
Nemovitosti v lokalitě zvané 
Červený kříž budou prodány 
slovenskému podnikateli Jozefu 
Bardikovi. Zastupitelé městského 

obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky o tom rozhodli na svém 
červnovém zasedání. Hlasování 
zastupitelů bylo jednomyslné. 

„Celkem svůj zájem o bytové 
domy vyjádřilo pět subjektů. 
Protože jeden z nich svou nabíd-
ku vzal zpět, rozhodovali jsme se 
mezi čtyřmi projekty. Záměrem 
tří z nich bylo nemovitosti zre-
konstruovat a zachovat v nich 
klasické bydlení, ať už pro mladé 
rodiny s dětmi, movité nájemní-
ky anebo seniory. Nabídka pana 
Bardika se ale zcela odlišova-
la. Jeho představa vybudovat 
v lokalitě studentské městečko 
a podpořit aktivity a potenciál 
vysokoškolsky vzdělaných mla-
dých lidí nás zaujala nejvíce,“ 
uvedla starostka Liana Janáčko-
vá. V oblasti ulic Hany Kvapilo-
vé, Cottonové a Bílé tak v nej-
bližších letech bude vybudováno 
nejen kvalitní bydlení pro stu-
denty, ale také bydlení a služby 
pro obyvatele městského obvodu.

(Pokračování na str. 2)

nastává čas prázdnin a dovolených. 
Přeji vám všem, kteří si zodpovědně plníte své pracovní povin-

nosti, abyste si odpočinuli a s chutí se vrátili do zaměstnání. 
Vám, kteří zatím nemáte to štěstí nalézt práci, přeji, abyste ji 

brzy získali. 
A vám, kteří nepracujete a ani pracovat nechcete, přeji, abyste 

se zamysleli nad dosavadním způsobem života a zkusili napravit 
nepříznivý pohled ostatních slušných a pracovitých občanů na 
vás. Mnozí spoléháte na štědrou náruč státu, ale uvědomte si, že 
občané nemají jen práva, ale i povinnosti ke společnosti. 

Jen mě mrzí, že posledně jmenovaní si tyto moje řádky asi 
nepřečtou…

Mějte se fajn.
 Vaše starostka Liana 

Vážení a milí spoluobčané,

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. července 2015

Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život.
 Steve Jobs

Hledá se největší sympaťák 
obvodu str. 3

Děti byly na ozdravném poby-
tu v Beskydech str. 5

Vedení městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
svém jednání 1. června zamítlo 
žádosti o příspěvky na bydlení. 
Znamená to, že lidé, kteří bydlí 
v ubytovnách a spoléhali na to, 
že za ně nájemné uhradí stát, se 
budou muset z ubytoven vystě-
hovat, nebo ubytování uhradit 
ze svého. Sociální doplatky na 
bydlení už nedostanou. „Členové 
rady o udělení souhlasů s poskyt-
nutím sociálních dávek debatova-
li poměrně dlouho a je pravda, že 

jsme na zamítnutí žádostí neměli 
jednotný názor. Na ubytovnu, kde 
většina prvních žadatelů bydlí, 
jsme se ale byli podívat, a pro-
středí nás bohužel nepřesvědči-
lo, že je vhodné například pro 
rodiny s dětmi,“ uvedla starostka 
obvodu Liana Janáčková. Vedení 
obvodu si před svým rozhodová-
ním vyžádalo informace nejen 
o jednotlivých žadatelích a jejich 
konkrétní sociální situaci, ale 
také o podmínkách nájemního 
vztahu mezi nimi a ubytovnami. 

„Byla jsem připravena podpořit 
žádosti těch lidí, kteří mají trva-
lý pobyt na území statutárního 

města Ostravy, bydlí na ubytov-
ně se schváleným ubytovacím 
řádem, jsou beztrestní a nemají 
vůči městu žádné dluhy,“ dopl-
nila místostarostka Jana Pagáčo-
vá. Nakonec však v radě převážil 
názor žádosti zamítnout. „Musí-
me myslet také na ty spoluobča-
ny, kteří v okolí ubytoven bydlí 
a podnikají. Často se potýkají se 
zvýšeným hlukem, nepořádkem 
a rizikovým chováním sociálně 
slabých nájemníků ubytoven. 
Navíc nikdy nemůžeme přesně 

vědět, jestli žadatel na ubytovně 
fi nanční pomoc skutečně potřebu-
je, anebo pouze zneužívá sociální 
systém našeho státu. Místo ploš-
né podpory bydlení na ubytov-
nách proto preferuji individuální 
práci s konkrétními rodinami ze 
strany pracovníků odboru soci-
álně právní ochrany dětí nebo 
odboru sociální péče na našem 
úřadu, kteří dokážou profesio-
nálně posoudit potřebnost a míru 
pomoci,“ uzavřel 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

První žádosti o příspěvky na bydlení v ubytovnách Mariánské Hory zamítly

Součástí srpnového 
vydání Zpravodaje Mari-
ánských Hor a Hulvák 
bude magazín Janek. Jed-
ná se o speciální barevnou 
přílohu určenou přede-
vším rodinám s dětmi, ale 
také ostatním čtenářům, 
kteří se zajímají o aktu-
ální informace z prostředí 
Základní školy Gen. Jan-
ka. „Máme pouze jednu 
základní školu zřízenou 
obvodem a cítíme potře-
bu v rámci samostatného 
a grafi cky uceleného cel-
ku informovat veřejnost 
o tom, co se na ní děje, 
jaké aktivity děti absol-
vují a co je čeká, ať už v 
oblasti výuky, moderni-
zace učeben anebo třeba 
nejrůznějších akcí,“ řekl 
1. místostarosta Patrik Hujdus, 
který je šéfredaktorem Zpravoda-
je. „Na škole vznikl redakční tým, 
zatím je tvořený zejména pedago-
gy, ale do budoucna bychom byli 
rádi, kdyby se do tvůrčí činnosti 
zapojily především děti a vytvá-

řely si prostřednictvím magazínu 
svůj vlastní školní časopis. Maga-
zín Janek budeme do Zpravoda-
je vkládat zhruba jednou za půl 
roku. V srpnu začneme symbo-
licky proto, aby děti ani o prázd-
ninách na školu nezapomněly,“ 
doplnil Hujdus.

Magazín Zpravodaje se bude
jmenovat Janek

Den rodiny se 
krásně vydařil

Škola v přírodě
v horské chatě
Jelenovská

Podívejte se, do čeho se ve 
škole přezouváme

Předmětem projektu bylo vybudování 
jazykové laboratoře, ve které bude možné
zapojit žáky do interaktivní spolupráce            
s uč i te lem, a to využ i t ím pos lechu                   
a mluveného slova, jež umožňuje následnou 
práci s vlastním mluveným projevem. Současně
byla vybudována laboratoř – učebna pro výuku
přírodovědy, přírodopisu a chemie. Dosavadní 
v y b av e n í b y l o j i ž v e l m i z a s t a r a l é                        
a neodpovídající současným požadavkům na 
kvalitní vzdělávání. Obě učebny byly vybaveny 
tabulemi doplněnými o interaktivní projektor.  
V přírodovědné učebně je nyní kompletně nová 
podlaha, byl zde instalován nový žákovský
nábytek s  učitelskou katedrou a nové vitríny. 
Novým nábytkem byla vybavena také jazyková 
učebna, byla instalována digitální jazyková 
laboratoř. Realizací projektu tak vznikly dva 
zcela nové moderní prostory pro třicet,  
respektive 24 žáků. Vybavení učebny bylo 
spolufinancováno z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko. Celkový rozpočet
projektu dosáhl 1,1 milionu korun a získaná 
dotace je ve výši 85 procent rozpočtu. Cílem 
projektu je nejen zpestření a zkvalitnění výuky
cizích jazyků a přírodovědných předmětů,      
ale také zvýšení konkurenceschopnosti školy.

V průběhu měsíce května byly na naší základní škole dokončeny dvě nové odborné učebny v rámci realizace projektu „S názornou výukou 
vzdělávání bude hrou aneb Jazyky a přírodní vědy v novém“. Předmětem projektu bylo vybudování jazykové laboratoře, ve které bude možné 
zapojit žáky do interaktivní spolupráce s učitelem, a to využitím poslechu a mluveného slova.

Janek

I v  letošním roce, stejně jako vloni, 
pořádalo Sdružení rodičů a přátel
školy při Základní škole Gen. Janka 
na školním hřišti akci nazvanou 
Den rodiny. 

Žijeme v   prostředí zatíženém
výfukovými plyny, škodlivinami z 
lokálních topenišť i   samotným
průmyslem. Proto byla pro naše
č tvrťáky d íky f inančn ímu 
příspěvku z   Fondu pro děti
ohrožené znečištěným ovzduším
zorganizována škola v   přírodě,    
a to v horské chatě Jelenovská 
ve Valašských Kloboukách. Fotoreportáž o přezůvkách, ve kterých chodí žáci

třídy V.B ve škole, najdete uvnitř tohoto magazínu.
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Návštěva ve 
Světě techniky
Postupně se i naši žáci zúčastňují
zábavných atrakcí, které nejen 
pobaví, ale poučí v různých
oblastech života, rovněž v oblastech 
přírodních a technických věd. 

Jak nám chutná 
ve školní jídelně
Oslovili jsme 80 strávníků mezi 
žáky naší školy a zeptali se jich, 
jakou známkou by ohodnotili 
kvalitu a chuť jídel připravovaných
ve školní jídelně.

 Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, 
 Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Upozorňujeme občany, že 30. června je termín splatnosti poplat-
ku za odpad. Jeho výše je 498 korun za osobu a kalendářní rok. 
Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, můžete jej uhradit ban-
kovním převodem, složenkou typu A anebo v pokladně Magistrátu 
města Ostravy na Prokešově náměstí 8. Číslo účtu pro platbu na 
účet a složenkou je 30015-1649297309/0800. Variabilní symbol 
získáte na stránce www.ostrava.cz v sekci Platba za komunální 
odpad po zadání rodného čísla. Složenky nejsou automaticky 
zasílány a je možné si je vyzvednout na poštách. Bližší informace 
získáte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo prostřednictvím 
e-mailu komunalniodpad@ostrava.cz. 

Nezapomeňte včas zaplatit za odpad

Z osady Červený kříž vyroste studentské
městečko

KROMĚ BYTŮ pro studenty chce slovenský podnikatel Jozef Bardik 
v osadě Červený kříž zřídit také inkubátor pro podnikatele, prostor 
pro mladé začínající umělce, kavárnu, saunu, fi tness, volejbalové 
hřiště a další vybavení pro aktivní odpočinek.
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(Pokračování ze str. 1)
Záměrem nového majitele totiž 
není všechny současné nájemní-
ky z bytových domů vystěhovat. 
„Pan Bardik nás ubezpečil, že 
slušní a platící nájemníci, kteří 
neobtěžují své okolí, o střechu 
nad hlavou nepřijdou. Naopak 
– počítá s tím, že několik desítek 
bytů v jedné z částí osady zre-
konstruuje právě pro ně,“ doplnil 
místostarosta obvodu Jiří Boháč. 
První změny by měly být v oblas-
ti Červeného kříže viditelné již 
letos. Pokud se podaří veškeré 

administrativní kroky vyřešit 
rychle, slovenský podnikatel by 
rád začal s rekonstrukcí prvních 
domů ještě v letošním roce, aby 
mohlo studentské městečko od 
školního roku 2017 fungovat. 
Zastupitelé Mariánských Hor 
a Hulvák schválili prodej nemo-
vitostí za 38,2 milionu korun 
a fi nanční prostředky získané pro-
dejem 24 jednopodlažních domů 
hodlají investovat především do 
obnovy obvodu. „Chceme zre-
konstruovat Mariánské náměs-
tí, opravit cesty a chodníky na 

místech, která to nejvíce potře-
bují a počítáme také například 
s vybudováním sportovního hřiště 
u Základní školy Gen. Janka,“ 
řekla starostka Liana Janáčková. 
Část výnosu z prodeje Červené-
ho kříže také poslouží k vybu-
dování služebny městské policie 
se služebními byty v jednom ze 
dvou domů, které si v lokalitě 
městský obvod ponechal. „Dru-
hý dům zbouráme a vybuduje-
me místo něj parkoviště. Z nově 
vzniklého studentského městečka 
by totiž měla být pěší zóna, do 
které automobily nechceme pouš-
tět,“ vysvětlila starostka.

Z osady Červený kříž vyroste...

Každý rok po zimě pracovníci 
odboru výstavby, vodního hospo-
dářství a zemědělství kontrolují 
stav laviček v městském obvodu. 
Celkem jich máme téměř padesát 
a je potřeba zjišťovat, které už 
neplní svou funkci, jsou zastaralé 
anebo zničené vandaly. Některé 
se opraví, jiné jsou nahrazeny 
novými. V uplynulých dnech 
byly například odstraněny staré 
a poškozené lavičky ze Smeta-
nova sadu a nahradilo je deset 
laviček nových. Nové lavičky 
nechalo vedení obvodu nainstalo-
vat také u Domu s pečovatelskou 
službou na ulici Šimáčkově, na 
ulici Gen. Hrušky anebo k budově 
radnice na ulici Přemyslovců. Tři 

lavičky byly přidány ke komunit-
nímu centru v lokalitě Bedřiška, 
opravily se lavičky u bytových 
domů na ulicích Emila Filly 
a Výstavní, průběžně se opravují 
lavičky na sídlišti Fifejdy v okolí 
dětských hracích prvků a na dal-
ších místech. Připravuje se ale 
také například instalace laviček 
na Mariánské náměstí, na ulici 
Zelenou a Nivnickou. Pokud si 
všimnete, že nějaká lavička je 
poškozená anebo z jiného důvo-
du neplní svou funkci, napište 
nám na e-mail zpravodaj@
marianskehory.cz. Váš podnět 
bude obratem předán kompetent-
ním pracovníkům úřadu.

Lavičky se průběžně opravují

Od roku 2012 se nájemní 
smlouvy na hrobová místa uza-
vírají na dobu neurčitou a nájem-
né je splatné vždy ročně do 31. 
května za daný kalendářní rok. 
Nájemné za pronájem hrobo-
vého místa a služeb s nájmem 
spojených je stanoveno v soula-
du s platným výměrem minister-
stva fi nancí, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými 
cenami a rozhodnutím RMOb 
pod číslem usnesení 1111/36 
ze dne 30. 4. 2012 a činí ročně 
70 korun za jeden metr čtvereč-
ní (z toho je 30 korun nájemné 

a 40 korun služby s nájmem spo-
jené). Upozorňujeme nájemce, 
kteří dosud neuhradili nájemné 
za pronájem hrobových míst na 
hřbitově v Mariánských Horách, 
aby tak učinili neprodleně! Platbu 
lze provést bezhotovostně na účet 
číslo 19-1649321399/0800, vari-
abilní symbol má každý nájemce 
uveden ve smlouvě, nebo v hoto-
vosti na majetkovém odboru, uli-
ce Přemyslovců 63, budova B, 
1. patro, dveře č. 109, a to v úřed-
ní dny pondělí nebo středu v době 
od 8 do 11 hodin nebo od 12.30 
do 16.30 hodin.

Úhrada nájemného za pronájem 
hrobových míst

Na hřišti Základní školy Gen. 
Janka v Mariánských Horách 
bude i v letošním roce promí-
tat letní kino. „Celkem jsme 
naplánovali sedm filmových 

představení. První promítání se 
uskuteční v pátek 19. června, 
kdy mohou návštěvníci zhléd-
nout americký akční snímek 
Expendables: Postradatelní 2. 

Další projekce budou násle-
dovat vždy co dva týdny až do 
11. září,“ uvedl 1. místostaros-
ta Patrik Hujdus. Jednotlivá 
představení budou s ohledem 
na světelné podmínky začínat 
nejdříve ve 21.30 hodin, při-
čemž v období prázdninových 
měsíců je možný posun začátků 
projekcí až ke 22. hodině. Cena 
jednoho představení bude dva-
cet korun.

Program:
19. 6. Expendables: Postra-

datelní 2
3. 7. Okresní přebor – 

Poslední zápas Pepika Hnátka
17. 7. Deník nymfomanky
31. 7. Iluzionista
14. 8. Přežít svůj život
28. 8. Revival
11. 9. Bathory

Zveme vás do letního kina

Zastupitelé chtějí omezit hazard
v obvodu

Zastupitelé městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
svém zasedání dne 4. června roz-
hodli o tom, že v obvodu nechtějí 
hazard. Návrh se má začlenit do 
obecně závazné vyhlášky o regu-
laci výherních hracích přístrojů, 
interaktivních videoloterních 
terminálů a lokálních loterních 
systémů na území statutární-
ho města Ostravy, kterou by se 
městští zastupitelé měli zabývat 
v září. „Již v uplynulém voleb-
ním období jsme v zastupitelstvu 
našeho obvodu  schválili návrh 
na zákaz provozu hazardu v obyt-
ných zónách a povolení provozu 
pouze v některých stávajících 
zařízeních. Ten se ale nakonec 
v městské vyhlášce neobjevil, 
protože celý dokument neprošel 

schvalováním městských zastu-
pitelů. Nyní věříme, že vyhlášku 
zastupitelé města schválí. Pokud 
se v ní náš zákaz projeví v námi 
odsouhlasené podobě, bude to 
pro rozpočet městského obvodu 
představovat roční úbytek fi nanč-
ních prostředků ve výši zhruba 
osmi milionů korun. Přesto jsme 
se ale rozhodli pro omezení haza-
rdu v nejvyšší možné míře,“ uvedl 
1. místostarosta Patrik  Hujdus. 
Regulace hazardu na území měs-
ta se bude projednávat poté, co 
se k ní vyjádří i další městské 
obvody. Jestli se všechny při-
pojí k úplnému zákazu hazardu 
na svém území, jak učinily Ma-
riánské Hory a Hulváky, dosud 
není jisté.

Hospodaření našeho obvodu
Vážení spoluobčané,
zákon o obcích č. 128/2000 Sb. se v § 38 zabývá 

hospodařením obce. Náš obvod má svěřený ma-
jetek od statutárního města Ostravy a hospodaříme 
s penězi jak daňových poplatníků, tak se státní-
mi nebo městskými dotacemi. To vyžaduje sy-
stematickou a velmi odpovědnou práci nejen 
fi nančního odboru našeho obvodu, ale také velkou 
odpovědnost jeho pracovníků. V minulosti jsme 
byli křivě obviněni z nehospodárného nakládání 
s fi nančními prostředky, na jehož základě bylo 
provedeno několik kontrol hospodaření. Tyto kon-
troly vedly k tomu, že úředníci museli připravovat 
množství podkladů a materiálů, kvůli čemuž na 
svou běžnou agendu neměli téměř žádný další 
časový prostor. Závěry kontrolních šetření byly 
konzultovány se zástupci vedení našeho obvodu 
a konstatovaly, že kontrolní mechanismy jsou na-
staveny dobře a že nedošlo k žádnému pochybení, 
které by mělo zásadní negativní vliv na hospodaření 
obvodu. O to větší překvapení pro mě bylo, když 
v březnu 2008 podepsalo statutární město Ostrava 
na základě schváleného usnesení Zastupitelstva 
města Ostravy smlouvu se společností AUDIT 
PLUS s. r. o. o provedení forenzního šetření 
a přezkoumání hospodaření městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky v období let 2004 až 
2007. Ve skutečnosti to znamenalo odebrání práva 
hospodaření našemu obvodu. To, že byly porušeny 
některé zákony České republiky a dokonce 
i mezinárodní úmluvy, bylo zřejmé. Toto šetření 
bylo fi nancováno z peněz daňových poplatníků 
– a nebyly to peníze malé. Celé vyšetřování bylo 
velkou zátěží nejen pro pracovníky našeho ob-
vodu, ale také pro zaměstnance Magistrátu města 
Ostravy, bylo nedůstojné a v určitých momentech 
téměř připomínalo doby minulé. A jeho závěr? 
Do dnešního dne nebylo jednoznačně řečeno, že 

náš obvod v hospodaření pochybil. Máme na-
staveny takové mechanismy, které do budoucna 
nebezpečí špatného hospodaření vylučují. Kon-
trolu hospodaření provádí odbor interního au-
ditu a kontroly magistrátu, a v neposlední řadě 
také brněnská auditorská fi rma TOP AUDITING 
s. r. o., jejíž poslední zpráva je součástí „Zprávy 
o výsledku hospodaření městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky za rok 2014 – Závěrečného 
účtu“. Kontroly proběhly ve dnech 12. až 14. lis-
topadu 2014 a ve dnech 29. a 30. května 2015 
v budově našeho úřadu. Při kontrole byly použity 
postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných 
důkazních informací, auditor získaná data posoudil 
a na základě jeho odborného úsudku následně vy-
hodnotil rizika dílčích chyb a nedostatků. Důkazní 
materiály byly čerpány z předložených usnesení 
orgánů územního samosprávního celku, smluvních 
dokumentů, přijatých daňových dokladů, vy-
stavených dokladů, interních dokladů, bankovních 
výpisů, pokladních dokladů, rozpočtových materiálů 
a přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků 
a rozhovorů s odpovědnými pracovníky územního 
samosprávného celku. Při provádění přezkoumání 
hospodaření kontrolní skupina nezjistila žádnou 
skutečnost, která by ji vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech vý-
znamných ohledech v souladu s očekávaným 
stavem. Nebyly zjištěny žádné zásadní chyby a ne-
dostatky. Nebyla zjištěna žádná rizika, která by 
měla negativní dopad na hospodaření v budouc-
nosti. Dnes, kdy jednotlivé kontrolní orgány zpra-
covávají závěry z kontrol, mám radost z toho, že 
všichni pracovníci našeho úřadu cítí odpovědnost 
za svou práci na úseku hospodaření a nechtějí se 
vrátit do dob minulých. Já jim za to moc děkuji.

 Jiří Boháč, místostarosta
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Za krásného počasí se v sobo-
tu 16. května na hřišti TJ Slovan 
Ostrava uskutečnil fotbalový tur-
naj fi remních družstev O pohár 
starostky městského obvodu 
Mariánských Hor a Hulvák. 
V rámci sportovního klání mezi 
jednotlivými týmy se vystřídalo 
po celý den téměř pět set účastní-
ků, které bavil mluveným slovem 
herec Národního divadla morav-
skoslezského Vladimír Polák. 
Pro děti byla vytvořena dětská 
zóna, ve které měli možnost 
užít si na velkém nafukovacím 
hradu nebo využít trampolínu. 
O celý dětský prostor se starala 
moderátorka Yveta, která pro 
děti přichystala nejen spoustu 
soutěží o ceny, ale také oblíbe-
né karaoke. Turnaj zahájila paní 
starostka Liana Janáčková slav-
nostním fotbalovým výkopem, 
kterému předcházel zahajova-
cí proslov. Ve něm mimo jiné 
poděkovala majiteli společnosti 

RAMA Moravia, s. r. o., který 
je současně předsedou Tělový-
chovné jednoty Slovan Ostrava, 
Petru Konečnému za jeho aktivi-
tu v oblasti sportu a tělovýchovy, 
a vyjádřila podporu záchraně TJ 

Slovan Ostrava, jehož kořeny 
sahají až do roku 1919. 

Fotbalového turnaje fi remních 
celků se zúčastnily týmy Max 
Poruba, Sklenářství Fula, Slovan 
Ostrava – stará garda, RAMA 
Moravia, s. r. o. tým, Nosiče 
com, Starostka tým, Vodafone 
a dva týmy žen. Základní kolo 
turnaje určilo týmy do vyřazova-
cích bojů. V jeho průběhu areál 
navštívil hráč FC Baník Ostrava 
a historicky druhý nejlepší střelec 
české reprezentace Milan Baroš. 
Přišli s ním i jeho spoluhráči 
z Baníku Vojtěch Štěpán a Da-
niel Holcer – pátý v kategorii 
talent roku ČR 2015. Mezitím na 
hřiště nastoupili mladí hráči FC 
Baník U11 a výběr Ostravy. Na 
druhém hřišti současně probíhal 
zápas mezi TJ Unie Hlubina roč-
níků 2008-2009 a dětmi z krouž-
ku Fotbálek, který v Mateřské 
škole na Zelené ulici založila 
ředitelka Jana Kazmirská. Děti 
hrály svůj první zápas v životě, 

ale se svým soupeřem bojovaly 
s velikým zápalem. 

Následovalo slavnostní pře-
dání dresu a rukavic podepsa-
ných hráčem FC Baník Ostrava 
a reprezentantem Jiřím Pavlen-
kou Honzíku Nágelskému, který 
byl talentovaným brankářem TJ 
Slovan Ostrava, ale po úrazu, 
který zastavil jeho sportovní 
kariéru, je upoután na invalidní 
vozík. Poté proběhla autogrami-
áda hráčů Baníku a turnaj pokra-
čoval vyřazovacími koly.

Ve 13.30 hodin přišla na řadu 
ukázka účelné sebeobrany krav 
maga, která v příštím roce obo-
hatí nabídku Slovanu Ostrava 
a otevře v rámci jeho působení 
svůj vlastní oddíl. 

Poděkování patří všem, kteří 
s 1. ročníkem fotbalového turna-
je O pohár starostky městského 
obvodu Mariánských Hor a Hul-
vák pomohli, a zvláště pak spon-
zorům: majiteli fi rmy ENIGMA 
Jakubu Musiolovi, který dodal 

pro děti a dospělé zábavu 
v podobě hlavolamů a her, 
společnosti Jatomi Pure, která 
dodala pro vítězné družstvo Max 
Poruba permanentky do fi tness 
v Nové Karolině a upomínkové 
předměty. Cenu pro druhý tým 
– Sklenářství Fula – poskytl 
masér Bernard Baránek, který 
sídlí na ulici Bieblově 6 v centru 
Ostravy. Děkujeme také generál-
nímu sponzorovi celé akce fi rmě 
RAMA Moravia, s. r. o., a její-
mu majiteli Petru Konečnému, 
městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky za finanční 
podporu a především starost-
ce Lianě Janáčkové a radnímu 
Vladimíru Řezáčovi, že převzali 
záštitu nad touto akcí a osobně 
se jí zúčastnili. 

Všichni věříme, že další roč-
ník turnaje se nám podaří uspo-
řádat ještě lépe.

Honza Nevola,
hlavní organizátor akce

Fotbalový turnaj O pohár starostky se vydařil

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO 1. ročníku fotbalového turnaje fi remních 
celků Max Poruba.

NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU pro děti z fotbalového kroužku při Mateř-
ské škole na ulici Zelené bylo setkání a společné focení s legendou 
ostravského fotbalu Milanem Barošem.

STAROSTKA Liana Janáčková na závěr vydařené akce pobla-
hopřála vítězným týmům a všechny soutěžící odměnila pamětní 
medailí.

Co s nalezenými věcmi podle občanského zákoníku
Na podzim loňského roku 

jsme ve Zpravodaji psali o agen-
dě nálezů z pohledu statistiky 
a porovnávali jsme, v kolika 
případech se nám podařilo na-
jít majitele. V tomto čísle se na 
problematiku nálezů zaměříme 
z jiného pohledu, aby případní 
nálezci věděli, co je a není nález, 
a kam jej odevzdat. Podle nového 
občanského zákoníku je nálezem 
movitá věc (týká se to i nálezu 
fi nanční hotovosti), která svou 
povahou slouží účelu, ke které-
mu byla určena, je použitelná 
a ovladatelná. Nálezem nejsou 
potraviny, krmivo, silně znečiště-
né, zapáchající, vlhké či plesnivé 
věci, věci poškozené a nefunkční, 
a dále věci odložené v kontejne-
rech určených na odpad. Věci, byť 
funkční a použitelné, odložené 
v kontejnerech jsou podle záko-
na věcmi opuštěnými. Nálezce 
nesmí nalezenou věc považovat 
za opuštěnou a přivlastnit si ji, 
ale je povinen do tří dnů nález 
odevzdat vlastníkovi, pokud je 
možné ho z povahy věci zjistit. 
V případě, že není možné poznat, 
komu má být věc vrácena, ozná-

mí nálezce do tří dnů nález obci, 
na jejímž území byla nalezena. 
Byla-li věc nalezena ve veřejné 
budově nebo ve veřejném doprav-
ním prostředku, odevzdá nálezce 
nález provozovateli těchto zaříze-
ní. V případě, že nalezenou věcí 
budou osobní doklady, odevzdá je 
nálezce vždy obci, případně měst-
ské policii nebo Policii ČR. Ani 
osobní doklady nálezce nevrací 
zpět osobě, která je ztratila. Vlast-
ník je povinen nálezci uhradit nut-
né náklady a nálezné. V případě, 
že nálezce nález do tří dnů neo-
známí, ztrácí právo na nálezné, 
ale současně to neznamená, že 

může nález užívat nebo k němu 
nabýt vlastnické právo. V případě 
nálezu zvířete je postup obdobný. 
Pokud je možné zjistit, komu zvíře 
patří, odevzdá nálezce zvíře zpět 
vlastníkovi, v opačném případě 
odevzdá bez zbytečného odkladu 
zvíře obci, na jejímž území bylo 
nalezeno. V případě nalezení věci 
nebo zvířete se obracejte na Hanu 
Šustkovou, která se agendou ztrát 
a nálezů v rámci městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
zabývá. Další informace získáte 
na telefonním čísle 599 459 204 
nebo prostřednictvím e-mailu 
sustkova@marianskehory.cz. 

Vedení obvodu se rozhod-
lo i v letošním roce vyhlásit 
soutěž MISS PES. Jedná se již 
o čtvrtý ročník soutěže, v rám-
ci které mohou majitelé psů své 
čtyřnohé kamarády přihlásit do 
boje o titul Největší psí sympaťák 
Mariánských Hor a Hulvák. Pod-
mínky soutěže jsou stejné jako 
v předchozích obdobích. Stačí 
nejpozději do konce srpna po-
slat fotografi e pejska na e-mai-
lovou adresu soutez@misspes.
cz a počkat do září na hodnocení 
poroty. „Fotografií může být 
maximálně pět a je důležité, aby 
na nich byli pejsci dobře vidět. 
Porotci následně všechny fotogra-
fi e účastníků soutěže prohlédnou 
a udělí určitý počet bodů. Vyhraje 
ten, který v součtu získá bodů nej-
více,“ uvedl 1. místostarosta ob-
vodu Patrik Hujdus s tím, že není 
podstatné, zdali má pes průkaz 
původu, anebo je kříženec. V rám-
ci soutěže MISS PES radní vyhlá-
sili i speciální kategorii MAZLÍK. 
Pro ni platí stejná pravidla a mo-
hou do ní být přihlášena všechna 
ostatní domácí zvířata, která 
žijí se svými majiteli na území 

městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. „Vyhlášení 
výsledků obou kategorií proběhne 
ve druhé polovině září, kdy se 
již tradičně se soutěžícími a je-
jich majiteli setkáme u kašny 
na Stojanově náměstí. Vítězům 
předáme krmivo a další pamlsky, 
zkrátka ale nepřijdou ani další 
účastníci soutěže a náhodní ko-
lemjdoucí,“ doplnil místosta-
rosta. Více informací o soutěži 
a fotografi e z předchozích ročníků 
najdete na www.misspes.cz.

Hledá se největší sympaťák obvodu

VÍTĚZEM loňského ročníku 
soutěže se v kategorii psů stal 
aljašský malamut Yukon (na 
fotografi i). V kategorii dalších 
domácích zvířat zvítězil kocou-
rek Kulíšek. 

Útulek pro psy má otevřeno
Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut 

nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě 
v útulku. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí 
jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným 
zvířatům pomoci najít nový domov. Pokud i vy patříte mezi ně, 
přijďte do útulku pro psy na ulici Provozní v Ostravě-Třebovicích, 
který nově provozuje Magistrát města Ostravy. Kromě pondělí je 
v útulku otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Aktuální nabídku pejsků 
k osvojení najdete na www.utulekostrava.cz a bližší informace 
můžete získat na telefonních číslech 599 455 191 a 602 768 795. 
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Nové občánky našeho městského obvodu v sobo-
tu 6. června přivítal 1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Za doprovodu rodičů, dalších příbuzných a hostů se 
v obřadní síni mariánskohorské radnice sešlo celkem 

18 dětí, z toho devět dívek a devět chlapců. Místosta-
rosta společně s pověřenou vedoucí odboru vnitřních 
věcí a matrikářkou obvodu Alenou Michelovou předali 
všem dětem pamětní medaile, drobné dárky a popřáli 
jim hodně štěstí. Rodiče a další členové rodin nových 
občánků se  následně podepsali do pamětní knihy. 
Slavnostní setkání doplnily krásným hudebním vystou-

pením také žákyně Základní umělecké školy Eduarda 
Marhuly. Nově byla na akci k dispozici také fotografka, 
která celou akci zaznamenala a jejíž snímky jsou účast-
níkům vítání občánků bezplatně k dispozici ke stažení 
z internetových stránek městského obvodu. Příští vítání 
nových občánků Mariánských Hor a Hulvák je naplá-
nováno na září letošního roku.

Vítání občánků

Ve správný čas na správném místě
Třináctého dubna ve večerních hodinách spatřila hlídka strážníků 

městské policie v Ostravě – Mariánských Horách mladého muže, kte-
rý upadl na schodech u domu. Strážníci pojali podezření, že tento muž 
může mít zdravotní problémy, a ihned se k němu rozběhli. Mladík se 
křečovitě svíjel na zemi a hlavou silně narážel do schodů. Strážníci 
ho ihned uchopili, přidrželi mu čelo a dolní čelist a opatrně vytáhli 
zapadlý jazyk, jelikož muž přestával dýchat, dusil se a modral. Po 
vytáhnutí jazyka se mladíkovi značně ulevilo, začal vykašlávat krev 
a pozvolna dýchat. Křeče ustoupily. Strážníci přivolali záchranku, 
mezitím muži podložili hlavu srolovanou bundou a uložili jej do 
stabilizované polohy. Lékař záchranné služby si poté muže převzal 
k dalšímu ošetření.

Nezletilý mladík hrál na automatech
Sedmnáctého dubna večer po osmé hodině prováděli strážníci 

městské policie asistenci pracovnicím úřadu práce, které kontrolovaly 
hernu v Ostravě – Mariánských Horách. V zadní místnosti této herny 
si všimli mladíka, který hrál na herním přístroji a jehož fyzický zjev 
vyvolával pochybnosti o dosažení plnoletosti. Mladíka strážníci 
vyzvali k prokázání totožnosti. Bylo mu teprve 17 let. Hlídka poté 
vyzvala k prokázání totožnosti i obsluhu baru, která je nyní podezřelá 
z trestného činu. Případ převzali přivolaní policisté.

Informace z bytového odboru
l Městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky má k dispozici 
zhruba 2200 obecních bytů.
l V naprosté většině obec-

ních bytů je stanoveno nájemné 
ve výši 50 korun za metr čtve-
reční měsíčně. Pouze v mini-
málních případech je tomu jinak. 
Například v bytových domech 
na ulicích Cottnové, Bílé a Hany 
Kvapilové v lokalitě Červený 
kříž a v osadě Bedřiška nájemné 
činí 35 korun za metr, naopak ve 
zrekonstruovaném domě na ulici 
Nájemnické 16 je výše nájemné-
ho stanovena na 70 korun za metr 
čtvereční.

l Obsazené jsou téměř 
všechny byty vyjma ty, které se 
aktuálně opravují a připravují pro 
nové nájemníky.
l Obecní byty se opravují 

průběžně a náklady na opravy 
a investice do bytového fondu 
dosahují téměř 50 milionů korun 
ročně.
l V letošním roce byly do-

končeny renovace zdravotechni-
ky v bytech na ulicích Strmé 3 a 7, 
dokončila se výměna plastových 
oken na Mariánském náměstí 3 
a 11, připravuje se zateplení byto-
vých domů na ulici Fr. Šrámka 7, 
9 a 11 a na ulici Nivnické 16 a 18, 
generální oprava zdravotechniky 
čeká byty na ulici Gen. Hrušky 
6, budou vyměněna plastová 
okna na ulicích Šimáčkově 23 
a 25 a Novoveské 34, provede 
se renovace fasád na ulici Gen. 
Hrušky 10, 12, 14, 16, 18 a 20 
a například také generální oprava 
výtahů na ulici Výstavní 2.
l Největší zájem ze strany 

žadatelů je o byty 2+1 s ústředním 
topením, balkonem, které jsou na 
sídlišti nebo v pěkném zděném 
domě s plastovými okny.
l Byt, který se uvolní a je 

technicky způsobilý k užívání 

novým nájemcem, je obsazován 
obratem v řádech dnů.
l Vhodného nájemce pracov-

níci bytového odboru vybírají ze 
seznamu žadatelů vedeného na 
úřadě už při uvolnění bytu. Tako-
vému žadateli byt nabídnou, on si 
jej prohlédne, a protože zájemců 
o konkrétní byt může být více, 
rada městského obvodu násled-
ně rozhodne, kterému z nich jej 
přidělí.
l Nájemné v obecních bytech 

se v nejbližších letech nebude 
zvyšovat. Shodli se na tom krátce 
po loňských komunálních vol-
bách všichni členové současné 
koalice na radnici vedené starost-
kou Lianou Janáčkovou.
l O byt je možné požádat 

prostřednictvím žádosti, která je 
k dispozici u pracovníků bytové-
ho odboru anebo na webových 
stránkách městského obvodu 
www.marianskehory.cz, odkud 
si ji žadatel může vytisknout. 
Součástí žádosti o pronájem bytu 
jsou informace o tom, co žadatel 
musí splňovat, především nesmí 
mít dluhy na nájemném v minu-
losti, dluhy za služby související 
s užíváním bytu, případně jiné 
fi nanční závazky vůči obvodu.

V minulém vydání Zpravo-
daje jsme začali publikovat 
dosud nezveřejněné texty písní 
mariánskohorského písničkáře 
Karla Stáni. Tento mladý umě-
lec žil na začátku 90. let minu-
lého století v našem městském 
obvodu a nejaktivnější byl ve 
svých čtrnácti letech po ukon-
čení základní školní docházky 
na základní škole v Podlahově 
ulici, kde nyní sídlí Fakulta 
umění Ostravské univerzity. 
Protože se svým způsobem jed-
ná o výjimečnou osobnost, jsme 
rádi, že naše redakce získala pro 
postupné zveřejňování vybra-
ných textů Karla Stáni souhlas 
jeho rodiny a otiskujeme další 
z nich.

Mariánskohorská chvilka poezie
Znenadání (1992)

Zvony na kopci vyzvánějí,
že končí den a večer začíná,

pomalu stmívá se, les tiše zpívá,
štěstí zas dost je, jak se zdá.

Někomu chvíle stačí na poznání,
jiný musí času mít víc,
láska, ta však vstupuje

znenadání,
každému z nás chce něco říct.

Zničehonic osloví tě větou,
že kousek sebe měl bys dát,

třeba i těm, co si slova pletou,
nechtějí pravdu jiných znát.

Zvony na kopci vyzvánějí, 
že končí noc, nový den začíná.

Pokud ještě nemáte zapsané 
své děti v žádné mateřské škole 
a rádi byste je někam přihlásili, 
využijte možnosti, že Mateř-
ská škola na Matrosovově ulici 
v Ostravě-Hulvákách ještě má 
volná místa. Vzdělávací program 
mateřské školky vychází z aktu-
álních pedagogických trendů: 
Zdravá mateřská škola a Začít 
spolu, s prvky Montessori. Škol-
ka nabízí nadstandardní aktivity 
podle zájmu rodičů od hraní na 
fl étničku přes výuku angličtiny, 
jógová cvičení, využití výuko-

vých PC programů až po fl orbal 
a další sportovní hry v tělocvičně 
i na zahradě. Děti pravidelně cho-
dí na naučné besedy do městské 
knihovny, poznávací exkurze 
do zoologické zahrady, planetá-
ria a na další místa, účastní se 
školky v přírodě, dotovaných 
ozdravných pobytů, kulturních 
pořadů divadel a společných akcí 
s rodiči. Zájemci se mohou přijít 
osobně podívat. Bližší informa-
ce poskytne ředitelka školy Jit-
ka Štachová na telefonním čísle 
775 560 538.

Volná místa v mateřské škole

Výzva pro 
držitele psů

Od 1. ledna 2013 je v plat-
nosti obecně závazná vyhláška 
č. 9/2012 a 5/2013, která nařizuje 
trvalé označování psů. Touto 
cestou vyzýváme dosud neza-
registrované držitele psů, aby se 
přihlásili do registru chovatelů 
psů. V našem obvodu je k míst-
nímu poplatku ze psů ohlášeno 
954 psů, z toho do registru je 
zaevidováno 775 chovatelů. 
Vyzýváme zbývající držitele, aby 
své pejsky nechali ve veterinární 
ambulanci očipovat a dostavili se 
s očkovacím průkazem na Úřad 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, odbor fi nanční, 
přízemí budovy A, kancelář č. 9 
k registraci. Pokud je pejsek 
tetovaný, nemusí být čipován. 
I toto tetování je ale třeba zare-
gistrovat. Držitel neoznačeného 
a neevidovaného psa porušuje 
povinnosti stanovené obecně 
závaznou vyhláškou, které lze 
postihovat jako přestupek po-
dle § 27 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů nebo jako správní de-
likt podle § 27a, odst. 1 písm. g) 
zákona č. 246/1992 Sb. Kontrolu 
na území města Ostravy provádí 
městská policie a přestupky jsou 
projednány na úřadu městského 
obvodu příslušném k trvalému 
pobytu držitele psa.

Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky vyhlá-
sila „Druhou výzvu roku 2015“ 
na poskytování fi nančních darů 
v oblasti volného času dětí a mlá-
deže, kultury, sportu, vzdělává-
ní a pomoci handicapovaným. 
K dispozici na přerozdělení je 
celkem 100 tisíc korun a žada-
telé mohou své žádosti podávat 
doporučeně poštou na adresu 
Úřad městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, odbor hos-

podářské správy, Přemyslovců 
63, 709 36 Ostrava – Mariánské 
Hory, nebo osobně v podatelně 
úřadu nejpozději do 15. července 
2015. Ze všech došlých žádostí 
následně rada městského obvodu 
ještě v průběhu letních prázdnin 
vybere projekty, které budou pod-
pořeny. Více informací, zásady 
pro poskytování fi nančních darů 
a formulář žádosti je zájemcům 
k dispozici na webových strán-
kách www.marianskehory.cz. 

Druhá výzva pro žadatele
o fi nanční dary
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Děti z mateřských škol měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se ve dnech 11. až 24. 
dubna zúčastnily ozdravného 
pobytu v Horní Bečvě. Jednalo 
se již o druhý turnus, který byl 
– stejně jako ten lednový – fi nan-
cován nejen z rozpočtu našeho 
městského obvodu, ale také 
z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu 
„Příspěvky na ozdravné poby-
ty“. Akce se uskutečnila v Horní 
Bečvě a o ubytování, stravování 
a zajištění léčebných procedur se 

starali pracovníci Hotelu Mesit. 
Celkem se pobytu zúčastnilo 32 
dětí z mateřských škol v dopro-
vodu rodičů nebo prarodičů, 
s některými cestovali a pobyt si 
užili i mladší sourozenci. Oba 
týdny se dětem na místě věnovaly 
také paní učitelky, v dopoledních 
hodinách děti kreslily a plnily 
různé úkoly v herně, která jim 
byla po dobu pobytu k dispozici. 
Vzhledem k hezkému jarnímu 
počasí ale většinu času všichni 
trávili na čerstvém vzduchu. 
Každodenní procházky okolím 
a lesem se paní učitelky snažily 
doplnit také o nejrůznější zážit-
ky a dobrodružství – děti hledaly 
zlatý poklad, navštívily jízdárnu, 
k dispozici bylo také venkovní 
hřiště s trampolínou. Na všeobec-
né přání účastníků akce zaměst-
nanci hotelu připravili ohniště 

k opékání a početná skupinka se 
vydala také na nedaleké Pustevny, 
kde se děti pozdravily s bohem 
Radegastem. „Díky dotaci od 
Moravskoslezského kraje, která 
pokryla padesát procent nákladů 
na ozdravné pobyty, mohly děti 
i s rodiči vyjet na čtrnáct dnů do 

zdravějšího prostředí, než jaké 
máme u nás v Ostravě. Věříme, 
že i v následujícím roce budeme 
schopni pro děti ve spolupráci 
s krajem zajistit takovou akci 
minimálně ve stejném rozsahu 
jako letos,“ uvedla starostka 
Liana Janáčková.

Děti z mateřských škol byly
na ozdravném pobytu v Beskydech

Ve Středisku volného času 
Korunka v Ostravě – Marián-
ských Horách proběhlo v úte-
rý 19. května setkání redakcí 
školních časopisů a slavnostní 
vyhlášení krajského kola soutěže 
Školní časopis Moravskoslezské-
ho kraje roku 2015. „Mladí novi-
náři přijeli na toto setkání s cílem 
načerpat co možná nejvíce nápa-
dů pro další přípravu svých vlast-
ních školních časopisů. Inspira-
ci hledali na workshopech, při 
diskusích se svými vrstevníky 
nebo na výstavě všech přihlá-
šených časopisů,“ řekl ředitel 
soutěže Petr Kantor z Asociace 
středoškolských klubů ČR. „Naše 
redakce prošla všechny worksho-
py. V nedalekém rádiu, které pro-
vozuje radnice Mariánských Hor 
a Hulvák, nás zaujala možnost, 

jak udělat rádio a snadno vysílat. 
Místostarosta Patrik Hujdus nás 
provedl i tím, co musí moderátor 
umět a o čem má mluvit, aby ho 
posluchači rádi poslouchali,“ při-
blížila zážitek z jednoho z připra-
vených workshopů mladá redak-
torka Alena Svobodová. Vítězné 
redakce získaly balíčky partnerů 
soutěže a časopisy, které se umís-
tily na prvním a druhém místě, 
postoupily do celorepublikového 
kola. Setkání fi nalistů celostátní-
ho kola plánují organizátoři na 
první týden v prosinci. Celostát-
ními organizátory soutěže jsou 
Asociace středoškolských klubů 
České republiky a Národní infor-
mační centrum pro mládež. Sou-
těž proběhla za fi nanční podpory 
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje.

Redaktoři nejlepších školních 
časopisů se potkali v Korunce

Ve čtvrtek 11. června 
v obřadní síni mariánskohor-
ské radnice ocenila ředitel-
ka Základní umělecké školy 
Eduarda Marhuly v Ostravě 
– Mariánských Horách Pavla 
Kovalová společně se zástupci 
městského obvodu nejúspěš-
nější žáky a pedagogy letošní-
ho školního roku. Naše škola 
se s vámi může i letos podělit 
o ty nejhodnotnější úspěchy, 
kterých její žáci a pedagogové 
dosáhli v jarních měsících. 

Z Turnova, kde se v dubnu 
konalo celostátní kolo pěvecké 
soutěže, přivezl Martin Vaněk 
ze třídy Libuše Klusové čestné 
uznání a Dominik Krayzl ze tří-
dy Milady Hnitkové získal ve 
své kategorii vynikající 1. cenu. 
O úspěch pěveckého oddělení 
se také velkou měrou zasloužily 
korepetitorky Pavla Kukalová a 
Pavla Kovalová. Oba chlapci 
obhájili a zlepšili své pozice 
z předchozího ročníku soutěže 
v roce 2012, a potvrdili tak 
dlouhodobou vysokou úroveň 
našeho pěveckého oddělení.

Také žáci z oddělení bicích 
nástrojů naší školy prošli vítěz-
ně krajskými koly a z Prahy, 
kde se konalo celostátní setkání 
nejlepších bubeníků, přivezli 
ceny nejvyšší. Kristýna Sibin-
ská ze třídy Jaroslava Ožany 
se umístila na 2. místě, Jonáš 
Bjolek ze třídy Jakuba Kupčíka 
získal 1. cenu a BUMBUM-
BAND JUNIOR ze třídy Jakuba 
Kupčíka, který hrál ve složení 
Anna Pražáková, Jonáš Bjolek 
a Matouš Bjolek, si vybubnoval 
také 1. místo.

Dařilo se ale i dalším žákům. 
Například violoncellistka Karo-
lína Krajníková ze třídy Tomá-
še Svozila získala na Festivalu 
Bohuslava Martinů v Poličce 
za svůj sólový výkon stříbrné 
pásmo.

Jako jedna z mála škol nabí-
zíme možnost studia skladby 

a naše kompoziční oddělení, 
vedené skladatelkou Olgou 
Šmídovou, patří už mnoho let 
k velmi úspěšným. Její žáci se 
mohou pochlubit významnými 
oceněními v rámci kraje i celé 
republiky. Veronika Boráková 
se zúčastnila se svými kom-
pozicemi mezinárodní sklada-
telské soutěže v Lucembursku 
a porota vybrala její skladbu 
Hádavé vrány až do sedmičlen-
ného fi nále, kde se umístila na 
3. místě.

Všichni tito žáci a ještě mno-
ho dalších, kteří po celý školní 
rok přispívají k dobrému jménu 
„mariánskohorské zušky“, si 
opravdu naše uznání v závěru 
školního roku zaslouží. V těch-
to dnech přijímáme nové žáky. 
Pokud máte zájem o studium na 
naší škole, neváhejte se na nás 
obrátit, vše potřebné naleznete 
na www.zus-ostravamarhory.
net.

Úspěšné jaro Základní umělecké 
školy Eduarda Marhuly

KRISTÝNA MENTZIKOVÁ 
ze třídy Zuzany Tomáškové 
přivezla 1. cenu ve hře na zob-
covou flétnu z mezinárodní 
soutěže Novohradská fl étna.

ZMH 241 internet.indd   5ZMH 241 internet.indd   5 12.6.2015   12:22:1512.6.2015   12:22:15



V minulých vydáních Zpravodaje jsme vám představili šest stan-
dardů, podle kterých v našem městském obvodu působí orgán so-
ciálně právní ochrany dětí. Tentokrát se budeme věnovat prevenci, 
respektive její části.

STANDARD Č. 7 – PREVENCE – 1. DÍL
Orgán sociálně právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje 

ohrožené děti, koordinuje, případně vytváří podmínky pro preven-
tivní aktivity ve svém správním obvodu. 

Preventivní aktivity orgánu sociálně právní ochrany dětí jsou 
zaměřeny na rodiny s dětmi. Ten ohrožené děti aktivně vyhledává, 
monitoruje a koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní 
aktivity ve svém správním obvodu. K vyhledávání a monitoringu 
ohrožených dětí pracoviště využívá různé způsoby. Zaměstnanci 
v průběhu šetření například mapují dění v konkrétní lokalitě, všímají 
si přítomnosti dětí, které by měly být ve škole, ale potulují se po ulici. 
Podnět týkající se možného ohrožení dítěte může orgánu sociálně 
právní ochrany dětí poskytnout kterákoli fyzická osoba, škola nebo 
jiné zařízení určené pro děti, lékař, městská policie nebo Policie ČR, 
přičemž s žádostí o pomoc se na pracovníky odboru sociálně právní 
ochrany dětí může ale obrátit také samo dítě. S prevencí souvisí 
oznamovací povinnost, kterou je možné defi novat následujícím 
způsobem:
l Každý  je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování jejich 

dětí.
l Každý je oprávněn upozornit orgány sociálně právní ochrany 

na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské 
odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti 
vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené 
v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
l Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života 

a dalších práv orgán sociálně právní ochrany dětí, školy, školská 
zařízení a poskytovatele zdravotnických služeb. A to i bez vědomí 
rodičů či jiných osob odpovědných za jeho výchovu.
l Obecní úřady, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská 

zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zaří-
zení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde 
o děti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti 
dozvědí.
l Poskytoval zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození 
dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení.
l Pokud o to ten, kdo učinil oznámení, požádá, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 
oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení 
shledal, či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6 zákona 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
l Zaměstnanci v orgánech sociálně právní ochrany jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně 
právní ochrany na skutečnosti týkající se dětí podle § 6 zákona 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Porušení oznamovací povinnosti je ze zákona sankcionováno 
pokutami až do výše 50 tisíc korun. Obecně je věnována zvýšená 
pozornost dětem s omezenou sociální percepcí, traumatizovaným, 
s handicapem, s problematickým chováním, evidovaným v systému 
pro některou z forem ohrožení – týraným, zneužívaným, zanedbá-
vaným.

V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je realizována 
činnost tzv. policejní buňky. Jedná se o koordinační schůzky zástupců 
státní a městské policie, zaměstnanců pracoviště sociálně právní 
ochrany dětí, zejména kurátorů, vedení radnice, zástupců bytového 
odboru, základních škol na ulicích Gen. Janka a Karasově, neziskové 
organizace Bílý nosorožec o. p. s. a dalších podle aktuální potřeby. 
Díky této součinnosti dochází ke sdílení informací, zefektivnění 
práce, urychlení řešení problémů a navazování kontaktů mezi jed-
notlivými členy pracovní skupiny. Cílem setkání je z hlediska péče 
o ohrožené děti vyhledávání a vyhodnocování rizikových oblastí, 
řešení záškoláctví, zneužívání alkoholu, návykových látek apod. Buň-
ka je otevřena pro všechny, kteří mají zájem a potenciální možnosti 
podílet se na udržení bezpečnosti v městském obvodu. 

Orgán sociálně právní ochrany v rámci preventivních aktivit ale 
spolupracuje také s dalšími fyzickými osobami, právnickými oso-
bami, orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskyto-
vateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, policií, 
pracovníky Probační a mediační služby, soudem, státním zastupitel-
stvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími osobami 
a orgány zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb 
a podmínek. Všechny tyto subjekty mohou jako formu spolupráce 
v rámci výše uvedeného zvolit tzv. Tým pro mládež, který se zabývá 
otázkami týkajícími se problematiky péče o rizikové a ohrožené děti, 
koordinuje spolupráci jednotlivých institucí a navrhuje možnosti 
řešení problémů na základě kazuistik.
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Literární soutěž Čertovské 
pohádky, kterou pro děti z celé-
ho Moravskoslezského kraje 
pořádá městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky, bude za pár 
dnů znát letošního vítěze. Téma 
5. ročníku soutěže se jmenuje 
Čerti v kuchyni a úkolem mla-
dých spisovatelů bylo vymyslet 
krátkou pohádku o čertovi, který 
má něco společného s kuchy-
ní anebo vařením. Termín na 
poslání soutěžní pohádky vypr-
šel 30. dubna a je vidět, že za 
dobu svého trvání soutěž získá-
vá stále více příznivců, o čemž 
svědčí velký zájem ze strany dětí 
a škol. Celkem se totiž se svými 
pohádkami přihlásilo několik set 
autorů. Jména vítězů budou zve-
řejněna na slavnostním vyhlá-
šení výsledků soutěže, které se 
uskuteční v multikině CineStar 
Ostrava v úterý 23. června. Na 
akci jsou pozváni autoři nej-
hezčích pohádek, jejich rodiče, 
vybrané třídní kolektivy a také 
zástupci partnerů soutěže. Vítě-
ze letošního ročníku čeká dovo-
lená v Chorvatsku v hodnotě 30 
tisíc korun od cestovní kanceláře 

CHERRY TOUR s. r. o., autor 
druhé nejhezčí pohádky poje-
de s celou rodinou na týdenní 
dovolenou do HOTELU ODRA 
v Beskydech, ale i pro další 
úspěšné autory jsou připraveny 
zajímavé ceny: rodinná perma-
nentka do zoologické zahrady, 
mobilní telefon, stavebnice Mer-
kur a další. Po předání cen vítě-
zům bude následovat školská 
projekce českého pohádkového 
příběhu Sedmero krkavců, kte-

rý vychází z pohádky Boženy 
Němcové. Nejhezčí pohádky, 
stejně jako v uplynulých roční-
cích soutěže, namluví moderáto-
ři Hitrádia Orion a v září je jako 
dárek na CD dostanou prvňáčci 
vybraných základních škol.

Vyhlášení nejlepších Čertovských pohádek 
letošního roku se blíží

www.moravskoslezsky.denik.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

www.hitradioorion.cz
www.cherry-tour.cz

www.hotel-odra.cz

Hlavní partneři 
Čertovských pohádek:

www.librex.eu

www.volaninadeje.cz

www.vasecertovka.cz

www.graphicgarden.czwww.marf.cz

Partneři Čertovských pohádek:

Sociálně právní ochrana dětí

Na začátku letních prázdnin 
bude zahájena souvislá opra-
va svršku tramvajové tratě 
na ulici 28. října v úseku od 
ulice 1. máje po ulici Železá-
renskou. Vlivem opravy tratě 
dojde k uzavření tohoto úseku 
komunikace ve směru do cen-
tra města. Objízdná trasa bude 
vedena po ulicích Železáren-
ské a 1. máje zpět na ulici 28. 
října. V průběhu této opravy 
dojde i k výluce tramvajového 
provozu, a to ve dnech 10. až 
24. července, kdy budou tram-
vaje nahrazeny autobusovou 
dopravou. Omezení silničního 
provozu uzavírkou do centra 
se předpokládá do 13. září 
letošního roku. Plánovaná 
realizace rekonstrukce nástu-
pišť Prostorná v téže lokalitě 
a rekonstrukce navazujících 
chodníků se předpokládá 
v roce 2016. Více informací 
o změnách v městské hromad-
né dopravě najdete na www.
dpo.cz. 

Dopravní
omezení
na ulici 28. října

Svátek matek bývá jed-
ním z pěkných májových dnů. 
Máme příležitost vyjádřit lásku 
a poděkování svým maminkám 
a babičkám. Studentky Gym-
názia Iuventas proto v letošním 
roce navštívily milé babičky 
v Domově pro seniory Iris. Aby 
je potěšily, připravily si nejen 
pro babičky, ale i pro dědečky 
pásmo básní a písní a na památku 

a pro štěstí jim věnovaly dárečky. 
Velikou odměnou jim byl jejich 
potlesk a dotaz: „Kdy zase mezi 
nás přijdete?“ Všechno nejlepší, 
babičky a pečovatelky domova 
seniorů, přejeme vám hodně 
zdraví a slunečných dnů. Máme 
vás rády.

Eliška Trojáčková,
studentka  Gymnázia
Iuventas

Den matek v Domově
pro seniory Iris

www.mac-help.cz
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Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
V červnu si mohou dětští čtenáři prověřit své 

znalosti v kvizu „Kdo kde straší“. 
V úterý 16. června a ve čtvrtek 18. června se 

od 14 do 17 hodin budeme věnovat výrobě zvířá-
tek s lesklými bříšky ve výtvarné dílně „Zvířátka 
z CD“. 

Lovci perel, pozor! Nachystejte si své moriony. 
Prodejní stánek bude pro vás otevřen až do konce 
června a výměna morionů za dárky bude možná 
během půjčování.

 
Prázdniny v pobočce knihovny
na Daliborově ulici

Ti z vás, kdo zůstanou doma, mají volnou chvilku 
nebo si chtějí užít prázdniny se svými kamarády, 
mohou navštívit knihovnu ve „Veselé čtvrtky“. Od 
9 do 17 hodin je pro vás připraven pestrý program. 
Někoho potěší zahrát si stolní hry, jako je Ubongo, 
Švábí salát, Věž nebo Člověče, nezlob se, jiní si 
mohou vyrábět ve výtvarných dílnách čarodějni-
ce, skřítky a strašidla, nebo můžete předvést své 
taneční schopnosti na tanečních podložkách. No 
řekněte, nezní to dobře?

Ve středu 1. července od 9 do 15.30 se vydáme po 
stopách Honzy, který odešel do světa. „Prázdninové 
putování“ nás zavede do Hošťálkovic. Na tuto akci 
je potřeba se přihlásit. 

V oddělení pro dospělé na vás čeká výběr knih na 
dovolenou, knížky do ouška nebo čtečka knih.

Veselé čtvrtky
2., 16. a 23. července: U domácích skřítků
30. července a 6. srpna: U čarodějnice
13., 20. a 27. srpna: U hradních skřítků

Upozorňujeme na změnu půjčovní doby
o prázdninách:

 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 – 15 hodin zavřeno
Úterý 8 – 17 hodin 8 – 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 – 17 hodin 8 – 17 hodin
Pátek 8 – 15 hodin 8 – 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Výstava prací klientů Jedličkova ústavu v Praze 

s názvem The TAP TAP na černo bude k vidění až 
do 30. června ve výstavních prostorách knihov-
ny. 

V úterý 16. června od 10 hodin vás srdečně 
zveme na dopolední setkání nad novými knihami, 
které si můžete po skončení půjčit domů.

Výtvarná dílna „Figurky z korálků“ proběhne ve 
čtvrtek 18. června od 13.30 do 16.30 hodin, přijďte 
si vytvořit hrdiny z knih, či vlastní fantazie.

Po celý měsíc červen mají děti možnost vyplnit 
si kviz „Záhadné hrady“.

Prázdniny v pobočce knihovny
na ulici J. Trnky

Na prázdninové měsíce jsme pro vás připravili 
výstavu výtvarných prací klientů Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Bude 
k vidění od 1. července do 31. srpna. 

Představení nových knih „Knižní tipy“, které si 
můžete hned vypůjčit domů, se uskuteční v úterý 
4. srpna od 10 hodin. 

Během prázdnin budou v dětském oddělení při-
praveny kvízy, soutěže a dopolední čtení.

Letní pondělky
27. července od 10 do 16.30 hodin: Tajemství 

papíru – výroba ručního papíru
24. srpna od 10 do 16.30 hodin: Otisky léta 

– zdobení tašek letními motivy
13. a 20. července a 3., 10. a 17. srpna: Deskové 

hry
 

Prázdninová půjčovní doba: 
 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 – 17 hodin 8 – 17 hodin
Úterý 8 – 15 hodin 8 – 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8 – 17 hodin 8 – 15 hodin
Pátek 8 – 15 hodin 8 – 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno
Bližší informace o akcích naleznete na webové 

adrese www.kmo.cz a v knihovně. Přejeme vám 
krásné prázdniny!
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Knihovna – kniha – čtenář

Gratulujeme jubilantům
V neděli 31. května oslavila devadesáté narozeniny paní Věra 

Žinčíková. Jménem vedení radnice jí vše nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví popřála místostarostka obvodu Jana Pagáčová.

Radnice pro seniory zorganizovala výlet
U příležitosti Dne seniorů při-

pravilo vedení radnice pro starší 
spoluobčany z našeho městského 
obvodu atraktivní výlet na Lysou 
horu. Uskuteční se ve středu 30. 
září. Odjezd od Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na ulici Přemyslovců 63 je 
naplánován na 7.30 hodin, poté 
účastníky zájezdu dopraví speci-
ální autobusová linka až na Lysou 
horu, kde budou moci navštívit 
a prohlédnout si obnovenou Bez-
ručovu chatu a občerstvit se. Po 
dvou hodinách na nejvyšší hoře 
Beskyd s krásným výhledem na 
Moravskoslezský kraj se všich-
ni autobusem přemístí na oběd, 

který bude  pro účastníky akce 
zajištěn v obci Ostravice. Před-
pokládaný návrat do Ostravy je 
kolem 15. hodiny a s ohledem 
na kapacitu autobusu budou mít 
v případě velkého zájmu přednost 
občané starší 65 let. „Vzhledem 
k tomu, že získání povolení vjez-
du na vrchol Lysé hory je velmi 
složité, rozhodli jsme se využít 
již schválené pravidelné linky. 
Kapacita této speciální linky je 
omezená a čítá pouze 30 míst. 
Z tohoto důvodu žádáme případ-
né zájemce, aby se přihlásili nej-
později do konce června,“ uvedla 
místostarostka Jana Pagáčová. 
Hlásit se je možné na telefonním 

čísle 599 459 229 u asistentky 
starostky Hany Blinkové anebo 
prostřednictvím e-mailu blinko-
va@marianskehory.cz. Účastníci 
výletu uhradí pouze částku 100 
korun na osobu, které je potře-
ba v rámci přihlášky zaplatit 
na sekretariátu vedení radnice. 
Zbývající náklady budou hrazeny 
z rozpočtu městského obvodu. 
Z důvodu rezervace speciální 
linky na Lysou horu žádáme pří-
padné zájemce o dodržení přihla-
šovacího termínu, tj. nejpozději 
do 30. června. Věříme, že vás 
atraktivní nabídka zájezdu zau-
jala, a těšíme se na pěkné zážitky 
ze společného výletu.

Už se vám to někdy stalo? Jde-
te po chodníku a před vámi přes 
ulici přeběhne potkan. S podob-
nou zkušeností se na redakci 
Zpravodaje obrátil čtenář, kte-
rého zajímalo, jaká preventivní 
opatření jsou v rámci boje s hlo-
davci realizována. Preventivní 
plošná deratizace se neprovádí, 
naposledy ji po přemnožení hlo-
davců vyhlásil Magistrát města 

Ostravy v roce 2008. Pravidelnou 
ochranu před potkany a krysami 
tak zabezpečují především Ost-
ravské vodovody a kanalizace, 
a. s., které minimálně jednou 
ročně provádějí deratizaci ve 
své kanalizační síti. Na území 
městského obvodu provádí dílčí 
deratizace také bytový odbor. Na 
základě oznámení ze strany obča-
nů pokládají deratizační fi rmy 

nástrahy zejména ve sklepních 
prostorech, v okolí bytových 
domů jsou nástrahy vkládány 
přímo do nor. V případě, že 
si v nějaké lokalitě všimnete 
zvýšeného anebo opakovaného 
výskytu hlodavců, oznámit tuto 
skutečnost můžete na telefon-
ním čísle 599 459 238, případně 
prostřednictvím e-mailu uklid@
marianskehory.cz.

Co dělat, když se přemnoží hlodavci

V minulém vydání Zpravo-
daje jsme vyhlásili soutěž, která 

je určena především všímavým 
a pozorným čtenářům. Každý 
měsíc na stránkách Zpravodaje 
zveřejníme fotografi i konkrét-
ního místa a principem soutěže 
je poznat, o jaké místo se jed-
ná a kde se nachází. Na prvním 
soutěžním snímku byla vyfo-
cena třešeň s dvoubarevnými 
květy. Každý, kdo odpověděl, 
že tento ovocný strom roste na 
Mariánském náměstí nedaleko 
tramvajové zastávky v parku za 
papírnictvím, měl pravdu. Ze 
všech správných odpovědí jsme 
vylosovali dva výherce: Markétu 
Žouželkovou a Annu Honegro-
vou, které vyhrály dárkový balí-
ček s hrnečkem Mariánských Hor 
a Hulvák. Gratulujeme! Novým 
soutěžním úkolem tohoto měsíce 
je poznat, kde se nachází infor-
mační šipky na fotografi i. Své 
odpovědi posílejte na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-
ry.cz nejpozději do 30. června. 
Do stejného data je také můžete 
v zalepené obálce nadepsané hes-
lem „Znáte svůj obvod?“ doručit 
do podatelny Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Ke své odpovědi nezapomeňte 
připsat vaše jméno, příjmení 
a telefonní spojení na vás. Ze 
správných odpovědí opět vylo-
sujeme dva výherce.

Znáte svůj obvod?

KDE v městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky se nachá-
zí tyto informační šipky? 

O tom, že i ve školních 
jídelnách si mohou děti na jíd-
le pochutnat, svědčí výsledky 
prvního korespondenčního kola 
soutěže „Školní jídelny zdravě 
a chutně“, kterou vyhlásilo u pří-
ležitosti 70 let od vzniku školních 
jídelen město Ostrava. V soutěži 
měli zástupci jednotlivých jídelen 
za úkol sestavit a uvařit pro děti 
polední tříchodové menu moder-
ní české kuchyně, vyfotografovat 
ho a snímek spolu s recepturou, 
cenovou kalkulací a jídelním líst-
kem zaslat s přihláškou pořada-
telům. Vyhodnocení se konalo 7. 
května na Střední škole společné-

ho stravování v Ostravě-Hrabův-
ce a porotci hodnotili především 
celkový vzhled a úpravu jídel, 
uplatnění zásad správné výživy, 
využití a zpracování surovin 
a také nápaditost a originalitu. 
Jsme velmi rádi, že nejlepší 
známku v kategorii mateřských 
škol získala Mateřská škola na 
Matrosovově ulici. Vítězům 
prvního korespondenčního kola 
soutěže gratulujeme a přejeme 
kuchařkám z naší mateřinky hod-
ně štěstí ve druhém, tentokrát už 
praktickém kole soutěže. V něm 
budou mít za úkol připravit menu 
pro čtyři porce. 

Na Matrosovovce dobře vaří!
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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

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

OČNÍ OPTIKA

20% SLEVA20% SLEVA
NA OBRUBY ZNAČEKNA OBRUBY ZNAČEK

Hannah, Mondoo,
Bruno Banani,

Horsefeathers, Dutz,
Čtyřlístek, Praga

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

AKCEAKCE
1+1 ZDARMA1+1 ZDARMA
NA SAMOZABARVUJÍCÍ

BRÝLOVÉ ČOČKY

PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VÁŠ ZRAK

VÝKUP 

DRUHOTNÝCH 
SUROVIN

PROVÁDÍ
Výkup papíru a lepenky

za nejlepší ceny

Bezhotovostní výkup 
železného šrotu 

a barevných kovů

Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá 

8.00 hod. – 16.00 hod.
Čt 9.00 hod. – 17.00 hod.

So (sudý týden) 
9.00 hod. – 12.00 hod.

Telefon: 596 131 132
Mobil: 724 794 736

www.orc.cz

Sběrna společnosti
ORC recycling s.r.o. na ulici
Rybářská (za autosalonem

Hyundai, naproti Kaufl andu)

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

Automatická pračka NORDline 
WMS 36104

Skříňová mraznička NORDline 
RD 80F

 
    
   

 
   

Platnost akční nabídky do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. K uvedeným cenám nutno připočíst PHE ve výši:
mraznička – 194 Kč, pračka – 69 Kč. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

čk NORDliAutomatická 
WMS 36104

Platnost akční nabídky do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. K uvedený
mraznička 194 Kč pračka 69 Kč Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení

A i ká

HLEDÁTE PRÁCI?

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz
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