavbu byly poskytnuty 
dotace z prostředků Státní-
ho fondu rozvoje bydlení po 
30. 6. 1993, Baarova 2073/4 
a Baarova 2074/6 se standard-
ní kvalitou, budou vyzváni 
k dohodě na výši nájemného 
k 1. 7. 2013 ve výši 40 Kč/
m2/měsíc, k 1. 7. 2014 ve výši 
45 Kč/m2/měsíc, k 1. 7. 2015 ve 
výši 50 Kč/m2/měsíc.

Vůči nájemníkům, kteří do 
15. 4. 2013 neuzavřou doda-
tek k nájemní smlouvě, bude 
postupováno dle ustanove-
ní § 696, odst. 2 občanského 
zákoníku, v platném znění, 
a to takto: 

Nájemníkům bytů se stan-
dardní kvalitou (kromě bytů 
v domech s pečovatelskou služ-
bou), bude navrženo zvýšení 
nájemného na výši 50 Kč/m2/
měsíc.

Nájemníkům bytů se sníženou 
kvalitou (kromě bytů v domech 
s pečovatelskou službou) bude 
navrženo zvýšení nájemného na 
výši 45 Kč/m2/měsíc.

Nájemníkům bytů se stan-
dardní kvalitou v domech 
s pečovatelskou službou bude 
navrženo zvýšení nájemného na 
výši 40 Kč/m2/měsíc.

Bezpečnost občanů, pohodlí 
chovatelů a také zodpovědnost 
– tak je možné stručně charak-
terizovat novou obecně závaz-
nou vyhlášku města č. 9/2012, 
která v Ostravě platí od ledna 
2013. Z ní vyplývají pro cho-
vatele dvě hlavní povinnosti 
– označit psa čipem a přihlásit 
ho do evidence ve svém obvo-
dě. Čipem musí být označeni 
všichni nově narození psi od 
1. ledna 2013 nejpozději do 
svých tří měsíců věku, ostatní 
zvířata, která neměla čip ani 
tetování, eventuálně měla teto-
vání nečitelné, budou muset 
být označena nejpozději do 
konce roku. 

Na čipování přispěje 
město i obvod

Město chce lidem s nákla-
dy na pořízení čipu pomoci, 
proto každý občan Ostravy, 
který dodá na úřad potvrzení 
o očipování psa a podepíše 
čestné prohlášení o bezdluž-
nosti, dostane jednorázový 
příspěvek města ve výši sto 
korun. 

Vedení mariánskohorské 
radnice nesdílí stejný názor 
o účinnosti čipování jako měs-
to, a proto se rozhodlo vyjít 
vstříc majitelům psů. „Ke sto-
koruně z města přidáme další 
stovku z našeho rozpočtu,“ 
sdělila starostka Liana Janáč-
ková. Radní Patrik Hujdus 
považuje novou vyhlášku za 
diskriminační pro slušné pejs-

kaře, kteří řádně platí všechny 
poplatky: „Největší dopad to 
bude mít zase jen na ně. Pro-
tože u lidí, kteří psa nenahlásí 
a neplatí za něj, se dá jen těžko 
předpokládat, že si dobrovol-
ně nechají psa za drahé peníze 
očipovat.“ 

Příznivci čipování tvrdí, že
tento druh označení je pro 
majitele výhodný především 
v případě ztráty psa, kdy jej lze 
bezproblémově identifi kovat 
a vrátit chovateli. Díky evi-
denci a jednoznačnému určení 
majitele ubude zvířat umísťo-
vaných do městského útulku, 
na který město ročně přispí-
vá částkou 11 milionů korun 
a měsíčně se v něm vystřídá 
kolem 150 psů. Sníží se počet 
problémových situací a zjed-
noduší práci městské policii.

Čipování psů je povinné

V souladu se zákonem č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, 
zveřejňujeme hrobová místa, 
u kterých skončil nájem nebo 
není provedena úhrada za jejich 
užívání. Pokud se vlastníci 
náhrobku a ostatního hrobové-
ho zařízení k tomuto majetku 
nepřihlásí do jednoho roku od 
zveřejnění tohoto oznáme-
ní, bude s nimi naloženo jako 
s věcmi opuštěnými (hrobo-
vá zařízení budou odstraněna 
a hrobová místa vyklizena). 

Vzhledem k obsáhlosti této 
problematiky jsou bližší údaje 
zveřejněny od 27. února letoš-

ního roku na hřbitovní tabu-
li a internetových stránkách 
www.marianskehory.cz, v sek-
ci „Občan – Potřebuji si vyřídit 
– majetková agenda“, případně 
další  informace podá majetko-
vé oddělení Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky, Přemyslovců 65, Ostra-
va-Mariánské Hory, budova B, 
1. patro, kanc. č. 108 – Jindřiš-
ka Pavúková, vedoucí oddě-
lení, tel. 599 459 253, mobil 
724 862 493, e-mail: pavu-
k o v a @ m a r i a n s k e h o r y .
cz nebo kancelář  č. 107 
– Monika Herdová, referentka, 
tel. 599 459 266, e-mail: her-
dova@marianskehory.cz. 

Mimořádné
oznámení

Rada na své 54. schůzi rozhodla o přerušení provozu mateřských 
škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky v měsících červenci a srpnu 2013. Na 
základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů, stanovila zabezpečení provozu 
mateřských škol v prázdninových měsících takto:

 Název Období provozu Uzavřeno
 AMŠ U Dvoru 22a,
 Ostrava-Mar. Hory 1. 7. – 4. 7. 26. 8. – 30. 8.
 KMŠ U Dvoru 22, 
 Ostrava-Mar. Hory 8. 7. – 12. 7. 26. 8. – 30. 8.
 MŠ Gen. Janka 1/1236,
 Ostrava-Mar. Hory 15. 7. – 26. 7. 26. 8. – 30. 8.
 MŠ Matrosovova 14/A,
 Ostrava-Hulváky 29. 7. – 9. 8. 26. 8. – 30. 8.
 MŠ Zelená 73A,
 Ostrava-Mar. Hory 12. 8. – 23. 8. 26. 8. – 30. 8.

Zápis dětí do prázdninového provozu bude probíhat 15. a 16. 
dubna od 8 do 16 hodin.

Prázdninový provoz mateřských škol

Ve dnech 11. až 15. 3. 2013 
proběhl průzkum spokojenosti 
občanů se stávajícím stavem 
parkování ve vybrané části uli-
ce Generála Hrušky. Marketin-
gový průzkum se setkal s pozi-
tivní odezvou a zájmem obča-
nů, kterým tímto děkujeme za 
jejich aktivní přístup a postře-
hy, kterých si velmi vážíme. 

V současné době probíhá 
vyhodnocení získaných pod-
kladů. O závěrech vyplývají-
cích z průzkumu stejně tak jako 
o dalším postupu přípravy 
záměru zlepšení stávajícího 
stavu parkování na sídlišti 
Fifejdy vás budeme informo-
vat v následujícím čísle zpra-
vodaje.

Občané se aktivně zapojili do ankety

SEZNAM MÍST najdete na 
webu obvodu.  
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Dokážu být trpělivá a nebojím se experimentovat, 
říká v rozhovoru Miloslava Soukupová

n V Ostravě jste vybudo-
vala něco zcela výjimečného 
i v rámci celé republiky. Od-
kud přišel před lety impulz?

Odmalička jsem byla vedena 
k tomu, že pomáhat druhým je 
přirozené. V domě, kde jsem 
dříve bydlela, žila také mamin-
ka se zdravotně postiženou 
dcerkou s těžkou formou astma-
tu. Nemoc ji velice omezovala, 
protože standardní léčba nebyla 
dostatečně účinná. Spontánně 
jsem jí nabídla pomoc ve formě 
zpěvoterapie. Umění totiž umož-
ňuje jedinečnou a zázračnou věc 
– psychosomatickou terapii. 
To se také v případě Kateřiny 
potvrdilo, její zdravotní stav 
se výrazně lepšil. A tak jsem si 
řekla, že by umělecké postupy 
mohly pomáhat i dalším. 

n Přijít s něčím novým, 
co nemá srovnání, muselo 
být hodně odvážné. Kdo vám 
podal pomocnou ruku? 

Vypracovala jsem koncepci 
umělecké školy, která by poskyt-
la dětem a mladým lidem s han-
dicapem objektivní podmínky 
pro osobnostní rozvoj a která 
by obsáhla komplexní program 
estetické a sociální integrace, 
včetně terapie uměním. Pak 
jsem s tímto projektem začala 
obcházet příslušné ostravské 
instituce. S pochopením jsem 
se setkala na odboru kultury 
Magistrátu města Ostravy, kde 
projekt Múzické školy podpo-
řili s tím, že o jeho realizaci se 
musím postarat sama. To zna-
menalo nalézt vhodnou budovu, 
učitele, žáky a podobně. Jednala 
jsem téměř se všemi představite-
li městských obvodů. Vstříc mi 
vyšla až starostka Mariánských 
Hor a Hulvák paní Liana Janáč-
ková. Pro školu nabídla jednopa-
trový domek za tehdejším hote-
lem Chemik (dnes hotel Harmo-
nie). Začínali jsme v roce 1991 
se 40 žáky, ale o rok později už 
jich bylo téměř sto. V roce 1994 
jsme proto přesídlili do většího 
objektu na Nivnické ulici, který 
byl k tomu účelu rekonstruován. 
Budovu nám opět zajistil měst-
ský obvod Ostrava-Mariánské 
Hory. Finanční prostředky jsme 

získávali formou nejrůzněj-
ších dotací, příspěvků a spon-
zorských darů. V letech 2003 
až 2005 začal počet žáků opět 
enormně narůstat (více než tři 
sta). Stávající budova už kapa-
citně nestačila a jediným řeše-
ním bylo její rozšíření formou 
přístavby. 
n Lidová konzervatoř 

a Múzická škola pracuje 
s vynikajícími výsledky, kde 
„berete“ odborníky?

Lidová konzervatoř a Múzic-
ká škola Ostrava, jak již z názvu 
vyplývá, je složena ze dvou 
subjektů. Oba spojuje výsledný 
obraz společenský, tj. že poslu-
chači jsou ke studiu vedeni pou-
ze svým osobním zájmem učit 
se, pokoušet se tvořit, pracovat 
na sobě, rozvíjet se a pronikat 
do duchovního světa. Rozdíl 
je pouze v tom, že Múzická 
škola navíc integruje děti a mlá-
dež se zdravotním postižením 
a nemocné vřazuje do života 
zdravých. Při výběru pedago-
gů jsem měla doposud opravdu 
veliké štěstí. Jen na Múzické 
škole působí přes 40 učitelů, 
odborných terapeutů a umělců, 
kteří svou práci nevnímají pouze 
jako zaměstnání. Umějí praco-
vat v týmu a společně vytvářet 
jedinečné programy a projekty 
s oborovými přesahy. Jsem šťast-
ná, že se svými kolegy mohu 

provázet naše žáky na cestě „ke 
štěstí“ a že Lidová konzervatoř 
a Múzická škola jsou místem, 
kde opravdu sídlí múzy.
n Věnujete se talentova-

ným handicapovaným dětem, 
dosahujete často neuvěřitel-
ných výsledků. V čem spočívá 
klíč k takovému úspěchu?

Škola je určena všem potřeb-
ným ve věku od tří let bez 
ohledu na druh handicapu, věk 
a talentovou způsobilost. Na-
vštěvují ji žáci se somatickým, 
smyslovým, duševním a men-
tálním postižením, včetně žáků 
s poruchami chování. Ale též 
posluchači zdraví, a to z důvo-
du sociální a umělecké integ-
race. Nepracujeme tedy pouze 
s nadanými žáky. Pokud se však 
talent projeví, pracujeme na 
jeho rozvoji velice zodpovědně 
a usilovně. Dokladem jsou naši 
posluchači – absolventi studující 
na středních a vysokých umělec-
kých školách, dále žáci vítězící 
na nejrůznějších soutěžích, fes-
tivalech a přehlídkách. Svými 
výkony opravdu často udivují 
odbornou i laickou veřejnost. 
n V posledních letech pra-

cujete také s malými dětmi 
v předškolním věku. Jaká je 
podstata této předškolní výu-
ky?

Estetická školička v Múzické 
škole zahrnuje komplexní este-
tickou výchovu dětí předškol-
ního věku od tří do sedmi let. 
Výuka probíhá denně od 8 do 12 
hodin ve třech třídách a má své 
specifi cké zvláštnosti. Ve třídě 
je maximálně 10 dětí a celkový 
duch je více rodinný. Školička 
integruje děti zdravé s postižený-
mi (LMD, neurologické problé-
my, smyslové vady atp.). Ty 
jsou prosty pocitů méněcennosti 
a svůj handicap přijímají jako 
daný. Děti jsou vedeny ke kama-
rádství, vzájemně si pomáhají, 
hrají, spolupracují. 
n V pracovně máte kla-

vír. Znamená to, že si někdy 
ve vzácných chvílích volna 
zahrajete?

U klavíru sedím denně, pro-
tože vedle manažerské práce se 

s velikým zaujetím věnuji sólo-
vému zpěvu a lidskému hlasu 
jako takovému. A to nejenom 
v oblasti výuky techniky zpěvu, 
ale zejména v rovině nápravy 
a rehabilitace hlasů naruše-
ných. Hlasový a vokální projev 
rozvíjím pomocí nejrůznějších 
metod, žánrů, postupů a využí-
vám přitom i svou speciálně-
pedagogickou specializaci na 
logopedii. To vše s  cílem navra-
cet svým žákům funkční zdravý 
hlas a společně s nimi objevovat 
následně i krásu zpěvu. Věřte, 
že je to veliké a krásné dobro-
družství! 
n Máte čas zajít na kon-

certy?
Moc volného času nemám, 

ale nenechávám si ujít kultur-
ní a umělecké „lahůdky“, které 
pestrobarevná Ostrava a morav-
skoslezský region nabízejí. 
Například minulý týden jsem 
byla doslova „unesená“ prove-
dením opery Richarda  Wagnera 
Lohengrin v Národním divadle 
moravskoslezském. 
n Co vám dodává energii? 

Z čeho máte radost?
Možná odpovím paradoxně, 

ale největším zdrojem energie je 
má práce. Dává mi možnost cho-
vat se tak, jak mě rodiče naučili, 
tzn. porážet zlo dobrem a pomá-
hat všem potřebným, protože 
člověk patří k člověku. Mám 
radost, že dokážu být trpělivá 
a že se nebojím experimentovat. 
Tato práce mi přináší radost, 
poznání, veliké poučení a uspo-
kojení z lidské potřebnosti 
a vzájemnosti. Také veliký 
životní rozmach a příležitost 
k tvořivému způsobu svého pra-
covního i osobního směřování. 
n Co vám ji naopak odebí-

rá?
Je mi smutno z lidí, kteří 

nemají úctu k životu – vlastní-
mu i cizímu. Nepřála bych jim 
zažít utrpení některých handica-
povaných a jejich často nerovný 
zápas s nemocí či postižením. 
Ale přála bych si, aby v nás 
a kolem nás bylo více a více lás-
ky, dobroty a radosti.

ŘEDITELKA hrou na klavír nejen sama relaxuje, ale pomáhá 
napravovat narušené hlasy.

Miloslava Soukupová 
l pedagožka v oborech 

Sólový zpěv a Zpěvoterapie 
(náprava a rehabilitace hlaso-
vých poruch); specializuje se 
na výuku klasického, jazzové-
ho, muzikálového a popového 
zpěvu a na terapii koktavosti 
zpěvem
l zakladatelka Múzické 

školy, t. č. ředitelka Lidové 
konzervatoře a Múzické ško-
ly, p. o., Ostrava a manažer-
ka. Předtím pracovala v Měst-
ském kulturním středisku 
Ostrava jako vedoucí odděle-
ní zájmové umělecké činnosti 
a městská metodička pro sbo-
rový zpěv a individuální umě-
lecké soutěže
l vystudovala Státní kon-

zervatoř v Praze a Ostravě, 
obor sólový zpěv (absoluto-
rium r. 1976), Filozofi ckou 
fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci – katedru teo-
rie kultury (státní zkoušky 
r. 1983), Pedagogickou fakul-
tu UP v Olomouci – katedru 
speciální pedagogiky (státní 
zkoušky r. 1997)
l nositelka řady význam-

ných ocenění

V rámci celostátního soutěžní-
ho festivalu pro handicapované 
talenty Nad oblaky aneb Kaž-
dý může být hvězdou se poprvé 
uskuteční regionální semifi nálové 
kolo pro Moravskoslezský kraj. 
Pořadatelská obecně prospěšná 
společnost ProMancus o. p. s. ho 
organizuje s cílem dát šanci větší-
mu počtu klientů s pohybovým či 
mentálním postižením, kteří mají 
muzikální cítění a rádi zpívají, 
a to v kategoriích zpěvák/zpě-
vačka, skupina nebo sbor. Během 
koncertu, který proběhne v pá-
tek 26. dubna v prostorách 

Lidové konzervatoře a Múzické 
školy v Ostravě-Mariánských 
Horách, porota rozhodne, komu 
se výrazně zvýší šance vystoupit 
v celostátním fi nále. Záštitu nad 
koncertem v Ostravě převza-
la starostka městského obvodu 
Mariánských Hor Liana Janáčko-
vá, která zasedne také v porotě: 
„Všem účastníkům budeme držet 
palce. Společně s dalšími porotci 
budeme ke všem zpěvákům určitě 
velmi vlídní. Budeme posuzovat 
například výběr písničky, způsob 
interpretace a celkový dojem. 
Všichni se mohou těšit na pěkné 

ceny.“ Pro účast v regionálním 
kole je nezbytné se zaregistro-
vat formou přihlášky. Infor-
mace získáte na telefonním čísle 
724 248 092 nebo si můžete for-
mulář vyžádat na adrese: produk-
ce@nadoblaky.cz. Všichni účast-
níci pak budou osloveni zvacím 
dopisem s podrobnými pokyny 
a časovým harmonogramem. 
Organizační tým velice děkuje 
paní ředitelce Miloslavě Souku-
pové nejen za propůjčení sálu 
v Múzické škole na Nivnické 
ulici, ale i její ochotné a vstřícné 
jednání.

Účinkující regionálního kola festivalu Nad oblaky aneb 
Každý může být hvězdou vystoupí v sále Múzické školy

ZÁVĚREČNÁ DĚKOVAČKA po skončení fi nálového koncertu 
v loňském roce v Olomouci, kde vystoupili také klienti Múzické 
školy.
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Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska podalo žalo-
by o zdržení se protiprávního 
jednání na fi rmy Reklamní spo-
lečnost SENIOR s. r. o. a spo-
lečnost BECK EUROPE s. r. o., 
dříve vystupující pod obchodním 
názvem BECK CZECH, s. r. o. 
„Obě žalované fi rmy se zaměřují 
na prodej na  takzvaných před-
váděcích akcích, které se konají 
mimo vlastní provozovnu prodá-
vajícího. Cílovou skupinu tvoří 
zejména senioři,“ potvrdila před-
sedkyně sdružení Marcela Reiche-
lová. Důvodem žaloby jsou nekalé 
a agresivní praktiky, nezákonné 
poplatky účtované za odstoupení 
od smlouvy či poplatky za přimě-

řené náklady na dopravu technika 
včetně zahrnutí závazků k opravě 
a údržbě spotřebičů. Cílem popi-
sovaných praktik obou těchto 
fi rem je znemožnit, či maximál-
ně ztížit spotřebitelům využití 
jejich práva na odstoupení od 
smlouvy uzavřené na předváděcí 
akci do 14 dnů. Obě fi rmy byly 
v závěru loňského roku sdružením 
vyzvány, aby se zdržely výše 
uvedeného protiprávního jed-
nání. „Požádali jsme je, aby se 
vyjádřily k námi tvrzeným sku-
tečnostem. Vzhledem k tomu, že 

jednou z našich priorit je podpora 
a zprostředkování mimosoudní-
ho řešení sporů mezi spotřebiteli 
a podnikateli, nabídli jsme samo-
zřejmě také možnost mimosoudní 
dohody o předmětu sporu. Žádná 
z fi rem však na naši písemnou 
výzvu nereagovala. Nezbyla tedy 
jiná varianta, než věc řešit soud-
ní cestou,“ objasnila předsedkyně 
sdružení. Pokud i vy potřebu-
jete poradit, můžete využít tyto 
kontakty: Tel./fax: 596 111 252, 
mobil: 608 722 582, e-mail: 
ostrava@sos-msk.cz. V Ostravě 
jsou vám odborníci k dispozici 
v těchto dnech: pondělí 13 až 17 
hodin, úterý 14 až 17 hodin, čtvr-
tek 9 až 12 hodin.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska 
podalo žaloby na fi rmy s nekalými praktikami

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

STALO SE:

Ples ovládla soutěž v tanci
Během tradičního mariánskohorského plesu došlo i na sou-

těž v tanci, která se setkala s velkým ohlasem. Taneční páry, 
složené vždy z jednoho dobrovolníka a jednoho profesionálního 
tanečníka, předvedly skvělé výkony. Všichni si zasloužili vel-
ký obdiv a potlesk přítomných hostů. S vtipem sobě vlastním 
se moderování celého plesu včetně premiérové taneční soutěže 
ujala starostka Liana Janáčková. Hlavní hvězdou večera byl 
Vladimír Hron, který se úspěšně zhostil i role porotce této sou-
těže.

Příběhy bezpráví na Obchodní akademii 
v Ostravě-Mariánských Horách

Navzdory rozsáhlé dokumentaci, fotografi ím a svědectvím 
obětí existují lidé, kteří tvrdí, že holocaust nikdy neproběhl. 
Aby jejich slova nikdo nevyslyšel a nikdo nezpochybňoval his-
torické důkazy, máme za to, že musíme chránit pravdu. Proto 
se žáci Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální pra-
videlně zapojují do akce Příběhy bezpráví. Dnešní generace už 
by se nikdy neměla setkat s nápisy typu „Židům a psům vstup 
zakázán!“. Simona Wodáková

Nejdřív si přišli pro židy a já se neozval – nebyl jsem žid.
 Potom si přišli pro komunisty a já se neozval – nebyl jsem 
komunistou.
 Potom si přišli pro odboráře a já se neozval – nebyl jsem 
odborář.
A když si přišli pro mě – nebyl už nikdo, kdo by se ozval.

Báseň Martina Niemollera, pastora protestantského kostela 
v Berlíně z r. 1939, který strávil osm let v koncentračním tábo-
ře.

STUDENTI SE ZAPOJILI do akce Příběhy bezpráví. Autorkou 
snímku je Barbora Kurdzielová, 2. E.

TRADIČNÍ PLES se rozproudil netradiční zábavou, která na-
dchla účastníky i diváky. Po ukončení taneční soutěže se lidé 
bavili až do ranních hodin. 

Ne nadarmo se říká: „Co se 
v mládí naučíš, ve stáří jako 
když najdeš.“ Proto naše MŠ 
poskytla rodičům možnost při-
hlásit své děti na „Usměvavé 
lyžování“ na Vaňkově kopci 
v Horní Lhotě pro děti od čtyř 
let, kde se pod vedením zkuše-
ných instruktorů seznamova-
ly nejen se základy lyžování.
A aby se naše děti uměly 
pohybovat nejen na sou-
ši, ale také ve vodě, zahájili 
jsme výcvik plavání v krytém 
bazéně v Ostravě-Porubě. 
Zde si děti užívají jedenkrát 
v týdnu spoustu legrace, her 
a soutěží. My tedy doufáme, 
že své nabyté dovednosti plně 
využijí v dalších letech, a kdo 
ví, možná o nich ještě někdy 
uslyšíme.

Darja Slahúčková, 
MŠ Gen. Janka

Malí sportovci

Koná se ve středu 24. dubna od 16 hodin na Hlubinské ulici 
6 v Moravské Ostravě.  Téma je „Kdo je připraven, není okra-
den.“ Na kurz se není nutné předem přihlašovat.

Oddělení sociálního poraden-
ství mariánskohorského měst-
ského úřadu při hájení zájmů 
svých klientů a poskytování 
potřebné pomoci v jejich často 
nelehké životní situaci spolu-
pracuje také s různými nevlád-
ními neziskovými organizace-
mi. Jednou z nich je Poradna 
pro občanství/Občanská a lidská 
práva, která se dlouhodobě za-
bývá otázkami státního občan-
ství a práv cizinců, potíráním 
diskriminace, prosazováním 
rovných příležitostí, terénní pra-
cí v sociálně vyloučených loka-
litách a také pomocí rodinám, 
jejichž děti byly umístěny do 
ústavní výchovy nebo jim tako-
vé umístění hrozí. „Svoji činnost 
zaměřuje na právní poradenský 
servis pro potřeby jednotlivců, 
nevládních organizací i pracov-
níků státní správy, sleduje a ana-
lyzuje dodržování občanských 
a lidských práv a platné a při-
pravované legislativní normy, 
zaměřuje se na návrhy a inicio-
vání systémových řešení,“ při-

blížila Jana Šebestová, která je 
na našem úřadě pověřena vede-
ním oddělení sociálního pora-
denství. 

Poradna pro občanství/
Občanská a lidská práva je 
občanské sdružení založené 
skupinou právníků a sociálních 
pracovníků v roce 1999. Od 
roku 2010 je členem platfor-
my základních práv Agentury 
pro lidská práva Evropské unie 
se sídlem ve Vídni. Aktuálně 
přímo působí v sedmi krajích 
České republiky (Ústecký kraj, 
Středočeský kraj, Pardubický 
kraj, Olomoucký kraj, Morav-
skoslezský kraj, Jihomoravský 
kraj a Hlavní město Praha) a  její 
tým čítá na šest desítek zaměst-
nanců. V rámci Ostravy působí 
v Kunčičkách, Michálkovicích, 
Porubě, Bedřišce a v Radva-
nicích-Lipině. „Poradnu, která 
své služby poskytuje bezplat-
ně, mohou občané kontaktovat 
prostřednictvím pracovníků 
oddělení sociálního poradenství 
našeho úřadu,“ upřesnila Jana 
Šebestová. 

Poradna poskytuje:
l sociální a právní poraden-

ství v oblasti trhu práce, bydlení 
a dluhů
l pomoc při sjednávání splát-

kových kalendářů a při hledání 
vhodného řešení dle vaší celko-
vé dluhové situace
l pomoc při psaní životopi-

su, dopisů a jiných písemných 
podání
l předávání nabídky vhod-

ných pracovních míst a dopro-
vod k zaměstnavateli
l mediaci a právní zastoupení 

v individuálních případech
l pomoc při komunikaci 

s různými úřady, školou atd.
l pomoc při jednáních s orgá-

nem sociálně právní ochrany 
dětí, tak aby děti zůstaly doma

Kontaktní údaje: Prokešovo 
nám. 618/3, Ostrava, e-mail: 
lydia.polackova@poradna-
prava.cz, www.poradna-prava.
cz, tel.: 724 701 613, 724 701 
614, 724 701 615, 724 701 622. 
Otevřeno ve středu od 9 do 16 
hodin.

Městská police pořádá bezplatný kurz pro veřejnost
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Ulice Korunní je v celé délce 
označena jako obytná zóna. To 
znamená, že řidič smí jet v této 
zóně nejvýše dvacítkou. Přitom 
musí dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí ohro-
zit, a v případě nutnosti musí 
zastavit vozidlo. Stání je dovo-
leno jen na místech označených 
jako parkoviště.

Protože se množily vaše stíž-
nosti na nezodpovědné šoféry, 
dokonce i na průjezdy náklad-

ních automobilů, kterým to 
zakazuje jiná dopravní značka, 
nainstalovali jsme tam doplňko-
vou „ceduli“, která připomíná 
všem na ulici Korunní, že tam 
platí dvacítka.

Jenže marnost nad marnost. 
Požádali jsme proto Policii Čes-
ké republiky a Městskou policii 
Ostrava, aby konaly svou povin-
nost. Tímto si dovoluji upozor-
nit řidiče, kteří projíždějí ulici 

Korunní, že mohou být zastave-
ni policisty a následně konfron-
továni, zda rychlost jejich vozi-
dla byla přiměřená. Také jsme 
žádali  policii, aby si všímala 
dopravních a jiných přestupků 
– stání v protisměru a zákazu 
zastavení.

S touto informací seznam-
te, prosím, své známé, hosty 
a přátele. Chraňte před pokutou 
své peněženky. 

 Jiří Jezerský, místostarosta 
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Chtěl ukrást kameru, byl však dopaden 
Strážníci městské policie se stali svědky vloupání do motoro-

vého vozidla. V Ostravě-Hulvákách spatřili muže, který rozbil 
boční okno na vozidle značky Škoda, poté otevřel dveře, vlezl 
dovnitř a vzápětí vozidlo opouštěl s nějakým předmětem v ruce. 
Strážníci se za mužem ihned rozběhli a vyzvali ho, aby se zasta-
vil. Při útěku byl ale dopaden. 

Kradli plechy ze střechy 
V objektu fi rmy v Ostravě-Mariánských Horách se pokusili 

dva muži ukrást kovový materiál. Strážníky na to upozornilo 
oznámení na tísňovou linku. Policisté obdrželi také popis obou 
mužů včetně přibližné trasy, odkud z fi rmy odnášeli stržené 
střešní plechy. Strážníci při kontrole okolí na oba podezřelé 
muže narazili. Jak vyšlo najevo, měli oba muži mezi stromy 
nedaleko uvedené fi rmy přichystáno k odvozu několik rolí střeš-
ní plechové krytiny, kterou strhli z budovy v areálu fi rmy. 

Dopravní nehoda, viník řídil přes úřední zákaz
Při pochůzce spatřili strážníci městské policie v Ostravě-

-Mariánských Horách dvě havarovaná vozidla. Řidič jednoho 
vozidla se potácel kolem auta a byl zraněn na hlavě. Strážní-
ci mu poskytli první pomoc, usadili ho do služebního vozidla 
a přivolali sanitku. Řidič druhého vozidla seděl uvnitř vozu, zra-
něn nebyl a lékařské ošetření nepožadoval. Jak vyšlo najevo, 
viníkem nehody byl zřejmě právě tento řidič. Strážníkům uvedl, 
že do druhého auta naboural zezadu poté, co ho při projíždění 
křižovatkou přehlédl. Nárazem navíc vozidlo odhodil na sloup 
veřejného osvětlení. Viník nehody rovněž přiznal, že mu byl 
odebrán řidičský průkaz, jelikož má zákaz řízení motorových 
vozidel. Strážníci proto přivolali na místo rovněž Policii ČR. 
Zasahovat museli i hasiči z důvodu úniku provozních kapalin.

V minulém čísle Zpravoda-
je bylo zveřejněno oznámení 
o úmrtí bývalé vedoucí sociál-
ního odboru paní Mileny Luká-
šové-Ullmannové. Dovolte mi, 
abych zavzpomínala na událost, 
která se mi s její osobou spoju-
je. 

Zhruba tři roky po revoluci, tj. 
v našem prvním volebním obdo-
bí, mi tehdy oznámila, že na 
základě jejích analýz se jí nelí-
bí, jak některé rodiny zneužívají 
sociální dávky prostřednictvím 
počtu dětí. Protože jsem sdílela 
tentýž názor, ohlásily jsme se 
u úřadujícího ministra sociál-
ních věcí pana Jindřicha Vodič-
ky. Ten nás kupodivu přijal 
a vyslechl, co nás tíží. Sdělily 
jsme mu naše stanovisko, že by 
měly být přídavky na děti uplat-
ňovány pouze na tolik dětí, kolik 
je průměr v české rodině – tedy 
maximálně tři. (Křesťanské více-
četné rodiny mi jistě odpustí. 

Ony však určitě větší počet dětí 
nemají ze ziskuchtivých důvodů 
a na úkor ostatních). Pan minis-
tr nám oponoval, že „všechny 
děti jsou naše“. Nebral v úvahu, 
že zodpovědná rodina nemůže 
a nesmí žít z daní jiných. To už 
pak není solidarita, ale parazi-
tování. 

Obě strany jsme trvaly na 
svých názorech, schůzka tedy 
brzo skončila a my jsme s Mile-
nou jely domů. Měly jsme pocit, 
že tehdy systém nastavení bylo 
ještě možné zvrátit. Teď už to 
nejde, všichni si na něj zvykli. 
V zahraničí (a nemusím chodit 
daleko) u ostatních však jiný 
systém existuje, tak proč to ne-
jde u nás? 

Pane Vodičko, tenkrát to chtě-
lo akci. 

Mileno, moc na Tebe vzpomí-
nám. A nejen kvůli naší cestě do 
Prahy. 

 Liana Janáčková, starostka

Vzpomínka na Milenu

V průběhu uplynulých tří 
měsíců proběhla ve spoluprá-
ci našeho obvodu s Centrem 
bezpečné jízdy Libros Ostrava 
soutěž o hodnotné ceny. Všem 
výhercům blahopřejeme. 

 Vítěz standardu kurzu  Petr Kosiarz 
Vítěz kurzu základ  Andrea Vilímková
Vítěz motocyklového kurzu  Tomáš Florek

Nejvíce přestupků bylo v dopravě, 
následuje porušení veřejného pořádku

V průběhu měsíce února se 
hlídky Městské policie Ostrava 
podílely na řešení 157 událos-
tí na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 
Celkem se řešilo 372 přestupků, 
z toho 220 v dopravě, dvacet ve 
státní správě a územní samo-
správě, v 97 případech byl poru-
šen veřejný pořádek. Během 26 
výjezdů posbírali 42 kusů stříka-
ček, které se v nejvyšším počtu 
nacházely na ulicích 28. října, 
Strmé, 1. máje a Martinské. Ve 
319 případech řešili policisté 
tyto přestupky peněžitou poku-
tou, ve více než dvou stech pří-

padech stačila domluva, osm-
náct přestupků bylo postoupeno 
k dalšímu šetření. V seznamu 
přestupků jsou zaznamenány 
opět volné pohyby psů či absen-
ce parkovacích kotoučů. 

O část našeho obvodu se sta-
rají policisté obvodního odděle-
ní Vítkovice. „Ve sledovaném 
období do konce února bylo 
spácháno 14 trestných činů a 16 
přestupků. Jeden z nich souvisel 
s ubytovnou na Žákovské uli-
ci,“ uvedl zástupce vedoucího 
oddělení Ján Lehotský a dodal: 
„Opatření, která byla ze strany 

PČR ve spolupráci s MP Ostra-
va přijata v říjnu loňského roku 
k eliminaci negativních jevů 
v okolí ubytovny, se ve srovnání 
s předešlým obdobím projevila 
ve sníženém celkovém počtu 
evidovaných skutků protipráv-
ního jednání.“ Podle vedoucího 
budou policisté směřovat svou 
činnost zejména do oblasti pre-
vence kriminality spočívající ve 
výkonu hlídkové a obchůzkové 
služby, odhalování a objasňo-
vání trestných činů a přestupků 
a kontaktu s veřejností s cílem 
zajistit bezpečí a spokojenost 
občanů.

Vítání nových občánků

V sobotu 9. března se v obřad-
ní síni mariánskohorské radnice 
konalo tradiční vítání novoro-
zených občánků. „Z pozvaných 
třiceti dětí se se svými rodiči 
dostavilo 13 děvčátek a sedm 
chlapečků, v početném dopro-
vodu svých příbuzných,“ řekla 
matrikářka Alena Michelová. 
Tato slavnostní událost byla 
zahájena malým hudebním kon-
certem v podání dvou nadaných 
žákyň Základní umělecké školy 
Eduarda Marhuly z Ostravy-
-Mariánských Hor. Poté se ujal 
slova místostarosta Jiří Jezer-
ský, který se po krátkém uvíta-
cím projevu přivítal s každým 
nově narozeným mariánskohor-
ským občánkem, každé mimin-
ko dekoroval pamětní medailí 
a rodičům předal pamětní list 
včetně malého dárku od naší 
radnice.

DAMIÁN PAVELEK si první slavnostní obřad užíval ve velmi 
dobré náladě. Přítomnost našeho místostarosty Jiřího Jezereského 
mu očividně nevadila.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ bývá vždycky velmi milá záležitost pro všechny rodiče. Miminka, když nespí, 
tak se také velmi dobře baví.

V obytných zónách se smí jezdit nejvýše dvacítkou

Výsledky soutěže o poukazy 
na kurzy bezpečné jízdy
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Po zimní přestávce otevřela ostravská městská 
policie dětské dopravní hřiště 

Po dlouhé zimní přestávce byl opět zahájen provoz na dět-
ském dopravním hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, 
jehož provozovatelem je Městská policie Ostrava. Hřiště je 
otevřeno veřejnosti denně od pondělí do neděle. Ve všední 
dny vždy v odpoledních hodinách mezi 13. a 17. hodinou, 
o víkendech a o svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Děti od tří 
do šesti let musí být v souladu s provozním řádem dopravního 
hřiště v doprovodu osoby starší 18 let. 

DĚTI si na dopravním hřišti mohou vyzkoušet jízdu podle
pravidel silničního provozu, učí se poznávat a respektovat 
dopravní značky a předpisy, jež přispívají k bezpečnosti všech, 
kteří se na komunikacích pohybují, tedy chodců i řidičů včetně 
cyklistů.

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

KRÁTCE:
Agentura práce nabízí rekvalifi kaci

Projekt Agentura práce nabí-
zí dlouhodobě nezaměstnaným 
účastníkům starším 18 let akti-
vity zaměřené na hledání prá-
ce a plnohodnotné uplatnění 
se na trhu práce. Účastníkům 
pomůže zorientovat se ve vlast-
ních schopnostech a připravit se 
na přijímací řízení. Vhodným 
zájemcům nabízí pár volných 
rekvalifi kací, například na vyso-
kozdvižný vozík, zámečníka 
a vazače břemen, jež jsou pro 
účastníky zdarma. Zaměstnava-
telům, kteří přijmou účastníka do 
pracovního poměru, je poskyto-
ván příspěvek na mzdu. Naopak 
zájemcům k podpoře ke vstu-
pu do projektu je poskytován 
peněžní příspěvek na cestovné, 
stravné a péči o děti. Další infor-
mace týkající se projektu získáte 
na stránkách www.css-ostrava.
cz nebo u pracovnice Danie-
ly Dunčové, tel.: 599 455 183, 
739 424 175, e-mail: dduncova
@css-ostrava.cz. Od loňského 
roku realizuje Centrum sociál-
ních služeb Ostrava, o. p. s. také 
projekt s názvem Zaměstnává-
ní mladých dospělých – prů-
vodcovstvím. Cílem projektu je 
posílit začleňování mladých lidí 

ohrožených sociálním vylou-
čením na trh práce v morav-
skoslezském regionu. Činnosti 
programu připraví účastníky na 
absolvování rekvalifi kace, která 
je bezplatná, nabízí poradenství 
při hledání zaměstnání a moti-

vuje účastníky možnými fi nanč-
ními příspěvky. Mzdové nákla-
dy zaměstnaného účastníka 
jsou podporovány příspěvkem 
na mzdu jeho zaměstnavateli. 
„V současné době nabízí reali-
zátor projektu mladým dospě-
lým lidem ve věku 18 až 25 let 
se základním vzděláním bez 
rekvalifi kace, kteří nedokonči-
li strojírenský obor nebo mají 
případnou praxi v automobilo-
vém průmyslu, pracovní místo 
na obsazení pozice kontrolor,“ 
uvedla Hana Hajovská. Dále 
nabízí tyto rekvalifi kace: mani-
pulat se zbožím, vazač břemen, 
úprava zeleně, prodavač, prá-
ce s křovinořezem a obsluha 
motorové pily. Účastníkům 
v projektu je propláceno jízdné 
na rekvalifi kační kurzy a při hle-
dání zaměstnání. Další informa-
ce získáte u aktivační poradky-
ně Johanky Czudek na tel.: 
599 455 183, 736 457 913 nebo 
na e-mailu: jczudek@css-ostra-
va.cz. Oba projekty jsou fi nan-
covány z prostředků Evropské 
unie, Evropského sociálního 
fondu, Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

AGENTURA PRÁCE nabízí 
zdarma rekvalifi kace na celou 
řadu odborností.

Nemáte práci nebo vám hro-
zí ztráta práce, chcete změnit 
kvalifi kaci? Udělejte si předsta-
vu o pracovních příležitostech 
a rekvalifi kacích v dělnických 
i technických profesích, v admi-
nistrativě i službách. Navštiv-
te Burzu práce a rekvalifi kací, 
s nabídkami i poradenským cen-
trem na jednom místě. Pořadate-

lem je DTO CZ, s. r. o. ve spolu-
práci s Úřadem práce v Ostravě. 
Jarní burza se koná 23. dubna 
2013 od 10 do 18 hodin v DTO 
CZ (Mariánské náměstí 5, Ostra-
va-Mariánské Hory, naproti 
bývalému Telecomu). Podzimní 
burza proběhne v září. Vstup pro 
zájemce zdarma.

Burza práce a rekvalifi kací

DNE 9. BŘEZNA 2013 oslavila životní jubileum 90 let paní 
Alena Beránková, obyvatelka Domova pro seniory Iris a dlou-
holetá občanka Mariánských Hor, kde žije více než 55 let. Při-
pojujeme se ke všem gratulantům i k 1. místostarostovi Jiřímu 
Boháčovi, který osobně gratuloval oslavenkyni, a přejeme do 
dalších let zdraví a pěkné dny. 

Úředníci si procvičili paměť

V RÁMCI Národního týdne trénování paměti, který se v letošním roce konal v termínu 11. až 17. 
března, proběhl na našem úřadě dvouhodinový  seminář s názvem Mozkový jogging. 

Každoročně se městský 
obvod stará o odvoz objem-
nějšího odpadu v souvislosti 
s jarním úklidem domácnos-
tí. Pro přehled zveřejňujeme 
s měsíčním předstihem data a 
místa přistavení kontejnerů.

Pondělí 6. května 
l ulice Gen. Janka u č. o. 3
l Rtm. Gucmana x U Dvoru
l Raisova 15
l Šimáčkova 7

 l  Vršovců 6,   
odvoz v úterý 7. května

Úterý 7. května 
l  ulice Zelená u č. o. 80 

1. máje (parkoviště Bešťák)
l Fr. Šrámka 24
l Cottonova 11
l  Prostorná x Kremličkova 

(naproti kostelu)
l Vršovců 64
 l  Mojmírovců 32 x V Zátiší, 

odvoz ve čtvrtek 9. května

Čtvrtek 9. května 
 l  ulice Žákovská  

(zelená plocha za č. o. 36)
l Matrosovova x Wolkrova
 l  Kordova x Chaloupeckého 

(Bedřiška, na konci zelená 
plocha) 

 l  Gen. Hrušky u č. o. 25  
(na konci)

 l  U Nových válcoven  
(benzinová pumpa),  
odvoz pátek 10. května

V průběhu měsíce května budou v našem obvodu 
přistaveny kontejnery na jarní úklid 
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Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9

Holčičí NOC S ANDERSE-
NEM aneb proměny v životě 
oblázků se nazývá již třinácté 
spaní děti v knihovně. Touto nocí 
se pobočka připojuje k celostátní 
akci knihoven na podporu děts-
kého čtenářství, při níž děti no-
cují v knihovně u příležitosti
výročí narození dánského po-
hádkáře Hanse Christiana Ander-
sena. Letos proběhne z pátku 
5. dubna na sobotu 6. dubna. 

Ve dnech 8. až 25. dubna 
během půjčování si mohou náv-
štěvníci knihovny vyplnit kviz 
Ahoj, Země o naší zemi, přírodě 
a ochraně planety. 

V Čítárně u čerta připravuje 
knihovna dvě akce. Spelling bee 
aneb hrajeme si se slovíčky je 
akce, kdy děti mohou hláskovat 
a číst zapeklitá česká slova, a to 
během půjčování v týdnu od 15. 
do 19. dubna. 

V úterý 16. dubna od 15 do 17 
hodin proběhne v dětském oddě-
lení Veselé hraní pro ty, kteří se 
dovedou bavit při turnajích ve 
stolních hrách. 

Poslední dubnová noc má své 
velké kouzlo. Filipojakubská 
noc, jak ji nazvala církev podle 
apoštolů Filipa a Jakuba, je plná 
magie a kouzel. Na ochranu proti 
zlé magii budeme vyrábět v úte-
rý 30. dubna v době od 15 do 17 
hodin Talisman pro štěstí. 

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Zve na veřejné čtení herců 
Divadla Petra Bezruče, které se 
uskuteční v úterý 9. dubna od 18 
hodin. Literární večer nám při-
blíží knižní předlohy k dramati-
zacím divadelních her. 

Námětem Černé hodinky 
budou andělé a démoni. Sejde-
me se ve čtvrtek 11. dubna v 17 
hodin v dětském oddělení. 

V týdnu od 15. do 20. dubna si 
můžete ověřit své znalosti ekolo-
gie v zajímavém kvízu s názvem 
Chráníme planetu Zemi. V úte-
rý 16. dubna proběhne od 15 
hodin vyhlášení výsledků lite-
rární soutěže ke Dni Země. Pro 
děti budou také připraveny vědo-
mostní soutěže a hádanky. 

Ve výtvarné dílně ve čtvrtek 
18. dubna od 13.30 do 16.30 
hodin s názvem Klauni a akro-
bati si mohou děti v dětském 
oddělení vyrobit pohyblivé po-
stavičky z papíru.

 V úterý 23. dubna od 15 do 
16 hodin se uskuteční Odpoled-
ní čtení pro všechny děti, rodiče 
a prarodiče, které bude věnováno 
Světovému dni knihy a autor-
ských práv.

Přijďte si poslechnout jar-

ní melodie v podání žáků ZUŠ 
Eduarda Marhuly v Ostravě. 
Koncert s názvem S úsměvem 
u klavíru se uskuteční ve čtvrtek 
25. dubna v 17 hodin.

Soutěživé děti by si neměly 
nechat ujít losování vítěze hry 
Bingo! za měsíc duben, které 
proběhne v úterý 30. dubna v 15 
hodin. Celý měsíc duben si děti 
mohou vyplnit kvíz s názvem 
Cesta do pravěku. Každé úterý 
si můžete zatančit na taneční pod-
ložce v dětském oddělení od 14 
do15.30 hodin na akci s názvem 
Bavíme se tancem. 

Klub rodičů s dětmi – TRN-
KÁČEK nabídne 3. května v 10 

hodin povídání O Krtečkovi 
a jeho kamarádech. Vyrobíme 
si prstové maňásky a pro rodiče 
bude připravena široká nabíd-
ka knih o cvičení a pohybových 
aktivitách s malými dětmi.

Jste zvědaví, jaké knihy byly 
nejžádanější v měsíci čtenářů 
v obou  knihovnách?

V dospělém oddělení zvítě-
zila kniha E. L. Jamese: Pade-
sát odstínů šedi a kniha od 
M. Fiebera: Soukromé bludiš-
tě.

Děti chtěly prožít zase dob-
rodružství a zábavu u knihy 
T. Breziny: Hafani 001; špičko-
ví agenti.

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

Knihovna – kniha – čtenář

Stacionární centra prevence Městské policie Ostrava pomáhají
V Ostravě fungují dvě staci-

onární centra prevence, kam se 
občané mohou obracet na pří-
tomné strážníky se svými do-
tazy, náměty a žádostmi týka-
jícími se veřejného pořádku, 
prevence kriminality a upevňo-
vání pořádku a bezpečí v našem 
městě. Centra slouží rovněž jako 
poradna pro občany, kterým 
se zde také dostává informací 
o práci strážníků Městské poli-
cie v Ostravě. Rovněž jsou zde 
k dispozici kontakty na krizová 
centra, azylové domy a inter-
venční centra, k dispozici jsou 
materiály a publikace týkající 
se preventivní činnosti Městské 
policie Ostrava a zájemci mohou 
získat také informace, jak se do 
řady preventivních projektů 
městské policie mohou sami 
zapojit. „Nespornou výhodou 
je možnost poskytnout veškerý 
možný a dostupný servis infor-
mací občanovi, v neposlední 
řadě přímé nasměrování občana 
na příslušnou instituci,“ uved-
la Vladimíra Zychová z Měst-
ské policie Ostrava. Občané se 
obracejí na pracovníky stacio-
nárního centra s problematikou 
domácího násilí, šikanování dětí 
na školách, požadují řešení par-
kování v místě bydliště, dotazují 
se na platnost a výměny dokla-
dů, hledají pomoc ve složitých 
životních situacích. „Jen v loň-
ském roce se na pracovníky 

stacionárních center prevence 
obrátilo 210 občanů. Jednalo se 
o kontakty osobní, telefonické 
i prostřednictvím elektronické 
pošty,“ dodala Zychová. 

Kontakty na centra 
prevence
l  ul. A. Kučery 31, Ostrava-

-Hrabůvka, tel. 595 781 324
l  ul. Zámecká 10, Moravská 

Ostrava, tel. 725 528 628
l  e-mailová adresa:  

prevence@mpostrava.cz

Zasáhli proti šikaně 
Centrum prevence kontakto-

valo vedení jedné z ostravských 
škol, kde se objevila mezi žáky 
šikana a také nevhodné chování 
k pedagogům, kouření a požívá-
ní alkoholu dětmi. Na škole bylo 
poté realizováno několik besed 
s dětmi, zaměřených právě na 
ty největší problémy, strážníci 
s dětmi hovořili a vysvětlova-
li důsledky takového chování. 
Potěšující bylo zjištění, že situ-
ace na škole se poté výrazně 
zlepšila.

Strážníci pomohli vyře-
šit konfl ikt se sousedem 

Centrum prevence navštívil 
starší manželský pár, který se 
přišel poradit, jakým způsobem 
má řešit dlouhodobé konfl ikty 
a spory se svým sousedem. 
Mladý muž jim dělal naschvá-
ly, slovně je napadal a dokonce 
v jednom případě staršího muže 
i fyzicky napadl. Věc řešila 
Policie ČR, avšak ani to neved-
lo ke zlepšení situace. Přítomný 
strážník manželům vysvětlil 
kompetence městské policie 
v dané situaci, doporučil v pří-
padě jakéhokoli konfl iktu ihned 
přivolat na místo policisty nebo 
strážníky a doporučil také kon-
taktovat Sdružení na ochranu 
nájemníků. 

Řešili aktuální situaci 
v rodině

Strážníci v centru prevence 
řešili rovněž případ staré ženy, 
která pečovala o svého men-
tálně postiženého vnuka. Ten 
však vzhledem k postupující 
psychické nemoci začal starou 
paní fyzicky napadat. Žena měla 
velké obavy o své zdraví, avšak 
současně chtěla o vnuka i nadále 
pečovat. Strážník kontaktoval 
příslušnou sociální pracovni-
ci, která o situaci v rodině sice 
věděla, avšak informace o napa-
dání staré ženy pro ni byla nová. 
Přislíbila okamžitou pomoc.

Oběť trestného činu 
měla svědčit, 
ale dostala strach

Na centrum prevence se obrá-
tila s žádostí o pomoc žena, kte-
rá se stala obětí trestného činu 
a nyní byla předvolána k soudu. 
Žena pachatele usvědčila a měla 
obavy, že poté, co podá svědec-
tví u soudu, může se jí dotyčný 
mstít. Měla také obavy, že bude 
propuštěn z vazby a mohl by ji 
kontaktovat. Strážník ženu zkon-
taktoval s policistou, který věc 
šetřil, a také jí byla domluvena 
schůzka v Bílém kruhu bezpečí, 
kde mj. poskytují podporu při 
svědectví u soudů a zabývají se 
veškerou pomocí obětem trest-
ných činů.

Přišla o peníze a o radu 
požádala policii

Centrum prevence navštívila 
žena, která se ocitla v nezávidě-
níhodné situaci. Přes inzerát si 
vyřizovala od nebankovní spo-
lečnosti půjčku a jako údajnou 
kauci zaplatila několikatisíco-
vou částku. Peníze odevzdala 
neznámému muži a ten se jí už 
neozval. Žena byla naprosto 
bezradná, nevěděla, co si počít 
a kam se obrátit. Strážníci ji 
uklidnili a vysvětlili všech-
ny možnosti, které má. Pak ji 
poslali po předchozí domluvě 
na Policii ČR, aby podala trestní 
oznámení.

STRÁŽNÍCI ve stacionárních centrech poradí a pomohou obča-
nům s celou řadou žádostí.

DO POBOČKY Daliborova v Týdnu prvňáčků přišel mezi děti 
vyprávět své pohádky skřítek Fašfuňák s Davidem Velčovským. 
Prvňáčci se dozvěděli nejen o Zelené karkulce, ale i co nočního 
skřítka vyrušilo ze spaní. Na závěr byly děti z prvních tříd pís-
menkovou čarodějnicí pasování na ochránce a čtenáře dětských 
knih.

V RÁMCI Národního týdne trénování paměti se návštěvníci 
knihovny Daliborova zúčastnili přednášky Terezy Seidlerové 
a získali informace, jak lze pomocí účinných metod efektivně 
trénovat vlastní paměť i provozovat takzvaný mozkový jogging.
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VÝKUP 

DRUHOTNÝCH 
SUROVIN

Sběrna společnosti 
ORC group s.r.o. 
na ulici Rybářská 

(za autosalonem Hyundai, 
naproti Kaufl andu)

PROVÁDÍ VÝKUP

 ŽELEZNÉHO ŠROTU
 BAREVNÝCH KOVŮ
 PAPÍRU A LEPENKY

Otevírací doba:
Po – Pá 

8.00 hod. – 16.00 hod.
So (sudý týden) 

9.00 hod. – 12.00 hod.

Mobil: 724 794 736

www.orc.cz

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

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

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

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

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

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

Mižochová, tel.: 775 950 951 
Lichý týden: 
Po – Čt: 12.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 13.00
Sudý týden: 
Po – Pá: 8.00 – 13.00
l PEDIKÚRA: Emilie Urban-

cová, tel.: 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-

tech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 
l REHABILITACE: Kateři-

na Hermanová, tel.: 605 831 568, 
599 459 121 (fyzikální terapie, 
elektroléčba, ultrazvuk, magneto-
terapie, léčebná tělesná výchova 
– hradí zdravotní pojišťovny, 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
DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: Gabriela 

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

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

Sudý týden: Po – Čt: 8.00 
až 15.30, Pá: 11.00 – 15.30, 
So: dle objednávky
l PEDIKÚRA: Emilie Urban-

cová, tel.: 732 556 665, Po: 11.00 
– 15.00 v domácnostech klientů, 
Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby 
poskytované v DPS
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Propet
spol.s r. o.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

RACIO POTRAVINY
NUTRIČNÍ PORADNA

NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU 
POTRAVIN ZDRAVÉ VÝŽIVY!

Další nabízené služby:
l služby nutriční poradny

l přednášky
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Po, St: 9 - 18, Út, Čt, Pá: 9 - 17
28. října 262, Ostrava-Mar. hory

(70 m od tramvajové zastávky Prostorná)

www.raciopotraviny.cz

Vážení spoluobčané, 
kontejner na použité ošacení je už přistaven 
v lokalitě Jiřího Trnky nad tzv. dolinou. V příštím 
čísle přineseme více informací o tom, co se děje 
s materiálem po odvozu do Diakonie Broumov.
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