
Prvňáčci Základní školy Gen. 
Janka dostali od vedení měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na začátku školního 
roku dárek v podobě audio CD 
plného pohádkových příběhů 
o čertech v kuchyni. Jedná se již 
o pátou sérii nejhezčích Čertov-
ských pohádek, které v letošním 
roce vymyslely děti z celého 
Moravskoslezského kraje ve 
stejnojmenné soutěži. „Letošní-
ho ročníku se zúčastnilo celkem 
921 mladých autorů a vybrat nej-
hezčí pohádky bylo pro porotu 
těžkým úkolem, nakonec se nám 
to ale podařilo. Na pohádkovém 
cédéčku se navíc kromě vítězných 
pohádek objevily i další, které 
byly něčím zvláštní, jedinečné 
a porotu zaujaly,“ řekl 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
Téměř všechny pohádky namlu-
vili moderátoři Hitrádia Orion, 
hlasy vypravěčům ale propůjčili 
také starostka Liana Janáčková 
a místostarosta Hujdus. Kromě 
žáků prvních tříd Základní školy 

Gen. Janka dostanou pohádkové 
CD také samotní autoři nejhezčích 
pohádek a prvňáčci těch základ-
ních škol, které se pátého roč-
níku literární soutěže Čertovské 
pohádky zúčastnily nejaktivněji. 
Součástí každého pohádkového 
CD s názvem Čerti v kuchyni je 
slevový poukaz v hodnotě 300 
korun pro každou platící osobu, 
který je možné využít při nákupu 
dovolené v roce 2016 u hlavního 
partnera literární soutěže Čertov-
ské pohádky, cestovní kanceláře 
CHERRY TOUR s. r. o.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
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Pokud něco neumíte vysvětlit jednoduše, pak tomu sami pořádně 
nerozumíte. Albert Einstein

Tropické léto je za námi
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Seznamte se se svým okrs-
kářem str. 4-5

Děti z Křesťanské mateřské 
školy a Mateřské školy U Dvo-
ru šly letos do nového. Už na 
konci minulého školního roku 
totiž dostaly jejich školky nové 
zahrady s novým vybavením. 
Například v Křesťanské mateř-
ské škole, kde mají pirátskou 
loď, delfína v podobě pružiny, 
pavučinu, kreslicí tabuli, dome-

ček, velké pískoviště a další hra-
cí prvky, si nové zařízení velmi 
chválí: „Kromě zrekonstruova-
né budovy a nových interiérů 
máme nyní v provozu také plně 
zrekonstruovanou školní zahra-
du. Radost z ní mají nejen děti 
a pedagogové, ale nesmírně nás 
těší také pochvalné ohlasy rodi-
čů. Děkujeme všem, kteří se na 

této příjemné změně podíleli, 
obzvlášť paní starostce Janáčko-
vé,“ řekla ředitelka školky Mile-
na Glinzová. Rekonstrukci areá-
lů obou zahrad, která probíhala 
od dubna do června, prováděla 
společnost DAV, s. r. o., podle 
projektové dokumentace zho-
tovené týmem architektky Ivy 
Seitzové. Její součástí bylo nové 
oplocení, pískoviště, moderní 
herní prvky s dopadovou plo-
chou, průchozí chodníky, mobi-
liář, sadbová a ostatní úprava. 
Celková hodnota rekonstrukce 
převyšuje pět milionů korun, 
přičemž 378 tisíc na zeleň a sad-
bové úpravy městskému obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
přispělo z Fondu životního pro-
středí statutární město Ostrava. 
„Že budeme rekonstruovat další 
školní zahrady, jsme rodičům 
dětí slíbili už v loňském roce. 
Projektově jsme byli připraveni 
a díky volebním výsledkům jen 
stačilo pokračovat v zahájené 
práci,“ doplnila starostka Liana 
Janáčková.

Děti z mateřských škol si hrají v novém

Prvňáčci dostali pohádkové CD

I v letošním roce zorganizoval městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky soutěž pro všechny milovníky psů a dalších domácích 
zvířátek. Zúčastnit se jí můžete velmi jednoduše – stačí poslat jed-
nu až pět fotografi í vašeho pejska nebo jiného domácího zvířátka 
na e-mailovou adresu soutez@misspes.cz. Čas máte jen do 30. 
září, tak si pospěšte. Veřejné vyhlášení vítězů proběhne v pondělí 
5. října od 16.30 hodin u kašny na Stojanově náměstí, kde na 
vítěze budou čekat hodnotné ceny v podobě různých zvířecích 
dobrot a pamlsků. Více informací o soutěži a fotografi e z před-
chozích ročníků najdete na www.misspes.cz.

Soutěž Miss pes 2015 fi nišuje

Nové odpadkové koše

Probíhá projekční příprava
regenerace sídliště Vršovců

STÁVAJÍCÍ stav na sídlišti.

VIZUALIZACE třetí etapy po provedení regenerace.

Vedení Mariánských Hor a Hul-
vák i v letošním roce pokračuje 
ve snaze o celkovou regeneraci 
sídliště Vršovců. V těchto dnech 
probíhá územní řízení pro třetí 
etapu regenerace, která řeší seve-
rovýchodní část sídliště v okolí 
domů č. p. 1146 a 1147. V jejím 
rámci by mělo dojít k prodloužení 
komunikace Vršovců spojenému 
s vybudováním oboustranných 
kolmých odstavných stání pro 
automobily, upraveno bude traso-
vání chodníků tak, aby lépe odpo-
vídalo pohybu chodců, stávající 
streetballové hřiště a pískoviště 

budou rekonstruována, doplní se 
mobiliář, upraví veřejné osvětlení 
a součástí etapy je také provede-
ní sadových úprav. Pokračují ale 
i práce na dalších fázích projek-
tu, aby mohl městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky v lednu 
požádat na ministerstvu pro míst-
ní rozvoj o dotační příspěvek. 
V srpnu také proběhla schůzka 
s občany, kterým zástupci obvodu 
a architektka Iva Seitzová objas-
nili zapracování jejich připomí-
nek do celkové studie regenerace 
sídliště.

V průběhu letních měsíců došlo 
na území městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky k instala-
ci několika nových odpadkových 
košů. „Nechali jsme především 
nahradit ty, které byly rozbité, 
případně odcizené, ale pracov-
níci úřadu, kteří mají odpadové 
hospodářství na starosti, také 
vytipovali několik nových míst, 
kde dosud koše nebyly,“ uvedl 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Nové koše se objevily například 
na ulici 1. máje v blízkosti střed-
ní zdravotnické školy, na ulici 
Přemyslovců poblíž Mariánské-
ho náměstí, v parku u rakety, na 
zastávce Vršovců anebo třeba 
na autobusové zastávce na ulici 
Mariánskohorské. Celkem je jich 
občanům v obvodu k dispozici 
více než sto dvacet kusů. Jestli 
máte pocit, že na nějakém místě 
odpadkový koš také chybí, anebo 
víte, že je poškozený, případně 
se na jeho pravidelné a řádné 
vysypávání zapomíná, napiš-
te nám na e-mail zpravodaj@
marianskehory.cz. 
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Pravidelná soutěž pro všímavé a pozorné občany našeho měst-
ského obvodu je součástí i tohoto vydání Zpravodaje Mariánských 
Hor a Hulvák. Jejím principem je poznat konkrétní místo zobrazené 
na fotografi i a napsat, kde přesně se nachází. Na soutěžním snímku 
z minulého vydání byla zachycena umělecká plastika výtvarnice 
Hany Štrbové, která je umístěna před Základní školou Gen. Janka na 
sídlišti Fifejdy I. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali dva 
výherce: Jindru Harazimovou a Adélu Březíkovou, které vyhrály dár-
kový balíček s hrnečkem Mariánských Hor a Hulvák. Gratulujeme! 
Novým soutěžním úkolem tohoto měsíce je poznat, na kterém domě 
v našem městském obvodu je zobrazen kalich a nápis „PRAVDA 
VÍTĚZÍ“ a kde se tento dům nachází. Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpra-
vodaj@marianskehory.
cz nejpozději do 30. 
září. Do stejného data 
je také můžete v zale-
pené obálce nadepsa-
né heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do 
podatelny Úřadu měst-
ského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte 
připsat vaše jméno, pří-
jmení a telefonní spoje-
ní na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosuje-
me dva výherce.

2 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200

V posledních dnech se často 
diskutuje o doplatcích na bydle-
ní občanům bydlícím v ubytov-
nách. Zákonodárci dali voleným 
zástupcům měst a obcí možnost, 
jak vyplácení doplatků ovliv-
nit, a není se čemu divit, že tak 
mnozí učinili.

Také u nás v Mariánských 
Horách a Hulvákách jsme už 
dál nechtěli přihlížet tomu, jak 
někteří jedinci bezdůvodně zne-
užívají štědrý sociální systém 
našeho státu, a první žádosti 
o poskytnutí doplatků na byd-
lení jsme zamítli. Podle našeho 
názoru totiž není možné, aby 
lidé, kteří v životě nepracovali 
a pracovat nechtějí, získávali 
výhody a benefi ty, o kterých se 
pracující většině ani nezdá. Naše 
záporná stanoviska k výplatě 
těchto sociálních dávek se ale 
velmi brzy stala terčem kritiky. 
Logicky existují skupiny, kte-
ré si zkrátka nepřejí, aby toky 
fi nančních prostředků od státu 
k ubytovnám byly zastaveny. 
Patří mezi ně nejen nájemníci 
ubytoven, jejich majitelé, ale 
také nejrůznější neziskové orga-
nizace, které v řešení podobných 
sporů našly své vlastní živobytí. 
Jedním z kritiků našeho postoje 
je i pan Kumar Vishwanathan, 
zástupce obecně prospěšné spo-
lečnosti Vzájemné soužití. Ten 
na naši radnici před několika 
dny poslal žádost o zodpově-
zení sedmi otázek týkajících 
se ubytoven a sociální situace 
občanů v nich bydlících. Pro-
tože považuji za vhodné, aby 
se o našich postojích dozvěděli 
i ostatní, které tato problemati-
ka zajímá, rozhodl jsem se plné 
znění své odpovědi adresované 
panu Vishwanathanovi níže 
zveřejnit:

 
Vážení,
na základě vaší žádosti 

o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím 
ve  znění pozdějších předpisů 
vám sdělujeme následující:

n K otázce č. 1 – Kolik 
bytů má vaše obec připrave-
ných k pronajmutí občanům 
bydlícím v ubytovnách ve 
vašem katastrálním území?

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky má k dispozi-
ci zhruba 2200 bytů. Tyto jsou 
aktuálně pronajímány a v sou-
časné době žádný z nich není 
připravený a nepřipravuje se 
k pronájmu občanům bydlícím 
v ubytovnách.

n K otázce č. 2 – Jaké 
podmínky musí občan bydlící 
dosud v ubytovně a hledají-
cí standardní formu bydlení 
(byt) splnit, aby získal bydlení 
ve vaší správě?

Pro občana bydlícího v uby-
tovně platí v rámci žádosti 
o pronájem obecního bytu 
v našem městském obvodu stej-
né podmínky jako pro všechny 
další občany, tj. zájemce vyplní 
Žádost o pronájem bytu, kterou 
doručí na bytový odbor Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Žadatel nesmí 
mít nesplněné fi nanční závaz-
ky vůči městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
nesmí mít dluh na nájemném, 
službách spojených s bydlením, 
poplatcích z prodlení z dřívěj-
šího nájemního vztahu nebo 
neuhrazené škody způsobe-
né předchozímu majiteli bytu 
a zároveň nedostal výpověď 
z nájmu v dřívějším nájemním 
vztahu z důvodu porušování 
dobrých mravů v domě nebo 
z jiných vážných důvodů. Žada-
tel ani členové jeho domácnos-
ti současně nesmí mít dluh za 
poplatky za komunální odpad 
vůči statutárnímu městu Ostra-
va. Podrobnosti pronájmu bytů 
řeší Směrnice č. 10/2014 Rady 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

n K otázce č. 3 – Jak bude 
obec postupovat při pomoci 
občanům v naplnění jejich 
bytových potřeb v přípa-
dě ztráty bydlení v ubytov-
nách?

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky lidem bydlí-
cím v ubytovnách, kteří dosud 
byli zvyklí žít výlučně ze soci-
álních dávek, a kteří v důsledku 
neposkytnutí doplatku na byd-
lení o své bydlení v ubytovně 
přijdou, doporučí, aby upravili 
způsob svého života, především 
si našli práci a jako všichni 
ostatní slušní lidé se snažili 
náklady na své živobytí hradit 
z vlastních zdrojů.

n K otázce č. 4 – Má obec 
dostatečnou vlastní ubytovací 
kapacitu pro pokrytí potřeb 
většiny občanů doposud byd-
lících v ubytovnách v katast-
rálním území této obce?

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky nemá a roz-
hodně ani nechce mít vlastní 
ubytovací kapacitu sloužící pro 
potřeby většiny občanů doposud 
bydlících v ubytovnách. Pří-
padné komplikace související 
s bydlením těchto občanů jsou 
ale individuálně posuzovány 

a řešeny v rámci kompetencí 
pracovníků odboru sociální 
péče a odboru sociálně právní 
ochrany dětí.

n K otázce č. 5 – Připravu-
je obec příslušná opatření pro 
případ, kdy budou celé uby-
tovny v katastrálním území 
obce uzavřeny? Jaká to jsou 
opatření?

Uzavření ubytoven nacháze-
jících se v katastrálním území 
Mariánských Hor a Hulvák 
chápeme z pohledu městského 
obvodu a jeho obyvatel jako 
ideální stav. V současné době 
jednotlivá možná opatření 
v takovéto situaci diskutujeme 
na úrovni samosprávy a státní 
správy, a to nejen v rámci měst-
ského obvodu, ale celého města 
a kraje.

n K otázce č. 6 – Jak se 
obec připravuje na eventuální 
dopad v případě vystěhová-
ní občanů z ubytoven kvůli 
ztrátě nároků na doplatky na 
bydlení na veřejný pořádek?

Zmínky o eventuálním dopa-
du na veřejný pořádek v případě 
vystěhování občanů z ubytoven 
považujeme za cíleně manipula-
tivní. Jsme přesvědčeni o tom, 
že řada občanů bydlících v uby-
tovnách si bude schopna ubyto-
vání zabezpečit i bez doplatku 
na bydlení, například přehod-
nocením struktury svých pra-
videlných měsíčních výdajů. Za 
narušování veřejného pořádku 
jsou zodpovědní především 
konkrétní narušitelé, přičemž 
řešení jejich provinění je v kom-
petenci městské policie, Policie 
ČR a následně soudů.

n K otázce č. 7 – V případě 
nesplnění podmínek pro zís-
kání bytu ze strany žadatele 
– jaké kroky bude obec činit 
pro to, aby takovému žadateli 
pomohla na obecní byt dosáh-
nout?

Pokud žadatel o pronájem 
bytu má vůči městskému obvo-
du nesplněné fi nanční závaz-
ky, případně jiným závažným 
způsobem porušuje zásady pro 
přidělení nájemního bytu, nemá 
městský obvod potřebu takové-
mu žadateli pomáhat na obecní 
byt dosáhnout. Preferujeme 
pronájem bytů těm, kteří své 
fi nanční závazky hradí řádným 
způsobem a neporušují dobré 
mravy. Každá žádost, i občana 
bydlícího dosud v ubytovně, 
se ale projednává individuálně 
a v odůvodněných případech je 
možné postupovat s přihlédnu-
tím ke konkrétní životní situaci 
žadatele.

Mgr. Patrik Hujdus,
1. místostarosta městského
obvodu Mariánské Hory
a Hulváky

Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Liana 
Janáčková a společně s ní další 
zástupci vedení radnice přiví-
tali ve škole žáky prvních tříd 
Základní školy Gen. Janka. Se 
žáky třídy 1.B se setkali v úterý 
1. září, a protože v tu dobu byly 
děti ze třídy 1.A na adaptačním 
a ozdravném pobytu v Chorvat-
sku, představitelé obvodu navští-

vili školu po jejich návratu ještě 
jednou o týden později. Všem 
dětem popřáli úspěšný začátek 
školního roku, hodně hezkých 
zážitků a mnoho nových kama-
rádů. Zástupci obvodu dětem 
také předali dárečky v podobě 
pohádkových CD a kreativních 
sad s rozvrhem hodin, které si 
děti budou moci samy vyrobit 
a vybarvit.

Zahájení školního roku na ZŠ 
Gen. Janka

Znáte svůj obvod?

Ubytovny tady prostě nechceme

VÍTE, na kterém domě je zobrazen kalich 
a nápis „PRAVDA VÍTĚZÍ“ a kde se tento 
dům v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky nachází?

Odbor sociálně právní ochra-
ny dětí Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
při výkonu své činnosti zazna-
menal v letošních prázdnino-
vých měsících nový negativní 
jev – zvýšený výskyt protipráv-
ního jednání osob mladších 18 
let, který se výrazně dotýká 
bezpečnosti občanů našeho 
obvodu. Opakovaně se stávají 
situace, a to v kteroukoli den-
ní i noční dobu, kdy dochází 
k okrádání osob a loupežným 

přepadením, a to i osobami 
mladšími 15 let, které realizují 
tuto trestnou činnost ve skupin-
kách. Oběťmi, případně svědky 
těchto činů, jsou nejen dospělé 
osoby, ale také děti. Proto by-
chom chtěli občany upozornit, 
aby dbali zvýšené pozornosti, 
dávali si pozor na své osobní 
věci, zejména kabelky, řetíz-
ky, mobilní telefony, a rovněž 
i poučili své děti a nenechávali 
je bez dozoru.

Pozor na nezletilé lupiče
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V sobotu 15. srpna se v areá-
lu TJ Slovan Ostrava v Ostra-
vě-Hulvákách uskutečnil první 
mistrovský zápas Městského fot-
balového přeboru Ostravy mezi 
domácím mužstvem TJ Slovan 
Ostrava – A a Jiskrou Hrušov. 
Předseda tělovýchovné jednoty 
Petr Konečný se před sezonou 
netajil odvážnými plány v podo-
bě postupu mužstva do krajské 
soutěže, a možná i proto se na 
tento zápas přišlo podívat téměř 
sto zvědavých diváků, kteří oče-
kávali vítězství domácího celku. 
Již první poločas naznačil, že by 
se přání většiny fanoušků moh-
lo naplnit. Konečné vítězství 
domácího celku 6:1 připomíná 
hokejový výsledek a věříme, že 
se jedinému fotbalovému klubu 
z  Mariánských Hor a Hulvák 
bude dařit i v dalších utkáních. 
V průběhu září bude Slovan 

Ostrava organizovat nábor fot-
balové mládeže, proto jestli je 
vašim dětem tento sport blízký, 
neváhejte a přiveďte je. Věříme, 
že také díky vám se tradice tohoto 
nejstaršího ostravského fotbalo-

vého klubu, založeného v březnu 
1919, obnoví. Bližší informace 
o náboru získáte na telefonním 
čísle 601 225 200.

Honza Nevola, 
předseda sportovní komise
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Vedení radnice Mariánských 
Hor a Hulvák vyzvalo v srpnu 
obyvatele obvodu k zajímavé 
a prospěšné akci spojené s let-
ní osvěžující soutěží. „Zatím-
co lidé měli v dlouhotrvajícím 
horku několik možností, jak se 
osvěžit, stromy a další zeleň 
velmi trpěly. Vyzvali jsme proto 
spoluobčany, aby podle svých 
možností naplnili kbelík anebo 
PET láhev vodou a zalili nějaký 
strom nebo keř, který v okolí své-
ho bydliště mají,“ řekl 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky si od této akce slibo-

val, že stromy a keře nebudou 
strádat suchem a díky přispění 
občanů se jim zlepší podmín-
ky pro jejich další růst. „Podle 
pracovníků našeho úřadu, kteří 
se zabývají životním prostředím, 
potřebují například vzrostlé 
stromy pro dobré prospívání 
v tomto období denně až sto 
litrů vody. To jsme samozřejmě 
úplně zabezpečit neuměli, ale 
každý kyblík byl dobrý,“ dopl-
nila místostarostka Jana Pagá-
čová. Principem letní soutěže 
bylo, aby se občané při zalévání 
stromu nebo keře vyfotili a foto-
grafi i umístili na facebookovský 

profi l Mariánských Hor a Hul-
vák. Soutěžící tak mohli vyhrát 
jednu z padesáti poukázek na 
čepovanou limonádu nebo pivo 
a uplatnit ji v restauraci Děl-
nický dům v Pražákově ulici 
v Mariánských Horách. „Prav-
da je, že se na facebooku mnoho 
takových fotografi í neobjevilo, 
jedno pivo zřejmě byla pro ně-
které příliš malá motivace. Víme 
ale, že mnozí občané naši výzvu 
vyslyšeli a několik stromů zalili, 
aniž by se do soutěže zapojovali 
a očekávali odměnu. Za to jim 
moc děkujeme,“ dodal Patrik 
Hujdus. Městský obvod ale 

využil pro boj s tropickým poča-
sím i další dostupné prostředky. 
Radnice například objednala 
kropení zejména mladých stro-
mů a keřů z cisteren a současně 

do nejvíce obydlených lokalit 
vyjel speciální vůz, tzv. ozo-
novač, který zvlhčoval vzduch 
a zabraňoval víření prachu, aby 
se v obvodu dalo lépe dýchat.

Tropické léto je za námi

Léto ukazovalo svou nejteplej-
ší tvář a naši lukostřelci se vypra-
vili na Střelnici SK Start Praha-
-Strahov, kde ve dnech 29. a 30. 
srpna probíhalo 24. mistrovství 
České republiky v terčové luko-
střelbě žactva. A opravdu to nebyl 
promarněný poslední prázdnino-
vý víkend. Naši výpravu tvořilo 
14 mladších a starších žáků. Po 
úvodních střelbách bylo jasné, 
že se mezi třinácti oddíly neztra-
tíme. Pojem LO Ostrava – Ma-
riánské Hory se skloňoval ve 
všech pádech a postupně ovlá-
dl všechny disciplíny. Začalo 
to prvními místy v týmových 
mixech – nejlepší střelec a nej-
lepší střelkyně – v kategorii 
mladších i starších žáků. Pokra-
čovalo se družstvy, kde druhá 
místa získali mladší žáci, mladší 
a starší žákyně. Starší žáci se ve 
družstvech umístili na prvním 
místě. Tyto „kolektivní“ výsledky 

byly výsledkem vysoké vyrovna-
né úrovně všech střelců. Jak by 
také ne, když v jednotlivcích mají 
Mariánské Hory mistry! Nejvyš-
šího umístění dosáhli starší žáci 
Dominik Petr Orel a Boris Vojnar, 
starší žákyně Aneta Venhudová 
a mladší žáci Bartoloměj Žák 
a Miroslav Přeček. Lukostřelba je 
krásný sport, a pokud závodníci 
dosahují vynikajících výsledků, 
pak je to také radost. Jménem 
rodičů děkuji všem závodníkům 
za „hvězdné“ výsledky a trené-
rům Daně a Janu Masárovým 
a Zdeňku Jarochovi za obdivu-
hodnou a trpělivou celoroční prá-
ci s dětmi. A až se zima zeptá: 
„Co dělali lukostřelci v létě?“, 
odpověď bude jasná: „Vyhráli 
24. mistrovství České republiky 
v terčové lukostřelbě!“

Za tým dětí a rodičů
Alena Žáková

Až se zima zeptá...

To, že v našem obvodě skvěle 
funguje lukostřelecký oddíl, je  
známá skutečnost. Ale v letoš-
ním roce se místním lukostřel-
cům podařilo získat  pořadatel-
ství „Pohárových závodů ČR“. 
Jsou to závody registrované 
v mezinárodním kalendá-
ři a je na nich možná účast 
lukostřelců ze zahraničí. 
Závody se konaly 25. 
dubna, 23. května, 13. 
června, 8. srpna a posled-
ní se uskutečnil 12. září. 
Největším závodem bylo 
srpnové třetí kolo prv-
ní ligy družstev, kdy do 
Ostravy přijelo téměř 
sto nejlepších lukostřelců 
z celé České republiky. 
Mariánskohorské družstvo 
žen, které hraje ligu dospě-
lých, si vedlo výborně. Na 
domácí půdě se mu dařilo, 
obsadilo první místo a po 
třech kolech vede prvoli-
govou tabulku. Mezi muži 
byli nejlepší lukostřelci 
z Prostějova, druhé mís-

to obsadilo družstvo  z Chebu, 
třetí byli muži z Votic. Poháro-
vé závody pořádáme s fi nanční 
pomocí naší radnice, které tímto 
děkujeme za podporu a slibujeme 
i nadále výbornou reprezentaci 
našeho obvodu.

Mariánské Hory žijí lukostřelbou
Se svolením rodiny mladého 

písničkáře, který v 90. letech 
minulého století žil v našem 
městském obvodě a pod pseu-
donymem Karel Stáňa skládal 
písničky doprovázené na kyta-
ru, zveřejňujeme další z jeho 
textů.

Mariánskohorská 
chvilka poezie

Oříšky (1992)
Za domem na louce vyrostl mák,
co kvete červeně, ten, co je vlčí,
volnost a svobodu má jako pták,

otázky zodpoví a přitom mlčí.

Kolik je básníků, veršů a rýmů,
kolik je slov, která pohladí,

kolik je lidí a já dnes vím už, 
že být chvíli bláznem nevadí.

Na dvorku za domem
vykvetl mák,

co roste do léta, kdy slunce svítí,
volnost a svobodu má jako pták,
dívá se na zemi posetou kvítím.

A oči bloudí oblohou,
když člověk názory hledá,
přátelé v nouzi pomohou

vždycky, když druhému třeba.

První mistrovský zápas Slovanu

V RÁMCI sportovního odpoledne byly představeny také nové 
logo a vlajka TJ Slovan Ostrava. Na fotografi i jsou zachyceni (zle-
va) legenda klubu Zdenek Dudík, trenér žen Jiří Kotásek, správce 
a trenér B-mužstva Kamil Štrba, předseda TJ Slovan Ostrava Petr 
Konečný, trenér dorostu Roman Moravec, předseda fotbalu Jaromír 
Krystek, manažer klubu Jan Nevola, člen výboru a hráč Slovanu Jan 
Lindovský a trenér A-týmu Ota Urbánek.

Připomínáme majitelům psů, 
jejichž roční poplatková povin-
nost přesahuje částku jeden tisíc 
korun a kteří poplatek za psa hra-
dí ve dvou splátkách, aby neza-
pomněli do konce září uhradit 
druhou polovinu poplatku ve výši 
650 korun, případně za každého 
dalšího psa 975 korun. Poplatek 
můžete zaplatit hotově, ale nově 
i platební kartou v pokladně Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky v přízemí v kan-
celáři č. 1 na ulici Přemyslovců 
63, případně hotově také v kan-

celáři č. 9, anebo převodem na 
účet číslo 19-1649321399/0800 
s uvedením variabilního sym-
bolu nebo příjmení majitele psa. 
Variabilní symbol je uvedený 
na nových přihláškách a také 
na složenkách z dřívějších let. 
Pracovníci úřadu rovněž roze-
sílali majitelům psů, u kterých 
znají e-mailovou adresu, zprávu 
s konkrétními platebními úda-
ji, tj. s informací o výši částky, 
variabilním symbolu a čísle účtu, 
na který je potřeba poplatek uhra-
dit.

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa
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Seznamte se se svým okrskářem
Každý je pozná podle mod-

ré uniformy a na první pohled 
nápadné čepice s šachovnicovým 
pruhem. Okrskáři jsou už běžnou 
součástí života Ostravy a každého 
jejího obvodu. Při pravidelných 
pochůzkách na ně v ulicích na-
razíte každý pracovní den. Co ale 
takový okrskový strážník řeší? 
A jaká je vlastně jeho práce?

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky je rozdělen na 
15 okrsků, což je jen nepatrný díl 
z celkových 185 okrsků v celém 
městě Ostravě. Rozdělení na 
okrsky probíhá především ve 
vztahu ke vzdálenostem, které 
musí konkrétní strážník ve vyme-
zeném čase obejít. Každý okrskář 
pak spravuje svou lokalitu, tedy 
okrsek. „Cílem zřízení okrsků 
a okrskářů bylo v podstatě jediné 
– aby každý občan našeho města 
znal ‚svého strážníka‘ a s důvěrou 
se na něj obracel, kdykoli bude 
potřebovat jeho pomoc,“ vysvět-
luje Vladimíra Zychová z úseku 
prevence a propagace Městské 
policie Ostrava.

Tím, že se strážník okrskář 
pohybuje v určité lokalitě prak-
ticky neustále a navíc pěšky, se 
maximálně prohlubují jeho zna-
losti prostředí. Během výkonu 
služby zejména dohlíží na dodržo-
vání veřejného pořádku, chrání 
majetek a zdraví občanů, a před-
chází páchání trestné činnosti. 
Také odhaluje a dokumentuje 
přestupky a provádí preventivní 
opatření. Soustřeďuje poznatky 
o bezpečnostní situaci v okrsku, 
vyhodnocuje je a využívá je k 
plnění vlastních úkolů, případně 
je předá nadřízenému k přijetí 
potřebných opatření. V rámci 
obchůzkové činnosti pak úzce 
spolupracuje s Policií ČR, pra-
covníky a představiteli městské-
ho obvodu, a v neposlední řadě 
se samotnými občany. Zejména 
pro ně má výkon služby pro-
střednictvím strážníků okrskářů 
řadu nesporných výhod. Mohou 
být v mnohem užším kontaktu se 
„svými“ okrskáři, vědí, na koho 
se mohou v případě potřeby obrá-
tit, a také si mohou snadno ověřit, 
jak byla konkrétní věc řešena.

Občané si mají možnost 
na stránkách Městské policie 
Ostrava (www.mpostrava.cz) 
vyhledat každého z okrskářů 
velice jednoduchým způsobem, 
který přibližuje mluvčí ostrav-
ské městské policie Vladimíra 
Zychová: „Kliknou na záložku 
Okrsky a okrskáři, kde naleznou 
seznam městských obvodů. V tom 
svém si najdou konkrétní ulici 
a tam se zobrazí popis okrsku, 
charakteristika okrsku a jméno 
okrskáře. K dispozici je i foto-
grafi e konkrétního strážníka, kon-
taktní místo a telefonický kontakt. 
Je možnost přímo na stránkách 
napsat okrskáři vzkaz, který si 
vyzvedne a reaguje na něj.“ Ke 
zkontaktování strážníka je obča-
nům k dispozici také bezplatná 
telefonní linka: 800 199 922, 
adresa elektronické pošty: info@

mpostrava.cz nebo adresa pro 
písemný styk: Městská policie 
Ostrava, Nemocniční 3328/11, 
Ostrava, PSČ 702 00.

Jak už bylo napsáno výše, na 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky připadá celkem 15 
okrskářů. Všichni mají společ-
né jedno kontaktní místo, a to 
služebnu Městské policie Ostrava 
v ulici Přemyslovců 65, Ostrava 
– Mariánské Hory. Navštívit je 
můžete každý pracovní den od 8 
do 10 hodin, v pondělí a středu 
pak navíc ještě od 14 do 16 hodin. 
Telefonní kontakt na služebnu je 
599 414 271 nebo 599 414 272. 
Strážníci okrskáři našeho obvodu 
jsou:

ALEŠ JUROŠEK
(okrsek č. A 18)

Ulice v okrsku: 1. máje, 28. 
října, Fráni Šrámka, Jablonského, 
Výstavní, Zelená.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice 28. října, 
Výstavní, Zelená a 1. máje. 

RADEK KUPKA
(okrsek č. A 19)

Ulice v okrsku: 1. máje, Pohra-
niční, Průmyslová, Válcovní, 
Výstavní, Zelená a Zukalova.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice 1. máje, 
Zelená, Výstavní, Průmyslová 
a Pohraniční.

DAVID JUREČKA 
(okrsek č. A 20)

Ulice v okrsku: Bedřišská, 

Chaloupeckého, Jasinkova, Kor-
dova, Plzeňská a Venkovní.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice Plzeňská 
a Bedřišská.

ERICH KEMPNÝ 
(okrsek č. A 21)

Ulice v okrsku: 1. máje, 28. 
října, Bendlova, Bílá, Cottono-
vé, Daliborova, Hany Kvapilové, 
Martinská, Rubová, Slévárenská, 
Železárenská.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice 28. října, 
1. máje, Železárenská a Dalibo-
rova. 

MARTIN KOPEC 
(okrsek č. A 22)

Ulice v okrsku: 28. října, 
Daliborova, Herbenova, Jahno-
va, Kalusova, Kopaniny, Krem-
ličkova, Mrštíkova, Nájemnická, 
Prostorná, Štolbova, Tilschové, 
Tovární a Železárenská.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice 28. října, 
Železárenská a Daliborova.

JAKUB KADUR
(okrsek č. A 23)

Ulice v okrsku: Blodkova, 
Gollova, Ladislava Ševčíka, 
Matrosovova, U Nových vál-
coven, Žákovská, Železárenská 
a Železná.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Železárenská, 
Matrosovova, Gollova a dále 

oplocení areálu Vítkovických 
železáren.

JAROSLAV POLLÁK 
(okrsek č. A 24)

Ulice v okrsku: 28. října, Emy 
Destinnové, Gollova, Klínová, 
Knüpferova, Kukučínova, Lázeň-
ská, Matrosovova, Oborného, 
Plzeňská, Sukova, U Koupaliště, 
Varšavská, Wolkrova, Žákovská 
a Železárenská.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Gollova, Mat-
rosovova, Železárenská, 28. října, 
Plzeňská a dále oplocení areálu 
Vítkovických železáren.

NATAŠA DROBÍKOVÁ
(okrsek č. A 27)

Ulice v okrsku: Emila Filly, 
Hudební, Klicperova, Korunní, 
Lomená, Ludmilina, Marie Puj-
manové, Olivova, Přemyslovců, 
Raisova, Stojanovo náměstí, 
Sušilova, U Dvoru a Závišova.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Přemyslovců, 
U Dvoru, Marie Pujmanové, Lud-
milina, Raisova, Korunní a Emila 
Filly.

JIŘÍ BALARIN
(okrsek č. A 28)

Ulice v okrsku: 28. října, Čela-
kovského, Dr. Maye, Emila Filly, 
Hynaisova, Kalvodova, Korunní, 
Mariánské náměstí, Pražákova, 
Přemyslovců a Tvorkovských.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Přemyslovců, 
Emila Filly, Korunní a 28. října.

IVANA SVOBODOVÁ 
(okrsek č. A 29)

Ulice v okrsku: Baarova, Gen. 
Hrušky, Gen. Janka, Hozova, Jiří-
ho Trnky, Korunní, Ludmilina, 
Marie Pujmanové, Novinářská, 
Podlahova, Raisova, Rtm. Guc-
mana a U Dvoru.

Ohraničení okrsku: Hrani-
ce okrsku tvoří ulice Korunní, 
Raisova, Ludmilina, Marie Puj-
manové, U Dvoru, Gen. Hrušky 
a Novinářská.

RADEK TARKANIČ 
(okrsek č. A 30)

Ulice v okrsku: Františky 
Stránecké, Gen. Hrušky, Grme-
lova, Mariánskohorská, Novo-
veská, Oběžná, Pfl egrova, Strmá, 
Šimáčkova, U Dvoru a Zajíco-
va.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice U Dvoru, Gen. 
Hrušky, Novinářská, Mariánsko-
horská a Grmelova.

JOSEF NESVADBA 
(okrsek č. A 31)

Ulice v okrsku: Boleslavova, 
Josefa Šavla, Karasova, Kralická, 
Mládí, Mojmírovců, Nivnická, 
Přemyslovců, Smetanův sad, Štít-
ného, Václavská a Vršovců.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Mojmírovců, 
Přemyslovců, Václavská a Josefa 
Šavla.

ZMH 243 internet.indd   4ZMH 243 internet.indd   4 11.9.2015   10:22:3211.9.2015   10:22:32



e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 5

MARIÁN NEUBAUER
(okrsek č. A 32)

Ulice v okrsku: 28. října, 
Josefa Šavla, Karla Tomana, 
Kaštanová, Kollárova, Kravař-
ská, Mojmírovců, Oblá, Přemys-
lovců, Slavníkovců, U Vodojemu 
a V Zátiší.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice 28. října, Pře-
myslovců, Mojmírovců a Josefa 
Šavla.

MILAN LUKŠÍK
(okrsek č. A 33)

Ulice v okrsku: Grmelova, 
Chemická, Mariánskohorská, 
Nákladní, Náprstkova, Novo-
veská, Pašerových, Přemyslovců, 
Rybářská, Suderova, Švermova, 
Václavská a Vršovců.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice Přemyslovců, 
Václavská, Náprstkova, Novo-
veská, Grmelova, Mariánsko-
horská, Švermova, dále hranice 
s katastrálním územím městské-
ho obvodu Ostrava – Nová Ves 
a s městskou částí Moravská 
Ostrava.

LUDĚK SEDLAČÍK
(okrsek č. A 34)

Ulice v okrsku: 28. října, 
Josefa Šavla, Klostermannova, 
Kubelíkova, Mariánskohorská, 
Mařátkova, Náprstkova, Novo-
veská, Sokola Tůmy, Solidarity 
a Vršovců.

Ohraničení okrsku: Hranice 
okrsku tvoří ulice 28. října, Josefa 
Šavla, Náprstkova, Novoveská 
a Mariánskohorská.

Podezřelí muži ve sklepě
Osmnáctého června zasahovali strážníci 

městské policie v Ostravě – Mariánských 
Horách, kde se měly po lešení u obytného 
domu pohybovat podezřelé osoby a nahlížet 
přes okna do bytů. Když strážníci dorazili 
na místo, na lešení nikoho neviděli. Pro-
vedli tedy kontrolu v domě a ve sklepních 
prostorách narazili na dva muže. Ani jeden 
z nich v domě nebydlel a nedokázal rozum-
ně vysvětlit, co zde pohledává. Strážníci 
proto na místo přivolali policisty a oba muže 
jim předali. 

Snažil se prodat kradené kolo
Strážníka městské policie při pochůzce 

v Ostravě – Mariánských Horách oslovil 
25. června majitel prodejny s jízdními koly 
s tím, že před chvílí přišel do prodejny pode-
zřelý muž a nabízel mu k prodeji jízdní 
kolo vysoké hodnoty. Když jej odmítl, muž 
z provozovny odešel. Majitel prodejny 

měl podezření, že kolo je kradené. Stráž-
ník následně při kontrole okolí narazil na 
muže vedoucího jízdní kolo, který odpoví-
dal popisu, a požadoval po něm vysvětlení. 
Muž tvrdil, že kolo koupil v Pardubicích 
od fyzické osoby, avšak doklad o koupi či 
kupní smlouvu neměl u sebe a údajně ani 
doma. Při koupi kola totiž podle jeho slov 
žádnou smlouvu nesepisovali. Strážník pro 
podezření ze spáchání trestného činu přivo-
lal na místo policisty, kteří zjistili, že kolo 
je skutečně kradené, a událost i podezřelého 
muže si převzali k dalšímu šetření.

Z legrace si nasazovali pouta
Poněkud kuriózní zákrok absolvova-

li strážníci městské policie 25. července 
v odpoledních hodinách. Na tísňovou lin-
ku volal devatenáctiletý mladík, který stál 
na tramvajové zastávce v Ostravě – Mari-
ánských Horách s pouty na rukou a žádal 
o pomoc. Pouta mu prý z legrace nasadil 
kamarád a pak odjel tramvají i s klíčky. 

Naštěstí se jednalo o stejný typ pout, jaká 
používají strážníci, a tak bylo jejich ode-
mčení záležitostí několika vteřin. Strážníci 
pak mladíkovi vysvětlili, že podobný druh 
zábavy není právě nejvhodnější.

Kradli kovové lišty
z protihlukové stěny

Šestého srpna v časných ranních hodi-
nách zasahovali strážníci městské policie 
v Ostravě – Mariánských Horách u nájezdu 
na dálnici. Podle oznámení na tísňovou linku 
zde dva muži měli rozbíjet skleněné výplně 
protihlukové stěny. Na místě pak strážníci 
přistihli dva mladíky, kteří v době jejich 
příjezdu odcházeli s kovovými lištami, jež 
v protihlukové stěně drží skleněné tabule. 
Tři z těchto tabulí ve stěně chyběly, na zemi 
kolem nich ležela spousta střepů. Dotyční 
se po spatření strážníků dali na útěk, při-
čemž dlouhé kovové lišty, se kterýma by se 
jim utíkalo velmi obtížně, odhodili. Ani to 
však nepomohlo a strážníci je oba po krátké 
honičce dopadli. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu strážníci oba mladíky předali 
přivolaným policistům.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Ostravská městská policie 
zve na další z řady bezplatných 
kurzů pro veřejnost, které pořá-
dá v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Konat se bude v pro-
storách budovy městské policie 
na Hlubinské ulici v Moravské 
Ostravě ve středu 30. září od 16 
hodin. Zářijové setkání s obča-
ny nese název Obranné prvky 
v praktickém životě. Hovořit 
se bude o praktickém využi-
tí předmětů osobní ochrany a 
jejich druzích. Účastníci kurzu 
se seznámí s různými rizikovými 
situacemi a pojmem „nutná obra-
na“. Strážníci vysvětlí i techniky 
sebeobrany při napadení, které si 
mohou účastníci nacvičit při oblí-

bené praktické části v tělocvičně, 
a i tentokrát bude připraven dět-
ský koutek pro děti účastníků 
kurzu. Připomínáme, že je vhod-
né si s sebou pro výuku sebeo-
brany přinést sportovní oblečení, 
volnější obuv na přezutí a hygie-
nické potřeby v rámci možnosti 
využití sprch po výuce. Sportovní 
obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně 
na žíněnkách. Bližší informace 
získáte na telefonních číslech 
599 414 151, 599 414 408 nebo 
prostřednictvím elektronické poš-
ty na adrese info@mpostrava.cz. 
Není potřeba se předem na kurz 
přihlašovat.

Dopravní podnik Ostrava informuje
Dopravní podnik Ostrava se 

stal jedním z velmi úspěšných 
žadatelů o dotace EU spadající 
do programového období 2007 až 
2013 a patří mezi nejúspěšnější 
žadatele o dotace v rámci Progra-
mu švýcarsko-české spolupráce, 
z Evropských fondů – Fondu 
soudržnosti a z veřejné podpory 
ministerstva životního prostředí. 
S využitím dotací fondu EU ROP 
Moravskoslezsko pořídil Doprav-
ní podnik Ostrava nejmodernější 
technologie pro odbavování ces-
tujících a řízení provozu městské 
hromadné dopravy se zaměře-
ním na zvýšení kvality služeb, 
informovanosti, bezpečnosti 
cestujících, cestovního komfortu 
a v neposlední řadě dostupnosti 
jízdních dokladů. Využita byla 
také dotační pobídka v oblasti 
obnovy vozového parku auto-
busů, a to obměnou za vozidla 
s pohonem na stlačený zemní 
plyn CNG. 

V oblasti dopravní infra-
struktury dochází k rekonstruk-
cím tramvajových zastávek 

vedoucích k vyšší bezpečnosti 
a komfortu cestujících. Nejvíce 
viditelným projektem z pohledu 
cestujících je novinka v odbavo-
vacím systému, jejíž zavedení je 
naplánováno na listopad tohoto 
roku. Stávající odbavovací sys-
tém ve vozidlech, který funguje 
na bázi elektronických ozna-
čovačů papírových jízdenek, 
je v Ostravě provozován již od 
roku 1995 a s ohledem na tech-
nologický pokrok v této oblasti 
již nevyhovuje dnešním nárokům 
na moderní odbavovací systé-
my. V rámci projektu v celkové 
hodnotě 40 milionů korun bude 
nainstalováno celkem 2135 kusů 
odbavovacích terminálů, jejichž 
prostřednictvím dojde k rozší-
ření využívání e-karty ODISka. 
Ta dosud přinášela výhody pouze 
držitelům dlouhodobých časo-
vých jízdenek. Zavedením novin-
ky v odbavovacím systému se 
nabídka využívání ODISky rozší-
ří o tzv. elektronickou peněženku, 
která umožní pořídit krátkodobou 
jízdenku přímo ve vozidle, a to 

přiložením ODISky k nové čteč-
ce a odečtením patřičné částky 
z kreditu v elektronické peněžen-
ce. Kredit, tedy fi nanční částku 
pro nákup jízdenek ve vozidle, 
přitom bude možné na ODISku 
nahrát v prodejnách a v e-sho-
pu ODISky. Využíváním elek-
tronické peněženky cestujícím 
zcela odpadne starost o papírové 
krátkodobé jízdenky. K 31. čer-
venci bylo nainstalováno 1236 
kusů, což je téměř 60 procent 
z celkového počtu, a projekt se 
blíží ke zdárnému konci. Čtečky 
jsou rovněž technicky připraveny 
k nákupu jízdenky prostřednic-
tvím bezkontaktních platebních 
karet, přičemž na uvedení tohoto 
nejmodernějšího způsobu platby 
jízdného do provozu spolupra-
cuje Dopravní podnik Ostrava 
s asociací VISA.

Na zavedení nového odbavo-
vacího systému úzce navazuje 
projekt výměny palubních sy-
stémů v hodnotě zhruba 80 mili-
onů korun. Také nové palubní 
počítače se vším příslušenstvím, 

přinášející mnoho výhod nejen 
provozovatelům, ale ve formě 
rozšíření a zpřesnění komuni-
kačních schopností také cestující 
veřejnosti, jsou již nainstalovány 
ve vozidlech MHD dopravního 
podniku. Tedy kromě 105 kusů 
autobusů, které budou vyřazeny 
z provozu po dodání stejného 
počtu autobusů s pohonem na 
CNG v tomto měsíci. Nákup 
nových bezbariérových autobu-
sů s pohonem na CNG je rovněž 
jeden z úspěšných projektů, které 
jsou dotovány z Evropských fon-
dů a ministerstva životního pro-
středí. Jejich pořízením přispěje 
Dopravní podnik Ostrava nejen 
ke zlepšování životního prostře-
dí v Ostravě a okolí, ale také ke 
komfortu cestování rozšířením 
počtu nízkopodlažních vozidel. 
Pořízením 105 kusů nízkopod-
lažních autobusů a 12 nízkopod-
lažních trolejbusů v roce 2015 
se počet nízkopodlažních vozi-
del zvýší na více než 70 procent 
z celkového počtu vozidel. 

Zveme vás na další z řady
bezplatných kurzů pro veřejnost

Nová služba radnice pro občany starší 65 let 
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým byd-
lištěm v Mariánských  Horách a Hulvákách.

Objednávejte v pracovních dnech od 8 do 14 hodin na 
telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před 
plánovanou jízdou.
Služba Senior Expres
je dostupná 
v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin.

SENIOR EXPRES

DOPRAVA

PO CELÉ 

OSTRAVĚ
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Knihovna 
Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Se začátkem nového školního 
roku zveme děti také do podzim-
ní knihovny. 

V úterý 22. září a ve čtvrtek 
24. září v době od 14 do 16 
hodin si mohou děti společně se 
svými rodiči vyrobit praktický 
tužkovník. 

V týdnu od 5. do 11. října se 
bude konat již 19. ročník Týdne 
knihoven. I naše pobočka se při-
pojuje k tématu „Zažít knihovnu 
jinak“ a bude se snažit o to, aby 
svým čtenářům a dalším návštěv-
níkům zprostředkovala setkání 
se zajímavými literárními díly. 
V programu „Čtu, poslouchám, 
tvořím, tančím“ se děti mohou 
přesvědčit o tom, že i četba knih 
může být úžasná zábava.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Výstavu fotografií u pří-
ležitosti 70. výročí ukončení 
druhé světové války s názvem 
Z Normandie až do Plzně vám ve 
výstavních prostorách knihovny 
do konce měsíce října představí 
Antonín Bosák.  

Pobočka knihovny na Fifej-
dách se věnuje rozvoji dětské 
představivosti, estetického cítění 
a pohybových dovedností na pra-
videlných setkáních klubu „Trn-
káček“, který je určen dětem ve 
věku do šesti let a jejich rodičům 
či prarodičům. Klubu „Trnká-
ček“ patří vždy první páteční 
dopoledne v měsíci, kdy se děti 
v doprovodu dospělých schází 
v 10 hodin v dětském oddělení. 
Vstup je volný. Náplní společ-
ných setkání je prohlížení a čtení 
z knih pro nejmenší, dramati-

zace příběhů, pohybové aktivi-
ty a výtvarné tvoření. Říjnový 
„Trnkáček“ proběhne v pátek 
2. října od 10 hodin.

Srdečně vás zveme v úterý 22. 
září od 15 hodin na besedu, která 
se koná v rámci projektu „Bez-
pečný surfař“. Určena je všem 
věkovým kategoriím, zejména 
však dětem a jejich rodičům. 
Dozvíte se nejen o nástrahách, 
které číhají na sociálních sítích, 
ale také vás naučíme, jak se 
v kyberprostoru neboli virtu-
álním světě chránit. Součástí 
besedy budou ukázky krátkých 
instruktážních videí.

V oddělení pro dospělé bude 
ve čtvrtek 24. září od 17.00 
na programu autorský pořad 
„Kafíčko Vlaďky Dohnalové“. 
Hostem pořadu bude známý 
doktor Radim Uzel. Srdečně vás 
zveme, vstup je  volný.

Devatenáctý ročník celostátní 
akce na podporu četby a kniho-

ven s názvem Týden knihoven 
se uskuteční v týdnu od 5. do 
11. října. V pobočce Fifejdy je 
pro čtenáře připravena boha-
tá nabídka literárních kvizů, 
besed, maraton čtení, počítačové 

školení a další zajímavé akce.  
Bližší informace o akcích 

obou poboček Knihovny města 
Ostravy naleznete během měsí-
ce září na webových stránkách 
www.kmo.cz.

Knihovna – kniha – čtenář

DĚTŠTÍ ČTENÁŘI z Mariánských Hor a Hulvák, Vítkovic, 
Přívozu a Poruby se 18. srpna podívali na hipologické pracoviště 
Městské policie Ostrava. Vedoucí hipologického úseku Miroslav 
Holý se svými spolupracovníky připravil skvělý program, plný 
zážitků a informací. Děti byly nadšené, přinesly koníkům pamlsky 
a velmi si užívaly možnosti je samy nakrmit, projet se na nich nebo 
třeba vyzkoušet koňský kolotoč.

Pochytat zločince, zachránit 
město a vypořádat se s padou-
chem, co chce ovládnout svět. 
Nejen tyto úkoly čekaly na malé 
superhrdiny, kteří se letos v čer-
venci vydali s ostravským Mari-
ánským střediskem na skautský 
tábor v Zašové. Ve svých pláš-
tích a maskách otevírali tajné 
trezory, soutěžili na superolym-
piádě a skákali po střechách 
mrakodrapů, zároveň se také 
učili samostatnosti i spolupráci 
s ostatními. Budíček, rozcvička, 
úklid ve stanech, nástup. Ačkoli 
se během programu děti potýka-
ly převážně se spletitými nástra-
hami padoucha, hlavním cílem 
dvoutýdenního tábora pod stany 
bylo odpočinout si od městských 
ulic a užít si života v přírodě. 
Když měli malí superhrdinové 
po práci, učili se ošetřovat zlo-
meniny, rozdělávali oheň, vařili 
oběd v kotlíku a sbírali borůvky 

do tvarohových knedlíků. Aby 
si protáhli nohy a prozkoumali 
okolí, podnikli také výšlap na 
Velký Javorník a zaplavali si 
v rožnovském bazénu. I když se 
táborníci museli po dvou týdnech 
společných her a dobrodružství 
rozloučit, znovu se setkají už 
v září. S koncem prázdnin totiž 
opět začínají pravidelné úterní 
schůzky v klubovně v Marián-

ských Horách. A přestože je do 
dalšího tábora zatím daleko, ani 
v průběhu školního roku, plné-
ho výprav a výletů, se děti nudit 
nebudou. Děkujeme vedení rad-
nice Mariánských Hor a Hulvák 
za fi nanční podporu této akce. 

Pavlína Šlosarčíková,
vůdkyně skautského
střediska
Mariánské Ostrava

Superhrdinové na táboře zachraňovali svět

STANDARD Č. 8
Postup orgánu sociálně práv-

ní ochrany dětí při přijetí ozná-
mení, posouzení naléhavosti 
a přidělení případu zaměst-
nanci orgánu sociálně právní 
ochrany dětí

Oznámení pro orgán sociálně 
právní ochrany dětí jsou přijímána 
písemně, e-mailem, faxem, tele-
fonicky a ústně do protokolu dle 
§ 18 správního řádu. Podnět je 
podáním s nejmenšími nároky 
na formální i obsahové náležitos-
ti, přičemž oznámení může být 
podáno kteroukoliv fyzickou či 
právnickou osobou, ale také ano-
nymně. Oznámení přijímá věc-
ně a místně příslušný pracovník 
nebo určený zástupce. Anonymní 
podání posoudí vedoucí zaměst-
nanec, který je vyhodnotí a při-
dělí zodpovědnému zaměstnanci 
– vždy je ověřena místní a věc-
ná příslušnost orgánu sociálně 
právní ochrany dětí. Doručená 
korespondence, včetně oznámení 
a podnětů, je evidována v elektro-
nické podatelně. Podnět je zařa-
zen do evidence vždy bezodklad-
ně a v případě, že po oznámení 
následují dny pracovního volna, 
je zařazen do evidence následu-
jící pracovní den. Oznamovateli 
je vždy bezodkladně sděleno, 
že jeho podnět byl přijat. Toto 
oznámení je pokud možno písem-
né. V případě, že oznamovatel 
zanechá telefonický kontakt, 
je možné i telefonické sdělení.  
V telefonickém kontaktu je mož-
né doptat se na další informace, 
případně zavázat oznamovatele 
k bližší spolupráci a domluvit 
si osobní jednání. Zároveň je 
oznamovatel informován o dal-
ším postupu a lhůtách pro vyří-
zení, přičemž je o všem pořízen 
písemný záznam. Požádá-li o to, 
po prošetření podnětu či ozná-

mení je oznamovatel dle zákona 
o sociálně právní ochraně dětí 
do 30 dnů písemně informován. 
Případ eviduje ten, kdo oznámení 
přijal, bezodkladně je přidělen 
koordinátorovi případu dle míst-
ní a věcné příslušnosti. Každý 
případ orgánu sociálně právní 
ochrany je posouzen s ohledem 
na jeho naléhavost. Cílem tohoto 
kritéria je zajištění bezpečí a jis-
toty klientů, že u naléhavých pří-
padů nebude docházet k prodlení. 
Naléhavost a bezodkladná inter-
vence ze strany orgánu sociálně 
právní ochrany dětí v případu 
je určena podle bezprostřední 
míry nebezpečí pro dítě a vždy 
je při posuzování zvažován celý 
kontext situace. Přidělený řídí 
a zodpovídá za průběh posky-
tování so-ciálně právní ochrany 
a provází klienta celým procesem 
pomoci a podpory. Komunikuje 
s ním, přijímá jeho podání, pro-
jednává a řeší zásadní záležitosti 
týkající se sociální situace dítěte. 
Koordinátory jednotlivých pří-
padů jsou určení zaměstnanci 
podle funkční náplně, odbornosti 
a dalších kritérií, souvisejících 
například s rozdělením správ-
ního obvodu do rajonů. Osoba 
koordinátora je uvedena na spisu 
klienta a informace o tom, kdo je 
koordinátorem případu, je sděle-
na zákonným zástupcům dítěte 
i spolupracujícím subjektům. 
Změna koordinátora je možná 
v případě námitek podjatosti vůči 
zaměstnanci ze strany klienta 
nebo samotného zaměstnance. 
Klient je s tím vždy prokazatelně 
a srozumitelně seznámen, včet-
ně uvedení data, od kterého ke 
změně dochází. Případ je jinému 
koordinátorovi předán protoko-
lárně. Spolupracující osoba nebo 
organizace je o této změně rovněž 
informována.

Sociálně právní ochrana dětí

Na několika místech našeho 
obvodu jsme zaznamenali roz-
sáhlý výskyt křídlatky japon-
ské. Jedná se o agresivní invazní 
rostlinu, která byla v minulosti 
dovezena z Japonska a pro svůj 
rychlý a vysoký růst se použí-
vala do zahrad jako okrasná dře-

vina. Křídlatka se rozmnožuje 
hlavně vegetativně. Její kořeno-
vý systém je rozsáhlý a likviduje 
se obtížně, a hlavně zdlouhavě, 
protože je schopna velmi rych-
lé regenerace. „S křídlatkou už 
několik let bojujeme například 
na ulicích Vršovců a Baarově. 

Kosení je účinné minimálně, 
pouze zpomaluje její rozrůstání 
do okolí a muselo by se provádět 
téměř neustále. Vytrhávání rost-
lin i s kořeny nebo jejich vyko-
pávání také nefunguje, protože 
křídlatka se dokáže rychle rege-
nerovat i z velmi malých kousků, 
které zůstanou v zemi. Rozhodli 
jsme se proto zvolit chemickou 
likvidaci křídlatky, kterou dopo-
ručují odborníci jako nejlepší 
možné řešení,“ uvedl 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
Nejvyšší účinnost chemické-
ho postřiku je v období sucha 
a v pozdním létě, postřiky se 
ale i tak musí většinou několi-
krát opakovat. Toho důkazem 
je i situace v městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, kdy 
se účinnost prvního postřiku 
křídlatky minula očekáváním, 
a proto bude ještě koncem léta 
zopakován.

Trápí nás křídlatka
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Gratulujeme jubilantům
V srpnu oslavily své 

devadesáté narozeniny 
paní Věra Hilscherová 
a paní Františka Muti-
nová. Zástupci vede-
ní našeho městského 
obvodu jim popřáli 
hodně štěstí a zdraví.

PANÍ Věru Hilschero-
vou, která své devadesá-
tiny oslavila 20. srpna, 
navštívila místosta-
rostka Jana Pagáčová 
v Domově Alzheimer 
Darkov, o. p. s., v Kar-
viné. Na fotografi i je 
kromě ní a oslavenkyně 
také pečovatelka Jana 
Kožušníková.

PANÍ Františka Muti-
nová oslavila své 
devadesáté narozeniny 
30. srpna. Na snímku 
s místostarostou Jiřím 
Boháčem.

Mariánskohorské „Kafíčko“ podruhé
Kde se objeví, tam je veselo. 

Hovoří o vážných i veselých 
příhodách ze své lékařské praxe, 
každým rokem mu vychází něko-
lik knih a je dokonce místopřed-
sedou Obce spisovatelů. Osvětu 
z oblasti sexuální výchovy šíří 
mezi mládeží již desítky let. Je 
soudním znalcem v oblasti sexuo-
logie, své vědomosti předává stu-
dentům vysokých škol. Má hodně 
cestovatelských zážitků, vloni mu 
dokonce vyšla knížka s názvem 
Cestování za romantikou a ero-
tikou, a jak už název napovídá, 
mnoho zajímavých míst navští-
vil v rámci kongresové turisti-
ky. Nedávno jej potěšil pobyt na 
Novém Zélandu, tam také osla-
vil významné životní jubileum. 

Řeč je o známém sexuologovi 
a porodníkovi Radimu Uzlovi, 
který už mnohokrát byl hostem 
autorského pořadu „Kafíčko“ 
Vlaďky Dohnalové v Ostravě i 

v dalších městech. Pana doktora 
jsme se zeptali: „Kam jezdíte při 
svých besedách po celé republi-
ce nejraději?“ a on odpověděl: 
„Jeden můj kamarád sice říká, 
že nejraději jezdí na Moravu, 
protože tam se mu publikum jeví 
jako srdečnější a více usměvavé. 
Já jsem však na vlastní kůži zaku-
sil mnohá místa v Čechách, kde 
diváci nezůstali za těmi Mora-
váky vůbec pozadu. Musím však 
přiznat, že nejvíce se těším na 
své rodné Ostravsko. Mám tam 
hodně kamarádů a známých.“ 
Na setkání s Radimem Uzlem 
vás zveme ve čtvrtek 24. září od 
17 hodin do pobočky Knihovny 
města Ostravy na ulici J. Trnky na 
Fifejdách. Vstup je zdarma.

Šestnáctého října se od 9 do 
13 hodin v Domě kultury města 
Ostravy uskuteční jedna z nej-
větších akcí v Ostravě – Den pro 
seniory. Účastníci se dozvědí 
zajímavé informace z oblasti 
sociálních služeb, zdraví a také 
bezpečnosti. Chybět nebude 
prodejní výstava zdravotnic-
kých pomůcek, antialergických 
lůžkovin, zdravé výživy, koře-
ní, bylinek a dalšího sortimentu. 
Senioři se na akci dozvědí, kam 
vyrazit na zájezdy, výlety, o čin-

nosti Klubu seniorů, ale také se 
mohou zúčastnit přednášek na 
témata, jak se bránit podvodní-
kům, jak zvýšit svou bezpečnost, 
jaké mohou čerpat sociální dávky 
a které sociální služby jsou jim 
k dispozici. Na akci si můžete 
nechat pod dohledem odborníků 
změřit krevní tlak, tuk (BMI), 
ale také vyšetřit zrak a chodidla. 
Akci pořádá společnost DTO CZ, 
s. r. o., z Mariánských Hor ve 
spolupráci s Magistrátem města 
Ostravy a vstup je zdarma.

Den pro seniory v Ostravě

Od 1. září zabezpečuje pečovatelskou službu v DPS na Novo-
veské a Šimáčkově ulici jedna sociální pracovnice – Dagmar 
Tokařová. Kontaktovat ji můžete od pondělí do pátku v pracovní 
době 7 až 11.30 hodin a 12.30 až 15.30 hodin na telefonních čís-
lech 599 459 122, 599 459 131 a 725 713 548. Pravidelně bude 
sociální pracovnice přítomna v kanceláři domu s pečovatelskou 
službou na ulici Novoveské každé pondělí, v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Šimáčkově pak každou středu. Jednání mimo tyto 
dny budou uskutečněna na základě osobní domluvy se sociální 
pracovnicí na výše uvedených telefonních číslech.

Změny v pečovatelské službě v DPS

Občanské sdružení Stolperstei-
ne CZ o. s., které jako vzpomínku 
na oběti holocaustu a nacistic-
kého režimu v České republice 
položilo téměř 60 „kamenů zmi-
zelých“, v létě instalovalo dva 
kameny i v našem městském 
obvodu. Pamětní kameny tvo-
ří mosazná destička o velikosti 
10 x 10 cm, která se integruje 
do dlažby před dům, z něhož byl 
dotyčný člověk nacisty depor-
tován do koncentračního tábora 
a tam zavražděn. V případě dvou 
mariánskohorských kamenů se 
jedná o manžele Metu a Jindřicha 
Stambergerovy, kteří žili v domě 
na ulici 28. října 208.

Kameny zmizelých

Ekologická architektura různými pohledy
Dvacátého třetího září se od 17 

hodin uskuteční v sále školicího 
střediska OTAZNÍK v Ostravě-
-Hulvákách přednáška s názvem 
Ekologická architektura různými 
pohledy. Jedná se již o čtvrtou 
přednášku o současné architektu-
ře a designu, kterou pro širokou 
veřejnost připravuje společnost 
INTOZA s. r. o.  (školicí středis-
ko) ve spolupráci s architektkou 
Kateřinou Chvílovou. Přednáška 
ucelenou formou naznačí odlišné 
přístupy k tématu ekologického 
stavění – jak se staví ekologický 
dům, co je možné si pod tímto 
pojmem představit a kde se pro-
línají motivace a názory archi-
tektů a investorů. „Snažíme se 

vytvářet povědomí o současné 
architektuře, umění a designu 
a přiblížit tyto obory širší veřej-
nosti. Pro děti a dospělé navíc 
v prostorách školicího střediska 
otevíráme pravidelnou výtvarnou 
výuku a studenty bychom rádi 
motivovali ke studiu architektu-
ry a designu,“ sdělila architekt-
ka Kateřina Chvílová, která je 
současně i lektorkou výtvarného 
oboru. Přijďte se přesvědčit, že 
současná světová architektura 
není nuda. Počet míst na bese-
du je omezený, a zájemcům 
proto doporučujeme zajistit si 
vstupenky včas. Více informací 
o akci naleznete na webových 
stránkách www.intoza.cz.

BESKYD DZR, o. p. s., je 
nestátní nezisková organizace 
se sídlem ve Frýdku-Místku, 
provozující domov se zvlášt-
ním režimem podle § 50, záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, od roku 2010. 
Našimi klienty jsou senioři se 
sníženou soběstačností z důvo-
du věku a z důvodu onemoc-
nění různými typy demence 
či schizofrenie, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Děkujeme 
statutárnímu městu Ostravě, 
městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky za částečné 
fi nancování sociálního projek-
tu „Soběstačnost“. Finanční dar 
jsme využili k nákupu čtyřkolo-
vého chodítka. 

Libor Sladkovský, 
ředitel

Poděkování za 
poskytnutý dar

Středisko volného času Ko-
runka připravilo pro nový školní 
rok také novou nabídku kroužků 
a různých aktivit. Kroužky jsou 
určeny dětem ve věku od tří let, 
ale také dospělým. Korunka je 
moderně vybavena, prostory 
jsou bezpečné a přizpůsobené 
veškerým činnostem, v rámci 
kterých se děti a mladí lidé 
neformálně učí týmové práci, 
komunikaci a dalším dovednos-
tem, které budou nezbytně nutné 
pro jejich další život a lepší 
zaměstnatelnost. Přijďte zapsat 
své děti i vy a vyberte si také 
něco pro sebe. Středisko volného 
času je otevřeno každý den kromě 
pátku od 8 do 21 hodin a vybírat si 
můžete z velké nabídky kroužků: 
keramika, country pro děti, 
mažoretky, různé druhy tance, 
vaření, stolní hokej, zdravotní 
cvičení, vzdušná akrobacie, malý 
záchranář, deskové hry, výtvarné 
dovednosti, dětský taneční aero-
bic, rybářský kroužek, plastikové 
modelářství, divadlo, snowboard, 
lyžařská školka a další. Více in-
formací o kroužcích připravených 
pro školní rok 2015/2016 najdete 

na webové adrese www.svc-ko-
runka.cz, pro informace si můžete 
přijít ale také osobně přímo do 
Korunky na ulici Korunní 49 
v Ostravě – Mariánských Horách, 
kde se na vás těší profesionální 
tým pedagogů volného času.

Korunka nabízí kroužky
a další aktivity nejen dětem
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OČNÍ OPTIKA

Značky brýlí:
Hannah, Jaguár,
Horsefeathers,
Bruno Banani,

Hello Kitty,
Charmant,
DriveWear

28. října 245, Ostrava – Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná), tel.: 730 518 958
Bližší informace v naší optice, www.eurooptik.eu. Těšíme se na Vaši návštěvu

Odborné
poradenství

Věrnostní program

Záruční i pozáruční
servis

AKCE NA: MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY 1+1 ZDARMA,
DĚTSKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE

DANEX – PLAST s.r.o.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
l Vytápění průmyslových objektů plynový-
mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie zdarma l projekty l ekonomické 
vyhodnocení l dodávky zařízení

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

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

Gen.Hrušky 1233/26
(naproti Baumaxu)

www.psi-salon-elut.estranky.cz
Objednávky: 776 572 431

PSÍ SALON
Elut – Fifejdy
KOMPLETNÍ PÉČE
A ÚPRAVA SRSTI

PSŮ A KOČEK

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz

Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

Své náměty
či připomínky k úklidu

pište prosím
na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

HLEDÁTE
PRÁCI?
Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

JAK SE ZÚČASTNIT? JEDNODUŠE:

¸ NA E-MAILOVOU ADRESU SOUTEZ@MISSPES.CZ
 POŠLETE 1 až 5 FOTOGRAFIÍ VAŠEHO ZVÍŘÁTKA

¸ SOUTĚŽ POUZE PRO OBYVATELE OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

¸ TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ JSME PRODLOUŽILI DO 30. ZÁŘÍ!

¸ VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA V 16.30 HODIN 

 U KAŠNY NA STOJANOVĚ NÁMĚSTÍ

NA VÍTĚZE ČEKAJÍ HODNOTNÉ CENY

PŘIHLASTE SVÉ PEJSKY A JINÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY DO SOUTĚŽE

MISS PES 2015

MISS MAZLÍK 2015

Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou
zkušeností v oboru a týmem zkušených pracovníků 

nabízíme své služby správy pro Společenství vlastníků 
jednotek a malá bytová družstva v rámci ostravského regionu

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava – Zábřeh,

e-mail: sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554 819 611

Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické,
organizačně - právní i technické

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

Bez čekání u nás zajistíte vše, 
co souvisí s úmrtím i pohřbem kdekoliv,

i mimo Ostravu a ČR.
Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Převozy po pracovní době nonstop – volejte 596 626 594 
nebo 777 334 036

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

Pohřební služba
CHARÓN

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKYMARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
MAJÍ SVÉ VLASTNÍ MAJÍ SVÉ VLASTNÍ 
INTERNETOVÉ RÁDIOINTERNETOVÉ RÁDIO

POSLOUCHEJTE ON-LINE 24 HODIN DENNĚ NA WWW.RADIORADNICE.CZ

F ZPRÁVY Z RADNICE

F  INFORMACE Z NAŠEHO OBVODU

F  NÁZORY A KOMENTÁŘE OBČANŮ

F PRAVIDELNÉ POŘADY

F  PŘEVÁŽNĚ ČESKÉ       

A SLOVENSKÉ PÍSNIČKY
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