
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. března 2016

Úspěšný člověk je ten, který z kamenů, jež po něm ostatní házejí, 
dokáže stavět pevné základy. David Brinkley

Nespaluj odpadky, zabíjíš lidi
 str. 3

Obchodní akademie z Marián-
ských Hor na ministerstvu 
 str. 5

dlouho jsme se zamýšleli nad 
tím, jak pomoci mladým rodi-
nám s dětmi, aby se maminky 
nebo tatínkové, kteří se starají 
o děti do tří let, mohli co nej-
dříve zapojit opět do pracovního 
procesu, a tím pomoci rodinné-
mu rozpočtu. 

Chtěli bychom zřídit dětskou 
skupinu, dříve jesle, která bude 
ve fi nanční režii obvodu a kde 
poplatek za umístění dítěte bude 

výrazně nižší než v případě 
soukromých zařízení. Rodiny 
z Mariánských Hor a Hulvák 
by za pobyt dítěte hradily 1500 
korun měsíčně plus stravné.

Její činnost by měla začít od 
1. dubna 2016 v prostorech sou-
časných soukromých jeslí Bum-
brlík, v objektu Mateřské školy 
Gen. Janka na sídlišti Fifejdy I. 
S tím souvisí také skutečnost, 
že mateřské školy zřízené měst-
ským obvodem nadále nebudou 
přijímat děti mladší tří let.

Rádi bychom získali od rodin, 
kterých se zřízení dětské skupi-
ny může týkat, zpětnou vazbu 
nejpozději do 15. března. Za tím 
účelem jsme zaslali mariánsko-
horským a hulváckým rodičům 
dětí ve věku jeden až dva roky 
do poštovních schránek jedno-
duchý dotazník k vyplnění. 

Věříme, že vás náš nápad 
potěšil a naši nabídku využijete. 
Jsme tady pro vás.

 Liana Janáčková,
 starostka

Milí rodiče,

V listopadu loňského roku jsme 
vás informovali, že se v našem 
obvodu brzy dočkáte nového 
supermarketu, a 15. února už 
nová Billa prodejna přivítala své 
první zákazníky. Obchod na ulici 

1. máje nabízí široký sortiment 
potravin a najdete zde i základní 
drogistické zboží. Nakoupit 
si můžete přijít od pondělí do 
soboty v době od 7 do 21 hodin 
a v neděli od 8 do 20 hodin.

Nová Billa prodejna je otevřena

Mariánskohorský ples se opět vydařil, 
nechyběla ani charita

Letošní Čertovský ples Ma-
riánských Hor a Hulvák navázal 
na dlouhou tradici plesů pořáda-
ných vedením mariánskohorské 
radnice.

Pestrý program zahájily stu-
dentky baletního oddělení ost-
ravské konzervatoře ukázkami 
z baletu Labutí jezero následova-
nými výrazovým tancem. Taneč-
ní vystoupení uzavřelo žhavé 
energické fl amenco. S krátkou 
sérií vystoupil i účastník minu-
lého ročníku SuperStar Vojtěch 
Šenkýř a hlavním hostem celé-

ho večera byl oblíbený zpěvák 
Petr Rezek. Při jeho známých 
písních si zatančili i zazpívali 
mnozí účastníci plesu. Na jeho 
vystoupení navázala jako obvyk-
le skvělá skupina Standa banda, 
v pekle zase přítomné bavil DJ 
Petr Novotný.

Výtečná večeře doplnila pří-
jemnou atmosféru v nově zre-
konstruovaných sálech hotelu 
Harmony. Samozřejmě nechyběla 
ani bohatá tombola. A i tentokrát 
se hosté podíleli na charitativní 
akci, jejíž výtěžek byl následně 

věnován Soukromé základní 
škole speciální pro žáky s více 
vadami z Ostravy-Hulvák.

„Hosté si mohli zakoupit obra-
zy, které jsem namalovala techni-
kou enkaustické malby, to zname-
ná voskem nanášeným speciální 
žehličkou na papír, zarámovala 
a věnovala do prodeje,“ přiblížila 
starostka Liana Janáčková. Pro-
dalo se šest obrazů. Jak starostka 
dále řekla, výtěžek dražby předčil 
očekávání. Nakonec totiž škola 
dražbou získala 17 tisíc korun. 
Škola peníze použije na nákup 
pomůcek usnadňujících výuku 
pro handicapované děti a žáky 
s autismem. „Za fi nanční dar 
jsme nesmírně vděční. Jsme 
rádi, že už 24 let naše škola sídlí 
právě v obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky,“ potvrdila ředitelka 
školy Dagmar Mazáková, která 
darované prostředky převzala.

„Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat všem, kteří koupí mého 
obrazu přispěli na dobrou věc. Za 
organizaci plesu děkujeme panu 
Milanu Drozdkovi ze společnos-
ti Drozdekstyl s. r. o.,“ uzavřela 
s úsměvem starostka Janáčková.

Přemnožení ferální holu-
bi (zdivočelá forma původně 
domácích holubů) představují 
problém, se kterým se potý-
ká řada větších měst. Holubi 
totiž nalezli ideální podmínky 
pro život právě zde. Původně 
hnízdili na skalách, a tak jim 
městské stavby poskytují ty 
nejvhodnější podmínky pro 
život. Současně s nedostatkem 
nebo úplnou absencí jejich 
predátorů (zejména dravců) 
úspěšně profi tují z života ve 
městech. Celoevropský pro-
blém s přemnoženými holuby 
byl nakonec vyřešen tak, že 
městský holub byl vyřazen ze 
seznamu ptačích druhů, které 
jsou chráněny zákonem. Přes 
určité oživení měst však holubi 
způsobují nadměrnou produkcí 
trusu v místech, kde nocují nebo 
i hnízdí, významné poškozová-
ní staveb. Agresivní trus nejen 
narušuje vzhled, ale poškozuje 

fasády a současně představuje 
významné hygienické riziko pro 
obyvatele. Holubi sice nepřená-
šejí žádnou z dosud známých 
smrtelně nebezpečných nemocí 
(např. ptačí chřipku), ale jejich 
trus a peří, které se shromažďují 
v místě, tvoří ideální podmínky 
pro rozvoj a přenos mikrobů, 
plísní, parazitů a patogenů 
(např. salmonelózy), které 
představují významné zdravotní 
riziko. Vyzýváme proto obyva-
tele, aby holuby nepřikrmova-
li, a nepodporovali tak jejich 
shromažďování a množení ve 
městech.

Nekrmte holuby!

Dovolujeme si vás pozvat na 
2. radniční velikonoční jarmark, 
který se uskuteční v úterý 22. 
března od 14 do 17 hodin na Sto-
janově náměstí naproti Středisku 
volného času Korunka. V pro-
gramu vystoupí mažoretky, děti 
ze škol našeho obvodu a známý 
ostravský písničkář Vašek Faj-
fr. Nebudou chybět tradiční 

velikonoční výrobky, jako jsou 
malovaná vajíčka, velikonoční 

dekorace, perníčky, pomlázky, 
výrobky z proutí nebo ze dřeva, 
cukrovinky a dobrá medovina. 
Celá akce má také charitativní 
charakter a váš libovolný pří-
spěvek do připravené kasičky 
poputuje ke klientům azylových 
zařízení Charity Ostrava. Těšíme 
se na vaši účast.

 Za vedení radnice
 Jana Pagáčová

Pozvání na 2. radniční velikonoční jarmark

Vysíláme 24 hodin denně.
Vysíláme 7 dnů v týdnu.

Vysíláme pro vás!

www.radioradnice.cz
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Na ulici Oborného v Ostra-
vě-Hulvákách by mohl vyrůst 
komunitní dům seniorů. Zástup-
ci společnosti RWL System 
a. s., která má záměr projekt 
uskutečnit, o něm hovoří jako 
o nízkoenergetickém a bez-
bariérovém bydlení soběstač-
ných seniorů nad 60 let ve 25 
bytových jednotkách. Počítají 
také s vybudováním komunitní 
místnosti, ve které by se mohli 
senioři společně scházet a rea-
lizovat nejrůznější společen-
ské aktivity. Někteří obyvatelé 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky bydlící v okolí 
ulice Oborného se ale obávají 
toho, že z budovy vznikne uby-
tovna, a iniciovali proto petici, 
prostřednictvím které oslovili 
zastupitele městského obvodu 
s žádostí, aby vybudování komu-
nitního domu seniorů zabránili. 
Svůj nesouhlas v dokumentu, 
který předali zastupitelům, opí-
rají především o to, že se budova 
do zástavby v ulici nehodí, ome-

zí kapacitu parkování stávajících 
obyvatel a fi rem, bude mít vliv 
na zvýšení kriminality v místě 
a zasáhne do soukromí souse-
dících obyvatel. Současně mají 
obavy, že z budovy v budoucnu 
vznikne ubytovna sociálně sla-
bých občanů, u kterých ubyto-
vání proplácí stát. Oslovili jsme 
proto předsedu představenstva 
společnosti RWL System a. s.
Radana Kožušníka, aby se k pro-
blematice záměru a jednotlivým 
podnětům ze strany občanů vy-
jádřil.
n Bude budova komunit-

ního domu seniorů vyšší než 
ostatní v ulici? 

Nebude, na ulici Oborného 
jsou i vyšší budovy. Budova 
plánovaného komunitního domu 
koresponduje se sousedním 
domem číslo 305/3 a je zcela 
v souladu s územním plánem.
n Ovlivní komunitní dům 

negativně počet parkovacích 
míst v okolí? 

Vlastních parkovacích míst 

máme dostatek přímo v našem 
areálu na parcele číslo 1429. 
Ta jsou dokonce i zastřešena 
a osvětlena. Zhoršení možnosti 
parkování se obyvatelé Hulvák 
v souvislosti s výstavbou komu-
nitního domu seniorů nemusí 
obávat. 
n Autoři petice vám vyčíta-

jí, že realizace projektu v místě 
zvýší kriminalitu. Vnímáte to 
stejně?

Neumím si představit, že 
by senioři někoho přepadávali 
a kradli. Jsem přesně opačného 
názoru. Krádeží v Hulvákách 
je nejvíce v odpoledních a noč-
ních hodinách, kdy lidé odjedou 
ze svých fi rem a jejich domy 
zůstávají prázdné a bezprizorní. 
A právě to je baštou pro zloděje. 
Kdyby byla v Hulvákách větší 
osídlenost trvale bydlícími lid-
mi, nebylo by tolik vykradených 
domů a aut, jak tomu je nyní.
n Bude stavba zasahovat 

do soukromí okolních obyva-
tel?

To by zasahovala každá stav-
ba. Jsem ale přesvědčený, že dům 
obsazený 25 seriózními seniory 
bude omezovat okolí rozhodně 
méně než cokoli jiného. 
n Jak zabráníte tomu, aby 

po letech z komunitního domu 
seniorů nevznikla ubytovna 
sociálně slabých občanů?

Náš záměr máme v plánu čás-
tečně realizovat z dotací minis-
terstva pro místní rozvoj. Díky 
tomu má městský obvod a obča-
né stoprocentní jistotu, že mini-
málně dvacet let v domě musí 
být to, co je schváleno v dotač-
ních podmínkách. V katastru 
nemovitostí bude zřízeno věcné 
břemeno, které zaručuje abso-
lutní jistotu. Kromě toho budo-
va sousedí ze tří stran s dalšími 
nemovitostmi, které v oblasti 
vlastním. Ani já sám si uvnitř 
vlastního areálu nechci vytvořit 
problémy a ohrozit dlouhodobou 
spokojenost svých nájemců z řad 
významných fi rem, jako jsou 
HPHG s. r. o., SAPELI, AGC 
Expert, Levné Elektro, ELEKT-
RA PV s. r. o. a spousta dalších. 

Přál bych si, aby komunitní dům 
seniorů byl naší další reprezen-
tativní budovou v Hulvákách 
a patřil mezi nejhezčí stavby, 
které byly v městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky po 
roce 1989 vybudovány.

Komunitní dům seniorů v Hulvákách

Diskuse s občany
Aby se o vybudování komu-

nitního domu seniorů obyva-
telé Hulvák dozvěděli vše, co 
je zajímá, jménem městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky požádala starostka 
Liana Janáčková předsedu 
představenstva společnosti 
RWL System a. s. Radana 
Kožušníka o možnost veřejné-
ho projednání celého záměru. 
Moderovaná diskuse se usku-
teční ve čtvrtek 24. března od 
16 hodin v aule Panevropské 
vysoké školy (bývalá základní 
škola) na Matrosovově ulici 
833/14 za přítomnosti vedení 
obvodu a zástupců společnosti 
RWL System a. s.

Rozpočet Mariánských Hor a Hulvák
na rok 2016 je 225 milionů korun

V polovině února byly ukon-
čeny zápisy do prvních tříd. Na 
naši školu se přihlásilo 59 dětí, 
z toho rodiče některých z nich 
budou žádat o odklad povinné 
školní docházky. Rodiče budou-
cích prvňáčků letos ve velké míře 
využili možnost objednat si čas, 
kdy se dostaví k zápisu, díky 
čemuž nedocházelo ke tlačeni-
cím a zbytečnému čekání. Také 
na naší škole kontrolovala Česká 
školní inspekce správnost postupů 
při zápisu a s průběhem byla spo-
kojena. Těšíme se, že se budoucí 
žáci prvních tříd zúčastní se svý-
mi rodiči adaptačně ozdravného 
pobytu v Chorvatsku za fi nanč-
ní podpory městského obvodu. 
Informační schůzka se uskuteční 
10. března od 17 hodin ve Stře-

disku volného času Korunka na 
Korunní ulici. Rodiče zapsaných 
prvňáčků srdečně zveme.

 Šárka Fehérová,
 ředitelka školy

Zeptali jsme se MUDr. 
Heleny Kuběnové
n Proč je pobyt u moře 

nejen pro děti tak prospěšný?
„Mořský vzduch je obohaco-

ván minerály, které ve městě, ale 
ani na horách nenajdeme. Tyto 
minerály v aerosolu dělají dobře 
dýchacím cestám. Právě proto 
jsou tak populární solné jeskyně, 
kde ovšem není dostatečná vlh-
kost a minerály se v potřebném 
množství nedostanou do vzduchu. 
Mořské vlny při tříštění o kámen 
přirozeně vytvářejí aerosol 
s minerály a do plic se jich díky 
tomu dostává obrovské množství. 
To má na dýchací cesty blahodár-
ný vliv. Hodina u moře je jako pět 
hodin strávených v solné jesky-
ni. Jako pediatr rozhodně dětem 
pobyt u moře doporučuji.“

Zastupitelé městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
svém lednovém jednání schválili 
rozpočet obvodu na rok 2016. 
Ukončili tak období rozpočtového 
provizoria, ve kterém obvod od 
1. do 20. ledna hospodařil. 

„Rozpočet Mariánských Hor 
a Hulvák jsme schválili ve výši 
225 milionů korun, z toho zhruba 
48 milionů korun tvoří investice. 
Ty budou letos poměrně vysoké 
a je to zejména díky tomu, že se 
nám v loňském roce podařilo za 
38 milionů korun prodat domy 
v oblasti Červený kříž. Získané 
peníze využijeme především na 
velké investiční akce, jako je 
rekonstrukce hřiště u Základní 
školy Gen. Janka anebo rekon-
strukce Mariánského náměstí,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus.

Kromě  školního hř iště 
a náměstí v Mariánských Horách 
zastupitelé podpořili také rekon-
strukci zahrady mateřské školy na 
Matrosovově ulici v Hulvákách, 

pokračování regenerace sídliště 
Vršovců, rekonstrukci ulice 
Nivnické a Baarovy anebo vybu-
dování parkoviště na ulici Zelené 
u místní školky. Vedení obvodu 
myslelo ale i na další oblasti.

„Rádi bychom pro seniory 
v domech s pečovatelskou službou 
zřídili počítačové učebny, ve 
kterých by probíhaly počítačové 
kurzy. Ty budou určeny nejen pro 
klienty DPS, ale i pro všechny 
obyvatele Mariánských Hor 
a Hulvák starší 65 let. Nadále 
budeme provozovat velmi oblí-
benou službu Senior Expres, která 
naše seniory a tělesně postižené 

spoluobčany vozí k lékařům, 
a také letos chceme pokračovat 
v organizování výletů pro seniory 
a dalších akcí,“ dodala místosta-
rostka Jana Pagáčová.

Kromě běžné agendy, kterou 
Úřad městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky pro své 
občany zajišťuje, průběžných 
oprav bytového fondu, komu-
nikací, cest a chodníků, sch-
válený rozpočet v roce 2016 
počítá také s výdaji na kulturu, 
podporu volnočasových aktivit, 
s ozdravnými pobyty předškoláků 
a letním výjezdem budoucích 
mariánskohorských prvňáčků 
s jejich rodiči na adaptační a oz-
dravný pobyt v Chorvatsku.

„Pilotní akce, kterou jsme zor-
ganizovali v loňském roce, měla 
velký úspěch. Splnila svůj účel, 
děti se vrátily nadšené a plné 
krásných zážitků, proto chceme 
v adaptačních pobytech prvňáčků 
u moře a na čerstvém vzduchu 
pokračovat i letos,“ uzavřela sta-
rostka Liana Janáčková.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Ve čtvrtek 17. března se od 8 do 15.30 hodin koná zápis do mateř-
ské školy v Ostravě-Hulvákách na Matrosovově ulici. Přihlášku si můžete vyzvednout ve školce ve 
dnech 15. a 16. března, kdy se v čase 8 až 15.30 hodin budou konat dny otevřených dveří. Přijďte 
se mezi nás podívat. Náš vzdělávací program vychází z aktuálních pedagogických trendů „Zdravá 
mateřská škola“, „Začít spolu“ a prvků Montessori. Bližší informace vám rádi poskytneme přímo 
v naší mateřské škole na ulici Matrosovově 14/A v Ostravě-Hulvákách, nebo na telefonních číslech 
596 622 311 a 775 560 538. Jitka Štachová, ředitelka

Zapsaní prvňáčci mohou jet k moři

Sportovní komise pro obyvatele městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky připravila akci, která se výstižně jmenuje Sranda na 
kopci. Už z názvu se dá odvodit, že se jdeme opět pobavit, tentokrát 
do přírody. Díky pozitivním ohlasům na sportovní odpoledne, které 
se konalo minulý rok 24. října na hřišti TJ Slovan Ostrava, bychom 
vás tentokrát rádi pozvali v neděli 13. března na Vaňkův kopec, kde 
se uskuteční zábavné dopoledne. Můžete se těšit na sáňkování, bobo-
vání, vědomostní a dovednostní soutěže, a samozřejmě malé ceny. 
V případě nedostatku sněhu je připraven náhradní program. Akce je 
určená pro děti s dospělým doprovodem a vedení obvodu zajistilo 
odvoz autobusem tam i zpět. Odjezd bude od radnice Mariánských 
Hor a Hulvák v 9 hodin a příjezd očekáváme okolo 15. hodiny. 
Cena zájezdu je symbolická – 20 korun na osobu. Program soutěží 
bude probíhat do 12 hodin a poté je do 14 hodin, kdy plánujeme 
odjezd, volná zábava. Rezervace provádějte na e-mailové adrese 
recepce@fi tfun.cz do 9. března. Do e-mailu uveďte jméno a věk 
dítěte i doprovodu. V případě dotazů můžete kontaktovat předsedu 
sportovní komise Honzu Nevolu na čísle 601 225 200. Těšíme se 
na vás se sloganem: „Hlavně, ať jsou děti spokojené!“

 Za sportovní komisi Honza Nevola

Sranda na kopci v neděli 13. března
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V rámci spolupráce mariánsko-
horské radnice a společnosti OZO 
Ostrava s. r. o. budou v březnu 
na vytipovaných místech našeho 
obvodu přistaveny velkoobje-
mové kontejnery na komunální 
odpad. Do těchto kontejnerů 
mohou občané odložit směsný 
odpad a veškeré nepotřebné věci, 
neměly by se zde ale odkládat 
pytle s listím, větve ani drobné 
elektrospotřebiče. Každý den od 
pondělí 14. března do čtvrtka 
17. března bude dopoledne na 
určených místech přistaveno 
celkem 12 kontejnerů, které 
následující den pracovníci OZO 
Ostrava s. r. o. odvezou. 

Seznam míst, na kterých 
dojde k přistavení
kontejneru

Pondělí 14. března:
Lázeňská 4, Výstavní 6, Vršov-

ců 47, Kubelíkova 1, Josefa Šavla 
15, Matrosovova 5, Žákovská 27, 
Kalusova 14, Hany Kvapilové 3, 
Nájemnická 39, Gen. Hrušky 23, 
Jiřího Trnky 1

Úterý 15. března:
Výstavní 22, Bendlova 16, 

Bílá 5, Wolkrova 4, Ladislava 
Ševčíka 12, Gen. Janka 2, Gen. 
Hrušky 6, Vršovců 53, Cottonové 
3, Železárenská 5, Fráni Šrámka 
4, Zelená 89

Středa 16. března:
Zelená 69, Fráni Šrámka 32, 

Gen. Janka 7, Kopaniny 10, Mar-
tinská 6, Blodkova 40, Vršovců 2, 
Výstavní 6, Hany Kvapilové 5, 
Lázeňská 5, Žákovská 26, Gen. 
Janka 4

Čtvrtek 17. března:
Jiřího Trnky 10, Šimáčkova 23, 

Žákovská 34, Ladislava Ševčíka 
22, Blodkova 13, Fráni Šrámka 
9, Zelená 74, Vršovců 19, Baa-
rova 15, Dr. Maye 5, Tovární 14, 
Prostorná 8

V případě, že přistavení kontej-
neru na konkrétním místě nebude 
z důvodu aktuální situace na mís-
tě možné, pracovníci společnosti 
OZO Ostrava s. r. o. přistaví kon-
tejner na vhodném místě v blíz-
kosti původního místa.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky v kampani 
s názvem Nespaluj odpadky 
vyzývá občany, aby byli ohle-
duplní k životnímu prostředí. 
Na území města Ostravy se 
objevilo několik billboardů 
a jiných reklamních panelů, na 
kterých jsou zobrazeny kouřící 
komín a lebka se slovy „Nespa-
luj odpadky, otravuješ vzduch, 
zabíjíš lidi“. 

Jedná se o kampaň, pro-
střednictvím které chce vedení 
městského obvodu upozornit 
veřejnost na skutečnost, že nejen 
doprava a průmysl mají vliv na 
kvalitu ovzduší v moravsko-
slezské metropoli, ale že se na 
zhoršování životního prostředí 
významným způsobem podíle-
jí i lokální topeniště. Autorem 
myšlenky této vizuální kampa-
ně je člen zastupitelstva Ma-
riánských Hor a Hulvák Robert 
Jezerský (NEZÁVISLÍ). 

„S přáteli jsme při našich 
častých rozpravách zjistili, že 
nás trápí stejné věci. Naše život-
ní okolí je jedno z nejhorších 
v Evropě. A to nejenom tím, že 
je zatíženo průmyslem a dopra-
vou. Velkou měrou si to způso-
bujeme sami i naším vlastním 
přičiněním. Kouř ze sousedova 
komína dokáže zničit a zamořit 
vzduch někdy i dále než v jedné 
ulici. Jedy z kotlů a kamen pak 
dýchají celé rodiny, děti,“ řekl 
mariánskohorský zastupitel, 
podle kterého právě tato sku-
tečnost přivedla vedení obvodu 
k myšlence něco udělat, jasně 
pojmenovat problém, upozor-
nit na něj a zkusit zapůsobit na 
obyvatele města prostřednictvím 
netradiční kampaně.

„Billboardy a velkoploš-
né vitríny jako nosič sdělení 
u nákupních center a frekven-
tovaných ulic mají potenciál 
oslovit širokou veřejnost. Kam-
paň jasně říká, co se nám nelí-

bí, a navržený vizuál silně víří 
vzduch. Ať lidé zvednou hlavy 
ke komínům nejen ve své ulici 
a podívají se, co z nich prou-
dí, aby se spalovači odpadků 
chytili za nos,“ doplnil Robert 
Jezerský. 

Do projektu se ochotně zapo-
jily i reklamní agentury nabí-
zející v Ostravě velkoplošnou 
reklamu, které v zájmu lepší-
ho ovzduší městskému obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
vyšly vstříc a nabídly své volné 
plochy pro tento účel zdarma 
nebo za symbolický poplatek.

„Nemáme přehnané očekává-
ní, ale každá PET-láhev, která 
se nespálí, každý odpadkový 
pytel, který neskončí v kotli, ale 
v nádobách na komunální odpad 
k tomu určených, se počítá. 
Potěší nás každý drobný úspěch 
a možná se i díky naší kampa-
ni bude v některých lokalitách 
dýchat lépe,“ uzavřel zastupitel 
Jezerský.

Nespaluj odpadky, zabíjíš lidi

Jarní kontejnerová akce

Upozorňujeme všechny obča-
ny městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, kteří mají 
evidován trvalý pobyt na úřed-
ní adrese ohlašovny se sídlem 
Přemyslovců 224/63, Ostrava, 
Mariánské Hory, že dne 1. ledna 
2016 vstoupila v účinnost novela 
zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon 
o evidenci obyvatel). V souladu 
s  ustanovením § 10c tohoto záko-
na je zajištěno ukládání oznámení 
o uložení zásilky a výzvy s pou-

čením o možnosti předmětnou 
zásilku převzít. Tyto písemnosti 
jsou uloženy v podatelně Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, přízemí, kan-
celář č. 4.

Doba určená k vyzvednutí 
písemností:

pondělí a středa:
8.30 – 11.30 hodin
12.30 – 17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek:
8.30 – 11.30 hodin
12.30 – 14 hodin 
V případě, že písemnost občan 

nevyzvedne, bude v souladu se 
zákonem skartována.

Od 1. ledna 2016 jsou dále 
v souvislosti s novelizací záko-
na č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, částkou ve výši 100 
korun zpoplatněna podání návrhu 
na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu podle zákona o eviden-
ci obyvatel, podání návrhu na 
zrušení údaje o místu hlášeného 
pobytu cizince na území České 
republiky podle zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky 
a zákona o azylu a ohlášení ukon-
čení trvalého pobytu na území 
České republiky.

Upozornění občanům

Znáte svůj obvod?
Do každého 

vydání Zpravo-
daje zařazujeme 
soutěž, která je 
určena přede-
vším všímavým 
a pozorným 
občanům naše-
ho městského 
obvodu. Na 
stránkách Zpra-
vodaje zveřej-
níme fotografi i 
k o n k r é t n í h o 
místa a princi-
pem soutěže je 
poznat, o jaké 
místo se jedná 
a kde se nachází. 
Na soutěžním 
snímku v minu-
lém vydání byla 
zachycena část 
budovy Fakulty 
umění Ostrav-
ské univerzity 
na Podlahově 
ulici, kterou si 
mnozí pamatu-
jí jako budovu 
bývalé Základní 
školy Podlaho-
va. Ze všech 
správných odpovědí jsme vylosovali dva výherce: Evu Masopustovou 
a Adama Oravského, kteří vyhráli balíček s hrnečkem Mariánských 
Hor a Hulvák a dalšími dárkovými předměty obvodu. Gratulujeme! 
Soutěžní úkol tohoto měsíce jsme pojali maličko jinak než dosud. 
Nebudeme objevovat zajímavá nebo skrytá místa, ale zaměříme se 
na aktuální dění v našem obvodu. Právě v těchto dnech se realizuje 
oprava chodníku zobrazeného na fotografi i. Poznáte, na jaké ulici 
v Mariánských Horách nebo Hulvákách se chodník nachází? Napište 
nám její název. Své odpovědi posílejte na e-mailovou adresu zpravo-
daj@marianskehory.cz nejpozději do 15. března. Do stejného data 
je také můžete v zalepené obálce nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatelny Úřadu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na ulici Přemyslovců 63 v Ostravě – Mariánských 
Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své jméno, příjmení 
a telefonní spojení na vás. Ze správných odpovědí opět vylosujeme 
dva výherce.

PRÁVĚ v těchto dnech se v našem obvodu reali-
zuje oprava chodníku zobrazeného na fotografi i. 
Poznáte, na jaké ulici se chodník nachází?

Upozorňujeme, že k posled-
nímu dni v březnu jsou splat-
né poplatky za psy. Poplatek 
můžete uhradit hotově nebo 
kartou v pokladně Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, v budově A, kance-
láři č. 1, nebo také v kanceláři 
č. 9, zde však pouze hotově. 
Bezhotovostní platby je mož-
no provést na číslo účtu 19-
1649321399/0800 (v tomto 
případě je nutné zadat variabilní 
symbol nebo příjmení majite-
le psa). Přesáhne-li poplatek 
výši jeden tisíc korun, může jej 

držitel psa zaplatit ve dvou stej-
ných splátkách, přičemž první 
splátka je splatná do 31. března 
a druhá do 30. září. Držitelům, 
kteří uvedli svou e-mailovou 
adresu, bude koncem února 
zaslán e-mail, ve kterém bude 

sdělena výše platby a variabilní 
symbol. Výše poplatku je stejná 
jako v loňském roce.

Za zaplacený poplatek 
dostanou majitelé psů sáčky na 
exkrementy svých čtyřnohých 
mazlíčků.

Nezapomeňte zaplatit za pejsky

  Přehled plateb pro rok 2016 
 Za jednoho Za druhého a každého
 psa dalšího psa
  Pes v činžovním domě 1300 Kč 1950 Kč
  Pes v rodinném domě 120 Kč 180 Kč
  Pes důchodce 200 Kč 300 Kč
  Podnikatel 500 Kč 750 Kč
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Rozhovor s místostarostou Patrikem Hujdusem
Na konci ledna se 1. místosta-

rosta našeho městského obvodu 
Patrik Hujdus zúčastnil on-line 
rozhovoru s čtenáři Deníku. Níže 
vám přinášíme upravený přepis 
vybraných otázek a odpovědí.
n Mariánské Hory a Hul-

váky kdysi měly výbornou 
lukostřelbu, bohužel už nejsem 
v obraze, odstěhoval jsem se 
ještě jako mladý kluk. Jak jste 
na tom s tímto sportem nyní?

Máte pravdu, lukostřel-
ci v našem obvodu byli a jsou 
výborní i v současnosti. Luko-
střelecký oddíl pod vedením 
manželů Masárových funguje 
řadu let, účastní se republiko-
vých i světových soutěží a velmi 
často je vyhrávají. Jsme pyšní na 
to, že je v Mariánských Horách 
máme.
n Opravdu budou adap-

tační pobyty v Chorvatsku pro 
prvňáčky pokračovat? Bude 
podobná akce i letos?

Adaptační pobyt prvňáčků 
v Chorvatsku měl skutečně velký 
úspěch, akce splnila naše očeká-
vání, kolektiv se poznal a stmelil, 
děti se vrátily spokojené a plné 
zážitků. Také letos s touto akcí 
počítáme. Opět by se mělo jed-
nat o dva turnusy v Biogradu na 
Moru. Rodiče dětí, které byly 
na zápise do prvních tříd, se již 
dozvěděli bližší informace.
n Uvažujete o zavedení 

přepravy seniorů, jak to mají 
v jiných obvodech?

Přeprava seniorů v našem měst-
ském obvodu funguje již několik 
měsíců. Myslím, že jsme dokonce 
byli první obvod v Ostravě, který 
začal podobnou službu zajišťovat, 
a jsme rádi, že si některé obvo-
dy tuto myšlenku také osvojily. 
Mariánskohorský Senior Expres 
je k dispozici pro všechny občany 
obvodu starší 65 lety a držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P. Zaveze 
je k lékaři, do nemocnice, na 
úřad, ale i do obchodů kamkoli 
po Ostravě, cena jedné jízdy je 
20 korun. 

Od července do prosince 2015 
jsme uskutečnili celkem 612 jízd. 
Pro velký zájem jsme od ledna 
zvýšili maximální počet využití 
služby jednou osobou měsíčně 
ze tří na čtyři.
n Chystáte i letos nějaké 

další akce pro seniory?
Rozhodně ano. Budeme pokra-

čovat ve výletech seniorů, o které 
byl v loňském roce velký zájem. 
Paní starostka Janáčková a mís-
tostarostka Jana Pagáčová již 
plánují, kam senioři pojedou. 
Současně pro babičky a dědečky 
z našeho obvodu připravujeme 
kurzy počítačové gramotnos-
ti a chceme pro ně v domech 
s pečovatelskou službou na uli-
cích Novoveské a Šimáčkově 
vybudovat počítačové učebny 
přístupné seniorům z celého 
obvodu.
n Podepisovali jsme dodat-

ky k nájemním smlouvám kvů-
li kamerám v domech na ulici 
Generála Hrušky. Kdy kamery 
necháte nainstalovat?

Máte pravdu, dodatky ve 
vybraných obecních výško-
vých domech na sídlišti Fifejdy 
I a například také na Výstavní 
6 se podepisovaly v prosin-
ci minulého roku. V současné 
době probíhá příprava instalace 
kamerového zařízení, mělo by k 
ní dojít v průběhu prvního kvar-
tálu tohoto roku.
n Do schránky jsem v lednu 

společně s radničním zpravoda-
jem dostala i barevnou přílohu 
Janek. Nevíte, kdo to fi nancuje, 
nebo čí je to lobby?

Magazín JANEK je barevná 
příloha Zpravodaje, kterou vydá-
vá radnice Mariánských Hor 
a Hulvák dvakrát ročně. Nejed-
ná se o žádné lobby, jsme zři-
zovatelem jedné základní školy 
a chceme, aby občané věděli, co 
se na ní děje. Také proto magazín 
zdarma distribuujeme společně se 

Zpravodajem do všech poštov-
ních schránek v obvodu. Důležité 
je, že z velké části magazín při-
pravují učitelé a děti ze školy, 
naším cílem je, aby v budoucnu 
ve škole vznikla dětská redakce 
a vše bylo v režii dětí.
n Uvažuje vedení obvodu 

o výstavbě nové radnice?
Ano, rádi bychom pro obča-

ny vybudovali novou a moderní 
radnici v blízkosti Mariánského 
náměstí a ulic 28. října a Pře-
myslovců. Současná budova 
není zcela bezbariérová, v mno-
ha ohledech je nevyhovující. 
Pokud ale na tento velký záměr 
nezískáme dotace, výstavba se 
realizovat nebude. Obvod nedis-
ponuje dostatečnými prostředky 
a zadlužit jej kvůli tomu rozhod-
ně nechceme.
n Na ulici Fráni Šrámka 

je problém s parkováním. Aut 
moc, místa málo! Budete to 
nějak řešit?

Ano, už to řešíme. Nechali jsme 
vypracovat projektovou doku-
mentaci na parkoviště v prostoru 
za Havanou, současně hledáme 
i další místa, kde by se v ulici 
dal zvýšit počet parkovacích 
míst. Bohužel lokalita je v rámci 
parkování komplikovaná pří-
tomností vysoké školy a mnoha 
fi rem, jejichž studenti a zaměst-
nanci parkují na místech, která 
by fakticky měla být k dispozici 
především občanům bydlícím 
v ulici. Také proto v oblasti ulic 
Fráni Šrámka a Zelené zvažuje-
me zavedení rezidenční zóny, 
která by mohla situaci vyřešit. 

Konečné rozhodnutí a nastavení 
pravidel v případné rezidenční 
zóně učiníme až po diskusích 
s místními obyvateli.
n V prosinci byla prová-

děna oprava ulice Herbenovy. 
Tuto opravu jsem sledoval, jeli-
kož zde bydlím. Cesta nebyla 
vyfrézovaná a na rozdrolený 
povrch byla položena nová 
vrstva, a to v nedostatečné 
tloušťce, což mělo za následek 
téměř okamžité vytvoření děr 
v novém povrchu. To nemluvím 
o křivých chodnících s nedosta-
tečným zapískováním. Jak jste 
mohl jako místostarosta takto 
zfušovanou opravu převzít?

Osobně jsem práci nepřebíral, 
ale o realizaci oprav komunikace 
na ulici Herbenově vím. Místní 
občané nás již informovali, celou 
věc řeší odbor výstavby, vodní-
ho hospodářství a zemědělství, 
který zhotovitele kontaktoval již 
v minulém roce. Na zakázku se 
vztahuje záruka, podle informací, 
které mám, se všechny případné 
nedostatky po zimním období 
odstraní.
n Proč je na Mariánském 

náměstí stále volný prostor po 
nábytku?

V uvolněném nebytovém pro-
storu bude pobočka České pošty, 
která již od léta loňského roku má 
s obvodem uzavřenou nájemní 
smlouvu. V prostoru probíhají 
přípravy, stěhovat se do něj má 
pobočka z ulice Jablonského. 
Byli bychom rádi, aby ke stěho-
vání došlo co nejdříve, přesný 
termín je ale v kompetenci poš-
ty. Byli jsme ubezpečeni, že při 
stěhování nedojde k přerušení 
provozu pobočky.
n V Mariánských Horách 

se nachází stále mnoho heren 
a pochybných zastaváren, 
„díky“ nimž nepřizpůsobiví 
páchají trestnou činnost. Bude-
te herny omezovat? 

Byli bychom rádi, kdyby 
v našem obvodu nebyla žádná 
herna, zastavárna ani sběrna. 
Zatímco herny se snad koneč-
ně podaří regulovat vyhláškou 
statutárního města Ostravy, se 
sběrnami a zastavárnami, které 
sídlí v soukromých objektech, 
je to trochu složitější. Musí nám 
především pomoci stát, pokud 
bude možné provozovat živnos-
ti, které svou existencí zvyšují 

výskyt trestné činnosti bez mož-
nosti zřetelné regulace, zlepšení 
se nedočkáme. Podobné to je 
s ubytovnami, které v obvodu 
také nechceme.
n Bydlím na sídlišti Fifejdy. 

Máte na starosti úklid a seká-
ní trávy v obvodu. Můžete mi 
prosím vysvětlit, proč jste na 
jaře 2015 na Fifejdách nesekali 
trávu, a nechali jste ji dorůst až 
do výšky více než metr? Já i mé 
dítě jsme alergici a déle než dva 
měsíce jsme se trápili sennou 
rýmou. 

Děkuji za upozornění. V uply-
nulé sezoně jsme zvýšili dozor 
nad prováděním prací souvisejí-
cích s údržbou zeleně, pokud se 
přesto stalo, že v nějakém místě 
byla tráva takto vysoká, je to 
chyba. Kontroly letos zesílíme, 
věřím, že se s vysokou trávou již 
nesetkáte. Kdyby ano, neváhejte 
mě, prosím, kontaktovat, obratem 
zajistím nápravu.
n Co se vlastně dělo na 

zastupitelstvu v prosinci, kdo 
vyvolal tuto mimořádnou situ-
aci, že jste nebyli schopni pro-
jednat to, co jste měli naplá-
nováno? Už jste si na radnici 
udělali pořádek?

Situace v prosinci byla poměr-
ně složitá. Chvíli před jednáním 
zastupitelstva jsme se dozvědě-
li, že má být opozicí odvoláno 
současné vedení obvodu, k tomu 
jeden z koaličních partnerů vypo-
věděl spolupráci a další ze zastu-
pitelů nám ohlásil, že je nucen 
hlasovat s opozicí. Jednání 
zastupitelstva se nakonec neu-
skutečnilo, protože nebyl schvá-
len program. V tisku proběhlo 
hodně informací na toto téma, 
spory bych v tuto chvíli pro-
střednictvím médií nechtěl dále 
eskalovat. Důležité je, že situace 
se stabilizovala, vedení obvodu, 
které dostalo důvěru občanů ve 
volbách, se nezměnilo a pracu-
jeme normálně dále.

Také byste se rádi zástup-
ců vedení našeho městské-
ho obvodu na něco zeptali? 
Napište svůj dotaz na e-mai-
lovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz. V někte-
rém z příštích vydání Zpra-
vodaje se vašim otázkám 
budeme zase věnovat a zve-
řejníme je i s odpověďmi.

Foto: Denik.cz

Hlubina předvánoční i novoroční
Předvánoční koncert Soubo-

ru lidových písní a tanců Hlu-
bina byl pro dospělé i pro děti 
jednou z akcí, které uzavíraly 
pestrý rok 2015. V sobotu 12. 
prosince 2015 se tanečníci sešli 
spolu s cimbálovou muzikou 
ve vyzdobeném sále Střediska 
volného času Korunka. Jednak 
aby v adventním čase trochu 
rekapitulovali, jednak přede-
vším proto, aby předvedli své 
taneční umění a připomněli sobě 

i divákům staré vánoční zvyky 
a koledy. Účinkujících bylo 
celkem na šedesát a slavnostní 
atmosféru si s nimi užívalo také 
zaplněné hlediště. Závěr kon-
certu umocnil tradiční příchod 
Mikuláše a jeho družiny. Sou-
bor děkuje městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky za 
fi nanční podporu, díky které se 
koncert uskutečnil. Činnost Hlu-
biny, kdy mládežníci a dospělí 
působí při Středisku volného 

času Korunka a děti při Lidové 
konzervatoři v Ostravě-Přívoze, 
je bohatá a zajímavá v průběhu 
celého roku a spojuje milovní-
ky folkloru všech generací. Ve  
skupině těch nejzkušenějších 
můžete vidět hbité tanečníky, 
kteří překročili šedesátku, těm 
nejmenším dětem v Hlubince 
byly právě čtyři roky. Těšíme 
se na setkání s vámi na některé 
z dalších plánovaných akcí.

 Kateřina Macečková
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Žáci Základní umělecké ško-
ly Eduarda Marhuly již před 
Vánoci rozdávali hudební dárky. 
Koncerty v předvánočním čase 
byly zahájeny „Vánočním kon-
certem plným radosti“, který se 
uskutečnil v pobočce Knihov-
ny města Ostravy na Fifejdách, 
kde si žáci i posluchači užili 
netradiční prostory pro poslech 
hudby a všichni odešli s dob-
rou náladou a radostí. Také jsme 
nezapomněli zpříjemnit vánoční 
nákupy ve Foru Nová Karolina, 
kde se představili žáci soubo-

rové hry a tanečního oboru. 
Velký zájem o tuto hudbu pro-
zradily schody plné posluchačů 
a kolemjdoucí se v tom shonu 
alespoň na chvilku zastavili. 

V kostele svatého Václava se 
uskutečnil adventní koncert sou-
borů školy, který tentokrát obo-
hatil svým programem i příprav-
ný pěvecký sbor. Naši učitelé se 
také podíleli na charitativním 
koncertu v Bílovci nazvaném 
Hrajeme pro Lukáška a také na 
adventním koncertu v Těško-

vicích. Koncerty měly velký 
ohlas a vybraná částka putovala 
k malému Lukáškovi. Nový rok 
přivítali naši pedagogové a žáci 
všech oddělení Ostravského dět-
ského sboru Novoročním kon-
certem v kostele Panny Marie 
Královny v Ostravě – Marián-
ských Horách. Děkujeme všem 
posluchačům za podporu naší 
školy a srdečně zveme i na 
další akce a koncerty. Aktuální 
pozvánky naleznete na www.
zus-ostravamarhory.net.

 Zuzana Tomášková

Ohlédnutí za adventním časem
Muž v tramvaji se nudil a rozbil okno

Sedmnáctého prosince loňského roku po 15. hodině dorazili stráž-
níci městské policie na tramvajovou točnu v Ostravě-Hulvákách. 
Zde byla odstavena tramvaj, ve které došlo k rozbití okna jedním 
z cestujících. Uvnitř tramvaje se nacházel muž, který měl okno rozbít, 
a také řidič tramvaje. Ten strážníkům vysvětlil, že v tramvaji slyšel 
nějaké rány. Poté k němu přistoupila cestující a sdělila, že tento 
muž v tramvaji schválně rozbil okno, a to několika ranami loktem. 
Řidič proto nechal ostatní cestující vystoupit a na točnu pokračoval 
už jen s tímto mužem. Hlídka poté vyzvala  viníka k prokázání 
totožnosti a k podání vysvětlení. Muž se odmítl k celé věci vyjádřit. 
Škoda v tramvaji byla pracovníkem dopravního podniku vyčíslena 
na čtyři tisíce korun, přestupek muže proti majetku byl postoupen 
příslušnému správnímu orgánu. 

„Před jízdou jsem pil. A co jako?“
Hlídka strážníků se po půlnoci 18. prosince 2015  při výkonu 

služby pohybovala služebním vozidlem v Ostravě – Mariánských 
Horách, kde si všimla osobního motorového vozidla tovární značky 
Audi, které vjelo do zákazu vjezdu. Hlídka proto řidiče následovala. 
Ten po chvíli zaparkoval na vyhrazeném parkovišti soukromé fi rmy. 
Strážníci k vozidlu přistoupili a řidiči sdělili, že je podezřelý z pře-
stupku, jelikož nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu. 
Z dechu řidiče byl při komunikaci cítit alkohol, dotyčný odmítal 
prokázat svou totožnost a se strážníky nekomunikoval. Na dotaz, 
zda před jízdou požil alkohol, odpověděl: „Ano, a co jako?“ Řidič 
se na výzvu strážníků odmítal podrobit dechové zkoušce i odborné-
mu lékařskému vyšetření na obsah alkoholu či jiné omamné látky 
v krvi. Na místo byla přivolána policie, která si řidiče vozu převzala 
k dalšímu šetření. 

Žena bez domova řádila jako smyslů zbavená
Dvacátého druhého ledna v ranních hodinách byla hlídka strážníků 

vyslána do Ostravy – Mariánských Hor, kde měla opilá žena bez 
domova napadat zaměstnance soukromé fi rmy. Pracovnice fi rmy 
na místě strážníkům sdělila, že do jejich fi remní budovy vešla opilá 
žena, která křičela na zaměstnance fi rmy, máchala kolem sebe 
rukama a kopala nohama. Poté, co oznamovatelka zavolala měst-
skou policii, žena vyšla ven a obtěžovala zaměstnance venku před 
budovou. Strážníci poté oslovili agresivní ženu, která byla zřejmě 
pod vlivem alkoholu, ale ta je poslala do míst, jejichž pojmenování 
nelze publikovat. Své agresivní chování navíc stupňovala a ohrožo-
vala sebe i ostatní. Proto byla za pomoci donucovacích prostředků 
zpacifi kována a převezena na protialkoholní záchytnou stanici. 
Poté, co byla žena po několika hodinách propuštěna, předvedli ji 
strážníci na služebnu státní policie k ověření totožnosti. Přestupek 
proti občanskému soužití, kterého se 57letá žena dopustila, následně 
postoupili příslušnému správnímu orgánu. 

Letos poprvé se tým Obchodní 
akademie z Ostravy – Marián-
ských Hor ve složení Petra Čer-
máková, Michaela Kaczmarko-
vá, Tomáš Schwarz a pedagožka 
Petra Nováková zúčastnil soutěže 
s názvem Navrhni projekt, kterou 
pořádá Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky ve spo-
lupráci s Evropským fondem pro 

regionální rozvoj. S projektem 
„Centrum neformálního vzdělá-
vání Ostrava“ v listopadu loňské-
ho roku vyhráli regionální kolo 
a 21. ledna v celostátním kole 
získali 5. místo z celkového počtu 
59 účastníků. Gratulujeme a věří-
me, že škola, která se projekty 
dlouhodobě zabývá, bude v této 
aktivitě dále pokračovat.

Obchodní akademie z Mariánských 
Hor na ministerstvu

Evropský parlament mládeže musíš zažít!
Delegace studentů z Obchodní 

akademie z Ostravy – Mariánských 
Hor ve složení Tomáš Schwarz, 
Nikola Matoušková, Nguyen Viet 

Tiep a Nela Letochová se 22. 
ledna zúčastnila moravského kola 
výběrové konference Evropského 
parlamentu mládeže. Cílem akce je 

simulovat zasedání v parlamentu 
tím, že účastníci v anglickém 
jazyce obhajují a napadají 
rezoluce. Náš tým obhajoval 
téma Jak předejít odlivu mozků 
do jiných zemí EU a napadal 
podporu zemědělské produkce. 
Soustředil se na problém, jak 
EU zajistí bezpečnost geneticky 
modifi kovaných potravin a jak 
sníží negativní dopady takové 
zemědělské výroby na životní 
prostředí. Na základě vystoupení 
i aktivity delegace postoupila na 
národní výběrovou konferenci, 
která se bude konat ve dnech 17. 
až 20. března v Liberci. Práce 
v Evropském parlamentu mládeže 
se Obchodní akademie z Ostravy 
– Mariánských Hor účastní již od 
roku 2007.

 Zdeňka Zamazalová

Proč jsme nezvedli ruku pro rozpočet?
Jako zastupitelé MHaH máme k rozpočtu vý-

hrady, které jsou pro nás zásadní. Rozpočet, který 
předkládá vedení radnice, byl a je i teď podle 
našeho názoru v rozporu s platnými normami. 
Nebyly nám dodány dostatečně podrobné podklady 
k rozpočtu, jako jsou například požadavky všech 
příspěvkových organizací, požadavky odborů úřadu 
a plány oprav. V rozpočtu nejsou respektovány 
a řešeny havarijní situace infrastrukturního ma-
jetku a bytových domů na úkor velkých projektů, 
o kterých nejsme dostatečně informováni. Z pro-
deje domů v lokalitě Červený kříž jsme získali 
pro obec spoustu peněz. V rozpočtu se však na 
investice do bytů a bytových domů dostalo pouze 
2,8 milionu korun. Ačkoliv vedení radnice chtělo 
znát požadavky zastupitelů a slíbilo, že si společně 
sedneme, předložilo pouze svůj návrh. Nedodrželi 
slovo a v rozpočtu nejsou zapracovány – respekto-
vány naše požadavky na to, co by se mělo v obvodě 
dělat. Rozpočet je sestavený jednostranně, bez 
diskuse, a názor zbývajících zastupitelů je ve-
dením ignorován. I přes naše požadavky k paní 
starostce tak v investicích pro rok 2016 nevidíme 
například rekonstrukce (opravy) domů v městské 

části Hulvák, a to ulic Knüpferova, Lázeňská 
a U Nových válcoven. Domy v těchto ulicích jsou 
jedny z posledních s původními (dnes již hodně 
nefunkčními) okny a vstupy. Lidé zde v zimě pro-
topí své peníze, anebo mrznou, když chtějí šetřit, 
a to je z našeho pohledu špatné. Nenalezli jsme 
v rozpočtu ani kamerový systém na tramvajových 
zastávkách Hulváky a Prostorná. Dochází zde 
k drobné kriminalitě. Nejsme zastánci velkých 
milionových projektů a drahých studií do šuplíku, 
takové výdaje jsou z našeho pohledu zbytečné 
a přehnané. Nevidíme v rozpočtu ani opravu roz-
bitých chodníků na ulici 28. října. A jestliže máme 
dojít z Hulvák na plánované drahé zrekonstruované 
náměstí v Mariánských Horách po rozbitém chod-
níku, tak víme, že je to špatně. Z našeho pohledu 
je velká škoda pro občany, že si vedení radnice 
nechce sednout se všemi zastupiteli, najít společnou 
řeč, a to nejen při tvoření rozpočtu. Pro občany je 
důležité, aby zastupitelé našli vždy takové řešení, 
které vyhovuje především občanům.

Petr Luzar a Tomáš Sucharda, 
zastupitelé Mariánských Hor a Hulvák
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Logopedická péče pro děti předškolního věku 
na Karasce

Škole se podruhé za sebou 
podařilo získat finanční pro-
středky pro děti v přípravných 
třídách v rámci Rozvojového 
programu Podpora logopedické 
prevence v předškolním vzdě-
lávání v roce 2015. Realizoval 
se projekt „Řeč – společně se 
domluvíme“, jehož cílem bylo 
přispět ke zlepšování úrovně 
řečových dovedností a zapojit 
rodiče dětí ve větším počtu. Také 
jsme chtěli zlepšit pracovní pro-
středí, vybavit třídy moderními 
interaktivními a logopedickými 
pomůckami, abychom mohli roz-

šířit nabídku půjčování pomůcek 
dětem i rodičům. Do realizace 
projektu bylo zapojeno 20 dětí, 
dvě učitelky přípravných tříd, 
dva speciální pedagogové a rodiče 
dětí. Denně byly rozvíjeny kom-
petence komunikativní, činností, 
občanské, sociální, personální 
i kompetence k učení. Rodiče 
měli a mají možnost účastnit se 
výuky. Seznamují se s rozvíjením 
slovní zásoby, s péčí o správnou 
výslovnost, osvojují si a zdokona-
lují gramatickou správnost mlu-
veného projevu. Naše cíle jsou 
dlouhodobé, proto v rámci péče 

o správnou výslovnost jsou denně 
prováděna sluchová a dechová 
cvičení, gymnastika mluvidel 
a cvičení artikulace. U některých 
dětí se hlásky povedly vyvodit, 
ale je třeba ještě hlásky zafi xo-
vat procvičováním. Zlepšení 
komunikačních dovedností vede 
k celkovému rozvoji osobnosti 
dětí a posílení jejich sebevědomí. 
Přestože jsme pro rok 2016 neby-
li v získání fi nančních prostředků 
úspěšní, v logopedické péči nadá-
le budeme pokračovat. 

 Jana Vrbicová,
 ředitelka školy

Ostravský klub okinawského karate-dó jsme čtenářům Zpravo-
daje představili v jednom z minulých čísel našeho Zpravodaje, ale 
protože zájem o sebeobranu a bojová umění roste, přinášíme vám 
další informace. Uplynulý rok se nesl v duchu příprav na pobyt 
v kolébce karate-dó na Okinawě v Japonsku. Tam byl trenér Václav 
Vaněček přímým účastníkem prezentace při oslavě čtyřicátého výročí 
vzniku Shubukan Uema Karate-dó Dójo a před komisí pěti nejvýše 
postavených představitelů Shorin-ryu Karate na Okinawě úspěšně 
složil další dan stupeň. „Je potřeba si připomenout pravou podstatu 
cvičení a zájmu o okinawské karate-dó. Asi každý z nás může být 
svědkem nepříjemné situace, kdy je páchána nespravedlnost či násilí 
na slabších nebo bezbranných. Ne vždy je nám nablízku někdo, kdo 
by nám byl ochoten pomoci se bránit, a bohužel už samotná obava 
vyjít po setmění do ulic nás omezuje v naší svobodě pohybu ve městě. 
A právě tuto jistotu cítit se bezpečně může dodat pravidelné cvičení 
karate a sebeobrany,“ říká Václav Vaněček, trenér s mnohaletou 
zkušeností. Cvičení třikrát týdně po hodině a půl nabízí klub Okinawa 
Karate-dó Ostrava v příjemné a profesionálně zařízené tělocvičně 
ve studiu Fit´n´Fun na ulici Tovární 7 v Ostravě – Mariánských 
Horách. Trenéři Václav Vaněček a Robert Hegr svým svěřencům 
poskytují maximální pozornost při výuce. Podle jejich slov není 
nikdy pozdě začít, nikdy není namístě strach, ostych a stud k ná-
vštěvě a poznání, co vše kladného obnáší cvičení a studium tohoto 
krásného a účinného bojového umění. Více informací je zájemcům 
k dispozici na facebooku Okinawa Karate-dó Ostrava anebo na webu 
www.okinawa-karate-do.cz.

Okinawské karate v Mariánských 
Horách

V RÁMCI PROJEKTU Čtení hrou aneb Lovci perel 
probíhala v pobočce Fifejdy, J. Trnky 10, odpolední čte-
ní z knih současných autorů píšících pro děti a mládež. 
Součástí čtení byla práce s knihou, rozvoj kritického 
myšlení a kreativity za fi nančního přispění ÚMOb 
Mariánské Hory a Hulváky.

V PROSINCI v pobočce na Daliborově ulici si děti 
a jejich rodiče krátili předvánoční čas vyráběním, čte-
ním a zdobením.

Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9
V týdnu od 29. února do 5. března zveme všechny 

žáky prvních tříd a jejich rodiče do naší knihovny. Prv-
ňáčci zde budou slavnostně pasováni na čtenáře a regis-
traci mají v tomto týdnu na rok zdarma. Na všechny 
děti, které se toho od září ve škole už hodně naučily, se 
budou v dětském oddělení těšit skřítci Nezbedové.

Jednou měsíčně probíhá v knihovně vždy nějaká 
soutěž, kvíz, křížovka, tajenka, při nichž mohou děti své 
úspěšné výsledky vhodit do skleněné koule a těšit se, 
že se třeba na ně při losování usměje štěstí. V březnu, 
měsíci čtenářů a knížek, bude kvíz zaměřen zvlášť na 
čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním. Jaká je 
pro mě kniha?

K – kreativní, N – nápaditá, I – inspirativní,
H – hezká, A – atraktivní
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový 

jogging vyhlašuje od pondělí 14. března do neděle 20. 
března „Národní týden trénování paměti“. V tomto 
březnovém týdnu se veřejnost dozvídá o výsledcích 
výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednic-
tvím stovek akcí. Cílem je přesvědčit nejen seniorskou 
populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí 
někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní 
nástroj proti mentální deterioraci a zároveň rychlá cesta 
ke zvýšení sebevědomí. Naše pobočka se k tomuto 
týdnu připojí v úterý 15. března od 16 hodin, kdy bude 
v dospělém oddělení probíhat zdarma přednáška spojená 
s praktickými ukázkami trénování paměti. 

Ve čtvrtek 24. března v rámci Velikonočních prázdnin 
v knihovně si mohou děti rozhýbat svá těla na taneč-
ní podložce nebo kromě četby knížek, luštění kvízů 
a hádanek si mohou přijít zahrát deskové hry. 

Ve čtvrtek 31. března slaví všichni čtenáři Knihov-
ny města Ostravy tzv. Den ostravských čtenářů, také 
pobočka Daliborova se v dětském oddělení připojí se 
svým programem s názvem Ztracená kniha.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Týden prvňáčků se uskuteční od pondělí 29. února 

do soboty 5. března a nabídne bohatý program plný 
zábavných úkolů, soutěží a doplňovaček, ve kterých 
děti prokážou svoji čtenářskou zdatnost. V tomto období 
vám nabídneme možnost přihlásit své děti do knihovny 
zdarma. V dopoledních hodinách je možné přijít se svý-
mi třídami, v odpoledních hodinách s rodiči. Pasování 
dětí na čtenáře knih bude probíhat celý týden, roční 
registrace je pro všechny prvňáčky zdarma. 

Výstava obrazů a šperků pana Břetislava Kuliga 
s názvem Fantazie dvakrát jinak bude k vidění ve 
výstavních prostorách knihovny v měsících březnu 
a dubnu. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Informace pro lovce perel! Klub lovců perel se sejde 
na společném čtení v úterý 8. března od 14.30 hodin. 
Číst budeme z knihy s názvem Ezopovy bajky autora 
Jiřího Žáčka.

Máte doma knihy, které je vám líto vyhodit? Nabíd-
něte je jiným čtenářům na bezplatné burze knih. Knižní 
jarmark se otevře v pondělí 14. března a bude probíhat 
po celý týden v půjčovních hodinách knihovny. Bližší 
informace získáte na telefonním čísle 599 522 139 nebo 
na www.kmo.cz. Knihy přijímáme do pátku 11. března 
v čistém stavu v počtu do 50 kusů. Těšíme se na vás.

Velikonoční zajíčky z korkových špuntů budeme 
společně vyrábět na výtvarné dílně v úterý 22. března 
od 13.30 do 16.30 hodin. 

V dospělém oddělení knihovny vás rádi přivítáme ve 
čtvrtek 17. března od 16 hodin na autorském čtení Anny 
Johany Nyklové. Spisovatelka již knihovnu navštívila 
v roce 2009 a ráda přijala naše pozvání. Srdečně zveme, 
vstup zdarma. 

Den ostravských čtenářů se uskuteční ve čtvrtek 31. 
března, pro čtenáře budou připraveny soutěžní kvízy, 
jejichž námětem bude 95. výročí založení Knihovny 
města Ostravy, které si připomínáme v letošním roce. 
Úspěšní luštitelé budou odměněni. V tento den bude 
vyhlášena upomínková amnestie.

Knihovna – kniha – čtenář

Milé maminky, na AVÍZO 
BAZARU, který se bude konat 
13. března na výstavišti Černá 

louka od 8 do 12 hodin, budete 
mít možnost prodat a výhod-
ně nakoupit oblečení, hračky, 

kočárky, sportovní a jiné vyba-
vení pro své děti. Dětské kout-
ky nabídnou tvořivé dílničky, 
skákací hrad, trampolínu a další 
atrakce. Zapojit se můžete také 
do tomboly o zajímavé ceny – 
ovocnou kytici, kurz cvičení pro 
děti, permanentky a volné vstu-
penky do sportovních zařízení, 
dárkové předměty a poukazy od 
partnerů akce. Více informací 
najdete na www.avizobazar.cz. 
V letošním roce se budou další 
AVÍZO BAZARY konat v těchto 
termínech: 22. května, 26. června, 
4. září, 2. října a 6. listopadu. 
Zveme vás také na AVÍZO mini 
BAZAR, který se uskuteční 
5. března od 8 do 12 hodin v Kul-
turním domě K-TRIO v Ostravě-
-Hrabůvce.

Pozvánka na AVÍZO BAZAR
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Dvanáctého ledna oslavil 
90 let pan Rudolf Horák. Jmé-
nem vedení městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
mu vše nejlepší a hodně zdraví 
popřála místostarostka Jana 
Pagáčová.

Gratulujeme 
jubilantům

Březnový program
v Korunce

Diamantová svatba

S přibývajícím věkem vzrůstá 
pocit zhoršování paměti, zhoršo-
vání pozornosti a také rychlosti 
reakcí. Chceme-li si opravdu 
zlepšovat paměť anebo ji ales-
poň udržovat, je nutné namáhat 
mozek a aktivovat nervové buň-
ky. K tomu slouží kurzy trénování 
paměti společnosti Senior servis, 
z. s., ve kterých se senioři mají 
možnost seznámit s paměťový-
mi technikami, které umožňují 
si zapamatovat lépe nové věci, 
a provádějí různá cvičení zamě-
řená na aktivizaci mozku. Jednot-
livá cvičení probíhají zábavnou 
formou a bez stresových situa-
cí, jako je časový tlak a zkou-
šení. Osnova jednotlivých lekcí 
kurzu je podobná: seznámení 
s paměťovou technikou, cvi-
čení zaměřená na koncentraci, 
pozornost atp. Trénování paměti 
vede certifi kovaný trenér paměti 
třetího stupně vyškolený Českou 

společností pro trénování paměti 
a mozkový jogging. Nový kurz 
trénování paměti zahájí Senior 
servis, z. s. již 15. března. Každá 
z osmi lekcí trvá 1,5 hodiny, cena 

za kurz je 250 korun. Zájemci se 
mohou přihlásit na telefonním 
čísle 776 763 519. 

Šárka Maňasová,
místopředsedkyně spolku 

Trénování paměti pro seniory

KURZY trénování paměti v Ostravě probíhají od roku 2006. Více 
informací o trénování paměti a informativních přednáškách je k dis-
pozici na webových stránkách www.trenovanipameti.cz.

Středisko volného času 
Korunka, které v Ostravě – 
Mariánských Horách najdete 
na ulici Korunní 699/49, 
nabízí v březnu následující 
program: 

5. března

Ostravské Buchárky 2016
Oblastní přehlídka dětského 

divadla
Akce ve spolupráci s Diva-

dlem Devítka
Středisko Korunní

5. března 

9. zájezd lyžařské školky
Beskydy, 9 až 18 hodin 
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

11. března

Vyhodnocení soutěže Evro-
pa ve škole

Soutěž MŠMT pro ZŠ, SŠ 
a ZUŠ

Středisko Korunní

12. března

Beskydy, 9 až 18 hodin 
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

14. března

1. kolo soutěže Zpěváček 
2016

Akce ve spolupráci s FOS 
Ostrava

Lidová konzervatoř a 
Múzická škola

15. března 

Hry a hrátky
Akce pro školní družinu ZŠ 

Gen. Janka
Středisko Korunní, 13.30 až 

15 hodin

17. až 20. března

Jarní soustředění pro malé 
lyžaře

Praděd, hotel Figura, 1900 
Kč/dítě

Účast veřejnosti je nutno 
hlásit předem.

19. a 20. března

Velikonoční hledání zajíců 
v MINIUNI

Velikonoční zábava, hry, 
tvoření

MINIUNI Ostrava

24. března

Velikonoční hrátky v Glo-
busu

Velikonoční zábava, hry, 
tvoření

Globus Ostrava

Podrobné informace 
o pořádaných akcích najdete 
na www.svc-korunka.cz.

Čtvrtého února oslavili krásné výročí diamantové svatby paní 
Alenka a Michal Maťovkovi, kteří své manželství uzavřeli před 
60 lety v Trnávce. Z důvodu nepřítomnosti paní Maťovkové 
gratulace od místostarostky Jany Pagáčové a místostarosty Jiřího 
Boháče za oba převzal pan Maťovka.

Hromadná svatba v Mariánských 
Horách

V sobotu 16. ledna se v mariánskohorské obřadní síni uskutečnila 
hromadná svatba a z šesti snoubenců, kteří si řekli svá „ano“, se 
stali manželé. Gratulujeme (zleva) Martinu Kondašovi a Klaudii 
Kondašové Balogové, Jaroslavu Balogovi a Soni Balogové, Pavlu 
Balogovi a Nele Balogové. V manželství a společném životě vám 
přejeme hodně štěstí a lásky!

Po dobu měsíce února se v mariánskohorském kostele Panny 
Marie Královny ze zdravotních důvodů neuskutečnily plánované 
dny otevřených dveří. Pokud to zdravotní stav dovolí, budou dny 
otevřených dveří podle zavedených zvyklostí pokračovat od měsíce 
března vždy od 14 do 17 hodin, s komentovanou prohlídkou od 16.15 
hodin při zájmu alespoň pěti návštěvníků.

 Jan Breník, jáhen

Dny otevřených dveří v kostele

Vchází v platnost Jízdní řád 
ODIS 2016 (Ostravsko)

Termín: 28. února
V prodeji od 22. února.

Zprovoznění přestupního 
terminálu Hranečník

Termín: 28. února
Úpravy tras linek MHD 

a ODIS.
Zavedení nových trolejbuso-

vých linek č. 107 a 110.

Ukončení výměny jízdenek 
MHD

Termín: 29. února
Končí možnost výměny dese-

timinutových a šedesátiminuto-
vých jízdenek platných v roce 
2015.

Ukončení prodeje papíro-
vých kuponů

Termín: 1. března 
Od 1. března bude možné 

zakoupit časovou jízdenku dlou-
hodobou pouze na ODISku.

Tištěný kupon bude vydáván 
pouze do 29. února a bude platný 
po celou dobu své platnosti.

Velikonoční prázdniny
Termín: 24. března 
Nebudou vypravovány školní 

linky a spoje v jízdním řádu ozna-
čené poznámkou „c“.

Státní svátky
Termín: 25. a 28. března 
Všechny linky Dopravního 

podniku Ostrava a. s. pojedou 
podle platného nedělního jízd-
ního řádu.

II. etapa rekonstrukce ulice 
Nádražní

II/1 – Výluka TRAM linek na 
ul. Nádražní

Termín: 1. až 4. dubna
Cíl: Zjednokolejnění tramvajo-

vé tratě na ulici Nádražní
Výluka linek č. 1, 2, 8, 9, 11, 

14 a 18.
Náhradní doprava zajištěna.

II. etapa rekonstrukce ul. 
Nádražní

II/2 – Provoz po jednokolejné 
trati

Termín: 5. dubna až 4. června 
Cíl: Rekonstrukce ulice 

Nádražní (od zastávky Stodolní 
po křižovatku s ulicí 28. října)

Zastávka Elektra v obou smě-
rech přemístěna na zastávku 
Karolina.

Více informací naleznete na 
www.dpo.cz.

Polovinu našeho vysílání
tvoří české písničky.

Našemu vysílání rozumíte!

www.radioradnice.cz
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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

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

6300 Kč
PRO STUDENTY 

6100 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

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

PROVÁDÍME SLUŽBU
ÚPRAVY A ČIŠTĚNÍ HROBŮ

n  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním   
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn   
bez narušování kamene. 

n Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
n  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním nátě-

rem proti pronikání vlhkosti a pro snadnější dodatečnou údržbu.
n  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu položením 

geotextilie nebo tkané textilie, upevnění textilie plastovými kotev-
níky a vysypání dekorativních barevných štěpků nebo ozdobného 
dekoračního kamene dle přání zákazníka proti prorůstání plevele. 

n Návrhy květinové výsadby trvalého charakteru.

Před vyčištěním Po vyčištění

Bližší informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Požadujeme:
l  nadstandardní orientaci  

na výdělek
l  komunikativnost, schopnost 

reagovat dobře na různé  
typy klientů

l  sebemotivaci, odpovědnost  
za výsledky

l čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
l  vaše zaměření bude na prodej 

služeb v dané lokalitě  
– budete v osobním nebo 
telefonickém kontaktu  
se zájemci o naše služby

l  můžete se těšit na  
nadstandardní výdělek

l zaškolení samozřejmostí

Další informace o pozici na: www.upc.cz/kariera 
nebo na e-mailu: dusan.prochacek@upc.cz

Hledáte práci? Chcete získat praxi a naučit se
něčemu novému? Neváhejte a pošlete svůj životopis.
V Ostravě nyní obsazujeme pozici

Specialista prodeje UPC

Pondělí: děti od 17.00 do 18.15, dospělí od 18.30 do 20.00 hod.
Středa: děti od 17.00 do 18.15, dospělí od 18.30 do 20.00 hod.
Pátek:  děti od 16.00 do 18.00, dospělí od 18.00 do 20.00 hod.
Tělocvična Fit and Fun, ul. Tovární 486/7,
Ostrava – Mariánské Hory, tram. zas. Daliborova
V ceně je zahrnuto kimono s vyšitým znakem a pásek
!!! SMS karate info (zavoláme Vám) !!!

KARATE NÁBOR 2016

Václav Vaněček, 2. dan, tel.: 604 79 71 39, vanecekvaclav@seznam.cz
Robert Hegr, 1. dan, tel.: 605 72 10 28, robert.hegr@centrum.cz

Své náměty
či připomínky

k úklidu
pište prosím

na e-mail:
uklid@

marianskehory.cz
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