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Mariánské náměstí čeká vel-
ká rekonstrukce. Vedení měst-
ského obvodu o ní rozhodlo 
již v minulých letech, nyní to 
vypadá, že se obvod od záměru 
k realizaci velmi přiblížil a ob-
čané se konečně dočkají. „Zdr-
žení způsobil problém týkající se 
bývalé požární nádrže, která je 
pod povrchem náměstí. Museli 
jsme zajistit rozsáhlý průzkum 
a najít technologii, jak existenci 
požární nádrže vyřešit, aby se 
stavba mohla realizovat a ná-
městí mohlo být plně funkční,“ 
řekla starostka Liana Janáčková, 
podle které se bude technolo-
gicky jednat o velmi náročný 

postup. V těchto dnech je před 
dokončením projektová doku-
mentace k územnímu řízení, 
a pokud vše půjde dobře, rekon-
strukce náměstí by mohla začít 
už letos. Změní se celkový cha-
rakter náměstí, vzniknou na něm 
nové dlážděné plochy, změní se 
osazení zeleně, budou vytvoře-
ny zelené ostrůvky, bude nain-
stalováno nové a moderní veřej-
né osvětlení. Na náměstí dojde 
ke zvýšení počtu parkovacích 
míst, stávající alej vzrostlých 
stromů ale zůstane zachována. 
Dominantou celé plochy se sta-
ne kašna s vodními tryskami. 
„Přála bych si, aby po dokon-

čení projektové dokumentace 
bylo výběrové řízení uzavřeno 
do léta a na podzim jsme mohli 
s rekonstrukcí začít, samozřej-
mě celé to letos asi nestihneme, 
ale uděláme pro to maximum. 
Náš městský obvod si zaslou-
ží moderní a krásné náměstí,“ 
uzavírá starostka. Odhadovaná 
cena prací je okolo 20 milionů 
korun bez promítnutí nákladů 
na technologické řešení býva-
lé požární nádrže. Část fi nancí 
na rekonstrukci získal městský 
obvod prodejem nemovitostí 
v oblasti Červeného kříže, část 
peněžních prostředků přislíbilo 
město Ostrava.

Náměstí se bude rekonstruovat
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Tradiční velikonoční jarmark
se letos uskuteční v dubnu

Dovolujeme si vás pozvat na 
už 3. radniční velikonoční jar-
mark, který se uskuteční v pondělí 
10. dubna od 14 do 17 hodin na 
Stojanově náměstí naproti Středis-
ku volného času Korunka. V pro-
gramu vystoupí mažoretky, děti ze 
škol našeho obvodu nebo folklor-
ní soubor Hlubinka pod vedením 
Kateřiny Macečkové. Závěr akce 
bude patřit bubenické show Kuby 
Kupčíka a Kubabandu.

Nebudou chybět tradiční veli-
konoční výrobky, jako jsou malo-
vaná vajíčka, velikonoční dekora-
ce, pomlázky a výrobky z proutí 
nebo ze dřeva. Budete si také moct 
koupit nějaké dobroty, třeba ko-
láčky z Hukvald nebo dobré víno 
a medovinu, pro děti pak bude 
ještě připravena sladká cukrová 
vata. Ve Středisku volného času 
Korunka si v tvořivých dílničkách 
budou moct především malí ná-
vštěvníci vyrobit velikonočního 
beránka a další pěkné velikonoč-
ní ozdoby. Děti se rovněž mohou 
svézt na klasickém malovaném 

kolotoči, který letos podpoří rad-
nice ze svého rozpočtu. Rodiče 
tak za jednu jízdu zaplatí pouze 
symbolických pět korun.

Celá akce má také charitativní 
charakter. Váš libovolný příspě-
vek do připravené kasičky poputu-
je do Centra pro rodinu a sociální 
péči, z. s., které se aktivně podílí 
na sociálních službách a aktivitách 
pro děti, mladé lidi se zdravotním 
postižením a rodiny, které potře-
bují pomoc.

Těšíme se na setkání s vámi na 
tradiční mariánskohorské akci.

Za vedení radnice
Jana Pagáčová,
místostarostka

Projekt participativního rozpočtu našeho obvo-
du se nezadržitelně blíží do velkého fi nále. Které 
z nápadů spoluobčanů budou nakonec opravdu 
realizovány? O tom právě v těchto dnech svými 
hlasy rozhodují sami obyvatelé městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky ve fyzickém 
hlasování na radnici.

Hlasování se koná v obřadní síni úřadu na ulici 
Přemyslovců 63 v pracovních dnech od středy 

1. března do pátku 
10. března vždy od 
8 do 18 hodin. Každý 
z volitelů má k dispozici pět kladných bodů, které 
může libovolně rozdělit mezi jednotlivé projekty. 
Jednomu z nápadů, který se mu z nějakého důvo-
du nelíbí a nechce, aby byl realizován, může ale 
také přidělit záporný bod. Hlasování se může zú-
častnit každý, kdo má trvalé bydliště v městském 
obvodě Mariánské Hory a Hulváky a nejpozději 
v den hlasování dosáhne 16 let. Hlasovací lístek 
dostane každý volitel přímo v obřadní síni rad-
nice. „S nápadem uspořádat v našem městském 
obvodu participativní rozpočet přišla zhruba před 
rokem paní starostka Janáčková. Členové rady 
a zastupitelé její myšlenku zapojit veřejnost do 
rozhodování o fi nancích obvodu podpořili, proto 
jsme začali projekt připravovat. Od občanů se 
sešlo celkem dvacet pět realizovatelných nápa-
dů a jsem opravdu zvědavý, které z nich získají 
nejvíce hlasů. Máme sice na radnici pár tipů, 
ale všechno může být jinak, protože konečný 
výsledek nezáleží na našem rozhodnutí,“ říká 
1. místostarosta Patrik Hujdus.

Zapojte se i vy a dejte dobrým nápadům svých 
spoluobčanů šanci! Více informací o participa-
tivním rozpočtu a způsobu hlasování získáte 
na webových stránkách www.radniceprolidi.cz.

Občané rozdělují milion a půl

HLASOVAT o projektech přihlášených do parti-
cipativního rozpočtu je možné až do 10. března. 
Pokud se chystáte přijít do obřadní síně ma-
riánskohorské radnice podpořit některé z návrhů, 
nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti. 
Hlasovací lístek dostanete v den volby přímo 
na místě.

Letos oslaví náš obvod 110. 
výročí povýšení tehdejší Čerto-
vy Lhoty na město. U příležitosti 
této oslavy se vedení mariánsko-
horské radnice rozhodlo udělit 
plakety významným občanům. 
„Chtěli bychom takto poděkovat 
všem, pro které jsou Mariánské 
Hory a Hulváky srdeční záležitos-
tí. Výrazným osobnostem, spor-
tovcům, umělcům a dalším lidem, 
kteří něčeho významného dosáh-
li a zasloužili se o dobré jméno 
našeho obvodu,“ říká starostka 
Liana Janáčková. Znáte ve svém 
okolí někoho, kdo reprezentuje 
náš obvod, vyhrál nějakou vý-
znamnou soutěž nebo něco důle-
žitého a netradičního udělal? Pak 
jej určitě navrhněte na udělení 
plakety! Vyhlášení významných 
osobností a reprezentantů našeho 
městského obvodu se uskuteč-
ní jako součást oslav povýšení 

Čertovy Lhoty na město, které 
jsou plánované na konec května 
letošního roku. Tipy na význam-
né osobnosti a reprezentanty Ma-
riánských Hor a Hulvák je možné 
posílat nejpozději do 30. března 
2017 na adresu Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky, Přemyslovců 63, 709 00 Os-
trava – Mariánské Hory, případ-
ně doručit osobně do podatelny 
úřadu, nebo zaslat na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-
ry.cz. „Na věku nezáleží, může se 
jednat o mladé i dospělé osobnos-
ti v oblasti sportu, kultury, umění, 
ale taky o učitele, kadeřníka, ku-
chaře nebo někoho jiného, kdo se 
významným způsobem zasloužil 
o rozvoj a dobré jméno Marián-
ských Hor a Hulvák,“ dodává 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Kromě jména, příjmení a věku 

Navrhněte významné osobnosti a reprezentanty
našeho městského obvodu

nominované osoby je potřeba 
k nominaci připsat také telefonní 
číslo navrhovatele a především 
důvod, proč by podle něj měl být 
daný člověk oceněn.

Při návštěvě Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky se můžete připojit k internetu. Wi-fi  signál, který je veřejnosti 
bezplatně k dispozici, poskytuje prostřednictvím šesti hotspotů 
společnost OVANET a pokrývá nejfrekventovanější místa na 
chodbách budovy A na ulici Přemyslovců 61 a 63. Při projednávání 
svých osobních záležitostí a případném čekání na jejich vyřízení 
tak můžete odpovědět na důležitý e-mail, prohlížet si facebook 
nebo číst zprávy a novinky na internetu. Stačí jen vlastnit přístroj, 
který umožňuje wi-fi  připojení, například mobilní telefon nebo 
tablet. Délka připojení je nastavena na 30 minut, poté je potřeba 
znovu kliknout na ikonu na webové stránce, která umožní užívání 
internetu na další půl hodiny.

Na radnici můžete využívat wi-fi  zdarma
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Základní škola Gen. Janka 
byla založena k 1. září 1972 
jako základní devítiletá škola. 
Nyní jsme jedinou ZŠ v obvo-
du Mariánských Hor, umístěnou 
v klidném prostředí sídliště.

Od roku 1987 zde byly zří-
zeny třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů. V současné době pra-
cuje celá škola se svým školním 
vzdělávacím programem „Hrou 
a učením dojít k vědění“. I nadá-
le se soustředíme na matematiku, 
čtenářskou gramotnost a kon-
verzaci v anglickém jazyce pro 
1. a 2. ročník. Od školního roku 
2017/2018 připravujeme druhý 
školní vzdělávací program pro 
děti se studijními ambicemi se 
zájmem o techniku a jazyky. 
Chceme děti nadchnout pro ro-
botizaci, automatizaci, progra-
mování, 3D tisk atd.

Budova školy je po revitaliza-
ci, modernizována počítačovou 
a multimediální učebnou. Reali-
zovali jsme již několik projektů 
ESF a další připravujeme. Na 
jejich základě jsme pro naše 
žáky vybudovali specializované 
učebny pro přírodopis, chemii, 
jazykovou laboratoř, čítárnu, 
cvičnou kuchyň, hernu. Připra-
vujeme pořízení mobilní učebny, 
která umožní výuku s iPADem. 
Multimediální technikou jsou 
vybaveny všechny kmenové 
třídy. V neposlední řadě pod-
porujeme žáky ve sportovních 
aktivitách. Nové atletické hřiště 
bylo naší škole předáno na pod-
zim roku 2016. Skvěle doplnilo 
naši velkou tělocvičnu, do které 
chodí žáci sportovat také v odpo-
ledních hodinách. Družinové děti 
mají k dispozici nový prostor 
s prolézačkami, pískovištěm, 
skluzavkou, lanovištěm.

Jsme pyšní na realizaci 
adaptačních pobytů pro naše 
nastávající prvňáčky. Ve spolu-
práci se zřizovatelem jezdí děti 
se svými rodiči na týdenní se-

znamovací setkání dětí, rodičů 
a třídní učitelky do Chorvatska 
k moři. Navazují se zde kama-
rádství mezi dětmi a dobré vzta-
hy mezi učiteli a rodiči.

Od září 2016 na škole funguje 
školské pedagogické pracoviště 
a školní asistent. Jako jedna z de-
seti škol Česka jsme zapojeni 
do projektu Mediace ve škole. 
Během roku pořádáme velkou 
škálu výukových projektů, jako 
např. EDISON, jehož podstatou 
je návštěva zahraničních stu-
dentů ve škole. Rodilí mluvčí 
vstupují do vyučovacích hodin 
různých předmětů, seznamují 
žáky se svou domovinou, zvyky, 
kulturou, přírodními zajímavost-
mi apod. A to vše v anglickém 
jazyce. Další přínosnou aktivitou 
jsou pravidelné návštěvy našich 
žáků technických expozic v Dol-
ní oblasti Vítkovic, kulturních 
představení, besed…

Pravidelně realizujeme 14den-
ní pobyty žáků 1. stupně na ho-
rách na škole v přírodě, žáci 
2. stupně se účastní ozdravného 
pobytu s výukou lyžování.

V letošním školním roce zavá-
díme webový portál pro rodiče, 
tzv. elektronickou žákovskou 
knížku. Elektronická třídní kni-
ha je spojena se zabezpečovacím 
systémem čipů, které žáci a za-
městnanci užívají pro vstup do 
školy a odchod z budovy školy. 
Čipy byly pořízeny za jedno-

značné podpory zřizovatele na 
podnět MŠMT ke zvýšení bez-
pečnosti na školách.

V sobotu 8. dubna 2017 se ve 
škole uskuteční den otevřených 
dveří s prodejním veletrhem di-
daktických pomůcek s názvem 
Hrajeme si s rozumem. Své 
materiály představí asi 25 fi rem, 
uskuteční se dvě tvořivé dílny 
pro děti a prezentace didaktic-
kých metod pro rodiče i učitele. 
K nahlédnutí budou specializo-
vané učebny zmíněné výše. Ná-
vštěvníci budou mít k dispozici 
stánek s občerstvením. 

 Šárka Fehérová, ředitelka

Slovo starostky
V souvis-

losti s blí-
ž í c ím  se 
t e r m í n e m 
zápisu dětí 
do prvních 
tříd, který 
se v Zá-
kladní škole 
Gen. Janka 
uskuteční ve 
dnech 18. až 21. dubna, jsme sta-
rostce městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky položili 
několik otázek.

 Obvodem se před ča-
sem nesla fáma, že má škola 
špatnou pověst. Jak vnímáte 
Základní školu Gen. Janka vy?

Myslím si, že naše škola 

není horší než ostatní základní 
školy v okolí. Je pravda, že se 
v minulosti mluvilo o šikaně, 
narůstajícím počtu žáků z ne-
přizpůsobivých rodin, nedosta-
tečném zázemí a podobně. Jsem 
ale přesvědčena o tom, že nic 
z toho není pravda. Je běžné, že 
se děti pošťuchují, že je potřeba 
občas řešit nějaké kázeňské pro-
blémy, na naší škole je výskyt 
případného rizikového chování 
dětí srovnatelný s jinými škola-
mi. Působí u nás psychologové, 
máme výbornou spolupráci s od-
borem sociálně právní ochrany 
dětí, pokud se řeší nějaké občas-
né problémy, pak jejich počet ni-
jak nepřevyšuje běžný standard. 

 V novém školním roce 
plánujete od první třídy zavést 
dva školní programy, kromě 
toho současného přibude ještě 
jeden nový pro šikovnější děti. 
Je to pravda?

Ano. Rádi bychom dětem, 
které mají studijní předpoklady, 
umožnili studium, které odpoví-
dá jejich schopnostem. Protože 
musíme na naši základní ško-
lu přijmout všechny děti, které 
spádově patří pod náš městský 
obvod, rozhodli jsme se rozdělit 
budoucí prvňáčky do skupin tak, 
aby ti, kteří jsou šikovnější, cho-
dili do tříd výběrových. Nebude 
je nikdo brzdit ve výuce, ať už 
se jedná o vztah k učivu, nebo o 
projevy a chování jednotlivých 
dětí. 

 V čem bude nový školní 
program lepší?

Rozhodně bychom chtěli za-
vést výuku cizího jazyka od prv-
ní třídy, postupně rozšířit výuku 
o techniku, robotiku, intenzivní 
rozvoj logického myšlení a další 
zajímavé oblasti. Samozřejmě 
způsobem, který bude pro děti 
atraktivní a velmi příjemný. 

 Jaký je obecně váš názor 
na v poslední době často disku-
tovanou inkluzi ve školství?

Myslím si, že celá inkluze 

v podobě, v jaké je dnes poža-
dována ze strany ministerstva 
školství a Evropské unie, je ne-
smyslná a kontraproduktivní. 
Každé dítě by mělo mít šanci 
absolvovat takový vzdělávací 
program, který odpovídá jeho 
schopnostem, protože dítě, kte-
ré na výuku v klasické základ-
ní škole nestačí, brzdí ostatní. 
Samo se dostává do deprese ze 
špatných známek, je na něj kla-
dena psychická zátěž a prakticky 
je bez motivace. Inkluzi dělat za 
každou cenu není dobré.

 V posledních letech 
městský obvod do školy hodně 
investoval, co bude dál?

Máme kvalitní školní hřiště, 
hrací prvky pro školní družinu, 
ale investovali jsme i do vnitřní-
ho vybavení. Posílili jsme kame-
rový systém, zavedli videotele-
fon ve školní družině a také díky 
čipům je naše základní škola jed-
nou z nejbezpečnějších v Ostra-
vě. Ve vybraných třídách funguje 
rekuperace vzduchu pro čistější 
a lepší vzduch, letos budou poří-
zeny další tři rekuperační jednot-
ky. Dokončujeme projektovou 
dokumentaci na dopravní hřiště, 
které vznikne v místě bývalého 
bikeparku, požádali jsme o dota-
ci na zřízení celoročního kluziště 
pro veřejnost. 

 Paní starostko, vy sama 
máte šestiletého vnuka Kubu 
– budoucího prvňáčka. Řešili 
jste doma, na kterou školu ho 
přihlásíte?

Samozřejmě. Hlavní slovo má 
pochopitelně maminka Kubíčka, 
já zastávám pouze jakýsi poradní 
hlas. Na toto téma jsme spolu ale 
několikrát hovořily.

 A kam tedy v září váš 
vnuk nastoupí do první třídy?

Pochopitelně, že do Základní 
školy Gen. Janka. A doporučila 
bych to i ostatním rodičům bu-
doucích prvňáčků. Naše základní 
škola je velmi kvalitní a má před 
sebou velkou perspektivu.

Mariánskohorská základní škola je super!

Pořiďte si svou parkovací kartu včas
Od soboty 1. dubna v oblasti ulic Fráni 

Šrámka a Zelené v Mariánských Horách 
bude pro zaparkování automobilu nutné 
vlastnit parkovací kartu. V průběhu března 
budou vyznačena parkovací stání pro dr-
žitele karet, počítá se také s několika par-
kovacími místy pro řidiče s parkovacím 
kotoučem a pro držitele průkazu ZTP nebo 
ZTP/P. Karty si mohou zájemci koupit 
od 6. března na Úřadě městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

„K regulaci parkování ve zmíněných 
ulicích jsme museli přikročit z důvodu 
neúnosnosti současné situace. Chceme 
vytvořit lepší podmínky pro občany, kteří 
v této oblasti mají trvalý pobyt, nebo zde 
podnikají či vlastní nemovitost,“ vysvět-
luje starostka městského obvodu Liana 
Janáčková. Na vyznačených stanovištích 
tak budou moci v pracovních dnech mezi 
7. až 18. hodinou a v soboty od 7 do 13 ho-
din parkovat pouze držitelé karet. Ostatní 

řidiči, kteří na vyhrazeném stání zaparkují, 
mohou být postiženi dle platných právních 
předpisů. „Držení karty ovšem automatic-
ky negarantuje volné místo k odstavení 
vozu, má především ulevit lidem s trvalým 
pobytem v oblasti a vytěsnit z lokality řidi-
če, kteří zde nebydlí a v pracovních dnech 
svými auty zabírají volná místa místním 
občanům,“ upřesňuje 1. místostarosta 
Patrik Hujdus.

Potenciální držitele parkovacích karet 
lze rozdělit do dvou skupin. Jsou jimi re-
zidenti, což jsou fyzické osoby s místem 
trvalého pobytu v regulované oblasti nebo 
vlastníci nemovitostí s trvalým pobytem 
ve vymezené lokalitě města, s příslušným 
vztahem k vozidlu. Žadatel o tento druh 
karty musí auto buď přímo vlastnit, nebo 
musí být provozovatelem vozidla či jej 
užívat jako služební automobil k osobním 
účelům. Nárok na získání parkovací karty 
a svůj vztah k vozidlu musí každý zájemce 

prokázat potřebnými doklady – velkým 
nebo malým technickým průkazem, v pří-
padě služebního vozidla potvrzením o jeho 
užívání. 

Druhou skupinou jsou pak tzv. abonen-
ti. Jedná se o fyzické osoby podnikající 
a právnické osoby se sídlem nebo pro-
vozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící 
nebo provozující vozidlo. Podnikatel či 
společnost pak musí vůz vlastnit nebo 
provozovat. Může ale také případně být 
vlastníkem nemovitosti v dané oblasti, 
i když zde nemá trvalý pobyt. Nárok na 
získání karty opravňující k parkování 
a vztah k dopravnímu prostředku opět musí 
úřadu prokázat příslušnými dokumenty. 

Bližší informace o dokumentech potřeb-
ných k vyřízení, ale také o dalších pod-
mínkách pro vydávání parkovacích karet 
jsou k dispozici na webových stránkách 
www.marianskehory.cz v sekci životní 
situace – doprava – parkovací karty. V zá-
ložce pak zájemci naleznou metodiku pro 
výdej parkovacích karet, ve které zjistí 
vše potřebné.

(Pokračování na str. 3)

PARKOVACÍ KARTY v městském ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky budou 
mít v roce 2017 zelenou barvu. Karta pro 
rezidenty bude tmavě zelená, abonenti 
obdrží kartu světlejší.
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Napište pohádku a zapojte se do tradiční 
soutěže Čertovské pohádky

Téma letošního
ročníku soutěže
je Čerti a sport

Na začátku března byl vyhlášen 
už sedmý ročník soutěže Čertov-
ské pohádky, kterou pro všechny 
děti z Moravskoslezského kraje 
organizuje městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky. Stejně 
jako v minulém roce, i letos se 
do soutěže mohou zapojit všich-
ni žáci základních škol a také 
adekvátních ročníků víceletých 
gymnázií. „Soutěž pořádáme už 
od roku 2011 a každý rok se nám 
schází více a více krásných po-
hádek, a výběr těch nejhezčích je 
stále obtížnější. Třeba v loňském 
roce jsme vybírali ze zhruba pěti 
set pohádkových příběhů. Jsme 
ale rádi, že je o soutěž mezi ško-
lami a dětmi zájem. V našem kraji 
je řada šikovných a nadějných 
mladých autorů, které je potřeba 
podporovat. Taky proto se sna-
žíme, aby motivace byla velká, 
a díky partnerům soutěže a je-
jich lákavým cenám se nám to 
daří,“ říká 1. místostarosta Patrik 
Hujdus. 

A jaké jsou ceny v soutěži? 
Autor nejlepší pohádky vyhraje 
týdenní pobyt v HOTELU ODRA 
v Ostravici pro celou rodinu. Při-
praveny budou ale i další ceny, 
například tablet, rodinná perma-
nentka do zoologické zahrady, 
knihy, vouchery na dovolenou 
v Chorvatsku od cestovní kan-
celáře CHERRY TOUR s. r. o. 
a mnohé další. Třeba ředitel, nebo 
ředitelka školy, která se soutěže 
zúčastní nejaktivněji a jejíž žáci 
pošlou největší počet soutěžních 
pohádek, dostane kancelářskou 
židli v hodnotě sedm tisíc korun 
od společnosti RAMA Moravia, 
s. r. o. 

Soutěžní příspěvky je možné 
zasílat na adresu soutez@certovs-
kepohadky.cz do 30. dubna 2017. 
Pohádka může mít maximálně 

jednu stranu A4 a v hlavní roli se 
musí objevit čert. Téma letošního 
ročníku zní: Čerti a sport.

„Slavnostní vyhlášení soutěže 
se uskuteční v červnu letošního 
roku v prostorách multikina Ci-
neStar. Nejhezčí pohádky pak 
namluvíme společně s mode-

rátory Hitrádia Orion na CD, 
která v září dostanou jako dárek 
prvňáčci vybraných základních 
škol,“ doplňuje starostka Liana 
Janáčková. Takže neváhejte už 
ani chviličku, napište pohádku 
a vyhrajte některou ze skvělých 
cen!

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

Hlavní partner 
Čertovských pohádek:

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.librex.eu
www.moravskoslezsky.denik.cz

www.rama.cz

www.mikebike.cz

www.hotelbauer.cz

www.becvaresort.cz

www.marf.cz

www.vasecertovka.cz

www.hitradioorion.cz

www.patriotmagazin.cz

www.cherry-tour.cz

www.mac-help.cz
www.oao.cz

www.graphicgarden.cz

U příležitosti 750. výročí první písemné zmínky 
o Ostravě pořádá město řadu akcí vážících se 
právě k významnému historickému výročí. Jednou 
z těchto akcí je i pořádání putovní výstavy, která 
historii města mapuje. Jak už slovo „putovní“ 
naznačuje, výstava cestuje. Každý měsíc je možné 
ji navštívit v jiném městském obvodě. K nám 
do Mariánských Hor a Hulvák zavítá výstava 
v dubnu. Po celý měsíc ji budete moct navštívit ve 

Středisku volného času Korunka v ulici Korunní 
49 v Mariánských Horách. Součástí výstavy je 
i informační panel popisující historii hostitelského 
obvodu a speciálně u nás i malá výstava prací 
dětí ze střediska volného času. Kdybyste se chtěli 
o historii města a plánovaných akcích dozvědět 
více, navštivte webové stránky ostrava750.cz, 
nebo vernisáž putovní výstavy, která se u nás bude 
konat v úterý 4. dubna od 14 hodin v Korunce.

Výstava u příležitosti 750 let Ostravy

V březnu můžete žádat o dotace
Žádosti o poskytnutí účelo-

vé neinvestiční dotace budou 
moci zájemci podat na konci 
března. Rozhodla o tom Rada 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na své 53. 
schůzi konané 20. února.

O poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace mohou požádat 
fyzické osoby, podnikající fy-
zické osoby, neziskové organi-
zace a jiné subjekty, které rea-
lizují aktivity v oblasti volného 
času dětí a mládeže, kultury a 
sportu, vzdělávání a pomoci 
handicapovaným. Tyto čin-
nosti a aktivity se musí konat 
na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
nebo ve prospěch jeho obča-
nů. Žádosti o poskytnutí dota-
ce je možné podávat v týdnu 
od 27. do 31. března. Finanč-
ní prostředky v rámci tohoto 
dotačního programu jsou po-
skytovány za účelem podpory 
konkrétních akcí nebo pravidel-
né, zejména celoroční činnosti. 

Zájemci musí svou žádost podat 
na předepsaných formulářích, 
včetně všech příloh, přímo na 
radnici administrátorovi dotač-
ního programu Karlu Synkovi 
do kanceláře číslo 34, první pa-
tro, Přemyslovců 63. Všechny 
soubory ale také musí poslat 
elektronicky na e-mailovou 
adresu synek@marianskehory.
cz. Na této e-mailové adrese, 
případně na telefonních číslech 
599 459 211 nebo 720 979 180, 
se mohou dozvědět další infor-
mace.

Celkem bude v rámci „Do-
tační výzvy roku 2017“ rozdě-
leno 300 tisíc korun. Maximální 
výše jedné přidělené dotace činí 
30 tisíc korun, minimálně může 
být přiděleno tisíc korun. Více 
informací a přesné Zásady do-
tačního programu najdou zá-
jemci na webových stránkách 
městského obvodu www.ma-
rianskehory.cz v sekci radnice 
– fi nanční příspěvky.

(Pokračování ze str. 2)
„K vyřízení karty doporučujeme se předem objednat. Objednaní 
žadatelé budou mít přednost před neobjednanými klienty, předejdou 
vytváření front, případným delším čekacím lhůtám a především ušetří 
svůj čas,“ říká 1. místostarosta Patrik Hujdus. Žadatelé se mohou 
objednávat prostřednictvím e-mailové adresy karty@marianskehory.
cz, v tomto případě je potřeba počkat na potvrzovací e-mail, případně 
pomocí telefonní linky 599 459 214. Na obou kontaktech mohou 
také získat podrobnější informace k výdeji karet.

Parkovací karty budou vydávány na Úřadě městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky v budově A na odboru místního hospo-
dářství, Přemyslovců 63, v přízemí v kanceláři číslo 7 u paní Karly 
Hubertové od 6. do 31. března v těchto dnech: 

Pondělí od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 18 hodin
Středa od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin
Čtvrtek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14 hodin
Od 1. dubna pak bude možné kartu vyřídit v běžných 
úředních hodinách.

Platnost parkovací karty končí vždy posledním dnem kalendář-
ního roku, na který byla vydána. Karty na každý rok od sebe budou 
barevně odlišeny, aby nedocházelo k záměnám. Každá karta bude 
rovněž opatřena bezpečnostním prvkem chránícím proti jejímu 
padělání. „Žadatelé se ale nemusejí bát, že když o kartu požádají 
třeba až v květnu, budeme jim účtovat poplatek na celý rok. Pokud 
občan nebo podnikající osoba požádá o vydání oprávnění k par-
kování až v průběhu roku, zaplatí jen poměrnou částku z celkové 
ceny,“ ubezpečuje místostarosta Hujdus. Dodává také, že v případě, 
že se držitel karty v průběhu roku odstěhuje, nebo například prodá 
své vozidlo, musí oprávnění k parkování na úřad vrátit. Když kartu 
vrátí, dostane zpět část zaplacené ceny karty. Vyplacená částka bude 
odpovídat podílu nezapočatých měsíců do konce platnosti karty na 
celkové ceně karty, částka ale musí převýšit 100 korun. V případě 
nevrácení karty vydavateli bez ohledu na důvod nemá žadatel nárok 
na vrácení zaplacené ceny ani na vydání bezplatného dupliká-
tu. V případě ztráty karty je nutné zakoupit si kartu zcela novou. 

Jaká je cena parkovacích karet v našem městském obvodu?

Pořiďte si svou parkovací kartu včas

 Počet vozidel Karta „R“ (rezidentní) Karta „A“ (abonentní)
 1. vozidlo 240 korun/rok 2 400 korun/rok
  (20 korun/měsíc) (200 korun/měsíc)
 2. vozidlo 2 400 korun/rok 4 800 korun/rok
  (200 korun/měsíc) (400 korun/měsíc)
 Každé další vozidlo 4 800 korun/rok 9 600 korun/rok
  (400 korun/měsíc) (800 korun/měsíc)
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Od ledna letošního roku 
je v platnosti vyhláška, která 
nařizuje, že ve školních bufe-
tech a automatech pro děti ve 
věku povinné školní docházky 
nesmí být nezdravé potraviny 
a nápoje. Vyhláška rozpoutala 
řadu diskuzí mezi odborníky, 
někteří z nich ji kritizují, jiní 
naopak chválí. Protože kvalit-
ní strava je jedním z důležitých 
předpokladů správného vývoje 
dětí, rozhodli jsme se informo-
vat čtenáře Zpravodaje o tom, 
jaké je stravování ve školských 
zařízeních zřízených městským 
obvodem Mariánské Hory a 
Hulváky, a oslovili kompetent-
ní pracovníky jednotlivých škol. 
Jaké akce a změny ve stravování 
plánují, zdali mají nějaký speci-
ální stravovací režim, případně 
zavádějí nové a moderní trendy, 
to vše přinášíme v následujícím 
přehledu.

Mateřská škola 
Matrosovova

V naší mateřské škole žád-
né speciální akce neplánuje-
me, postupně zvykáme děti na 
zdravé stravování. Naše kuchyň 
se školní jídelnou je moderně 
vybavená, dětem poskytujeme 
plnohodnotnou stravu. V roce 
2015 jsme získali ocenění v sou-
těži s názvem Školní jídelna 
zdravě a chutně v rámci města 
Ostravy a Moravskoslezského 
kraje. Snažíme se naplnit zdravé 
trendy ve školním stravování, 
včetně nutričního doporučení 
o bezmasých, luštěninových 
a zeleninových pokrmech – sni-
žujeme spotřebu cukru a soli. 
K výrobě jídel používáme ne-
tradiční suroviny. Děti mají 
k dispozici každý den čerstvé 
ovoce i zeleninu a dvakrát mě-
síčně mořskou rybu. Dodržuje-
me pitný režim. K dispozici je 
čerstvá voda ochucená citronem 
nebo pomerančem. Máme velký 
sortiment klinicky testovaných 
čajů. Do jídelního lístku zařa-
zujeme potraviny dle nových 
trendů o školním stravování. 
Starší děti se podílejí na přípravě 
vlastní svačiny – mazání pečiva 

pomazánkou jako vedení k sa-
mostatnosti. 

Věra Strachotová, 
vedoucí školní jídelny

Křesťanská mateřská 
škola

Naše škola měla v lednu 
2017 hygienickou kontrolu ze 
Zdravotního ústavu na stav ku-
chyně, přípravu jídla a složení 
jídelníčku. Byli jsme pochváleni 
za pestrost a skladbu jídelního 
lístku. Vyzdviženo bylo použí-
vání nových receptur určených 
právě pro stravování ve školní 
jídelně. Naše kuchařky pravidel-
ně absolvují školení „Moderní 
trendy ve vaření“ a jsou školeny 
i v přípravě dietní stravy. Získa-
ly certifi kát za snížení množství 
cukru a soli ve stravě dětí. Ze 
strany zákonných zástupců jsme 
dosud slyšeli jen pochvalné re-
akce a dětem u nás chutná.

Milena Glinzová, 
ředitelka 

Mateřská škola
Gen. Janka

Naše školní jídelna se přiroze-
ně vyvíjí, snažíme se držet krok 
s trendy dnešní doby, kdy je 
kladen důraz na pestrost stravy 
a zdravou výživu. Přitom si i na-
dále zachováváme ráz domácí 
kuchyně. Nebojíme se experi-
mentovat nebo přicházet s no-
vými jídly. Inspiraci čerpáme 
z internetu, časopisů, různých 
školení nebo rad a návodů jiných 
mateřských školek a základních 
škol. Ne vždy je naše snaha oce-
něná pochopením, ale i my chá-

peme, že nejmenší strávníci jsou 
zároveň těmi nejnáročnějšími. 

Naše školní jídelna se nebojí 
přijímat děti s různými dietami, 
a po dohodě s rodiči jsme schop-
ni upravit jídelníček s ohledem 
k individuálním potřebám dítěte. 
Setkali jsme se s dietou u dia-
betu, bezlepkovou dietou nebo 
alergií na mléčné výrobky. Paní 
kuchařky se každoročně účastní 
školení týkajících se zdravé vý-
živy, pestrosti stravy a dietního 
stravování.

Každý rok s příchodem jara 
připravujeme barevně orientova-
né jídelníčky, které doprovázejí 
akci „Barevný týden“. Naše paní 
učitelky se tak s dětmi v tomto 
týdnu každý den oblékají po-
dle určitých barev, a děti tak na 
„Zelený den“ čeká například 
hrášek nebo špenát, na „Červe-

ný“ zase jejich oblíbená rajská 
omáčka. Do budoucna uvažuje-
me o rozšíření akce na jednotlivé 
svátky, například Velikonoce, 
Den dětí, Halloween a podobné. 
V rámci stravování seznamuje-
me děti s mezinárodní kuchyní, 
například mexickou (mexický 
kuskus), italskou (italský guláš 
s těstovinou), indickou (kuře 
na kari), slovenskou (halušky) 
a dalšími. Hlavní inspirací však 
pro nás nadále zůstává tradiční 
česká kuchyně. 

Nebráníme se ani připo-
mínkám rodičů, a jsme rádi za 
všechny návrhy na stravování 
jejich ratolestí s ohledem na 
spotřební koš. 

Marcela Machelová,
vedoucí školní jídelny

Mateřská škola Zelená
Tak asi jako v každé mateřské 

škole se snažíme skloubit platné 
vyhlášky, metodická doporuče-
ní a trendy ve zdravé výživě 
s mlsnými jazýčky našich dětí. 
Není to snadné, protože děti jsou 
z domu zvyklé na jiné pokrmy, 
a tedy i chutě. Ale jak tvrdí dětští 
psychologové, než dítě přijme 
novou chuť za svou, většinou 
musí sedmkrát ochutnat, takže 
se nevzdáváme. Zkoušíme nové 
receptury, vytváříme vlastní, po-
užíváme „zdravé potraviny“ od 
chia semínek, špaldové mouky 
po netradiční luštěniny.

Děti mají denně k dispozici 
ovoce a ke každé svačince čer-
stvou zeleninu. I přesto, že je 
momentálně někdy dražší než 
maso. Vaříme pouze kvalitní 
čaje a vždy je alternativou čers-
tvá voda s ovocem nebo bylinka-
mi. Snažíme se vařit domácí ku-
chyni. Dochucujeme bylinkami, 
ocet jsme nahradili citronovou 
šťávou a používáme téměř vý-
hradně čerstvé suroviny (místo 
mražených a polotovarů). Navíc 
jsme dostali nový konvektomat, 
který umožňuje zdravější a še-
trnější přípravu pokrmů, včetně 
oblíbených řízků s minimem 
tuku.

Dětem nabízíme narozeni-
nové menu, což znamená, že si 
dítě přeje uvařit oblíbené jídlo, 
které pak připravíme pro celou 
mateřskou školu, samozřejmě 

s ohledem na pestrost a četnost 
jídel (jinak bychom jen smažily 
řízky a dělaly šišky s mákem) 
a spotřební koš.

Také se nebojíme stravova-
cích omezení dětí, to znamená 
diet. Již několikátý rok vaříme 
pro dítě s bezlepkovou dietou, 
pro děti s alergií na bílkovinu 
kravského mléka, alergií na 
vejce, ryby a různé jiné indivi-
duální diety, které konzultujeme 
s nutriční terapeutkou, případně 
rodiči dítěte.

A hlavně vaříme s láskou, což 
je to nejlepší koření na světě.

Andrea Kozáková,
vedoucí školní jídelny

Základní škola
Gen. Janka

Typizované dny italské, ma-
ďarské či jiné kuchyně se u nás 
v minulosti moc neujaly, přesto 
bychom je opět chtěli vyzkou-
šet, také zvažujeme vaření za 
pomoci kuchařů vybraných zna-
ček, které nám bylo nabídnuto. 
V rámci dostatku ovoce a zele-
niny pro děti jsme zjistili, že je-
dinou možností, jak zajistit větší 
konzumaci zdravých potravin, 
je nakrájet dětem vše do misek, 
aby konzumace byla maximál-
ně pohodlná. Všechno je nutné 
mít oloupané, „naměsíčkované“ 
a připravené akorát do pusy. To 
byla u nás velká novinka, která 
se setkala s velkým úspěchem. 
Jakmile zajistíme dostatek fi nan-
cí, zavedeme tzv. salátový bar. 
Další novinka je „efektivnější“ 
podávání nápojů, za pomoci ví-
řících strojů. Do těchto nádob se 
dá ovoce i zelenina přimíchat, 
děti tak mají k dispozici více 
než jen obyčejnou čistou vodu. 
Školní bufet jsme zrušili, jeho 
sortiment neodpovídal zdravé 
výživě, a prostor jsme využili 
jiným způsobem. V minulosti 
jsme žákům nabízeli svačinky 
připravované v naší jídelně, ale 
protože zájem ze strany dětí 
a rodičů měl klesající tendenci, 
službu jsme zrušili. Momentálně 
máme pro žáky nově nainsta-
lované stojany s pitnou vodou, 
která je ošetřena UV-lampami 
a fi ltry.

Šárka Fehérová,
ředitelka 

Zdravá strava pro naše děti

I KDYŽ SE v mateřských ško-
lách vaří zdravě, děti si stejně 
vždycky nejvíce pochutnají na 
něčem sladkém. V MŠ Gen. 
Janka jsou to třeba moc dobré 
vdolky.

Úřad městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky infor-
muje občany, že budou mít opět 
možnost odložit velkoobjemový 
odpad (nábytek, staré vybavení 
apod.) do přistavených kontejne-
rů. V termínu od 3. do 10. břez-
na, kdy budou odvezeny, budou 
nádoby přistaveny v ulicích Jiří-
ho Trnky 1, Gen. Janka 3, Gen. 
Hrušky 6, Baarově 15, Korunní 6,
Fráni Šrámka 9 a Výstavní 22. 
Dále pak v ulicích Vršovců 2, 
Mojmírovců 26, Šimáčkově 9, 
Matrosovově 13 a Lázeňské 1.

Jarní kontejnerová
akce

Plánujete v letošním roce uzavřít manžel-
ství? To vás určitě budou zajímat schválené 
termíny sňatečných obřadů v obřadní síni 
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky pro rok 2017.

Sňatek lze uzavřít také na jiném místě 

v Mariánských Horách a Hulvákách než 
v obřadní síni úřadu, případně i v jiném než 
výše uvedeném termínu. Pokud byste měli 
zájem o změnu místa nebo data konání slav-
nostního obřadu, je nutné tyto změny kon-
zultovat s matrikářkou obvodu Alenou Mi-
chelovou. Čeká vás také uhrazení správního 
poplatku tisíc korun, který vyžaduje zákon. 
Matrika se nachází v přízemí našeho úřadu, 
v kanceláří číslo 3, Přemyslovců 63. Úřední 
hodiny jsou pondělí a středa od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hodin. Termín svatby si 
můžete domluvit osobně, telefonicky na čísle 
599 459 213 nebo prostřednictvím e-mailu 
michelova@marianskehory.cz.

Termíny konání sňatečných obřadů

ILUSTRAČNÍ FOTO: Michal Krusberský, 
www.michalkrusbersky.com.

11. března
25. března
22. dubna
20. května
3. června
17. června
15. července
5. srpna

19. srpna
9. září
23. září
7. října
21. října
11. listopadu
2. prosince
16. prosince
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Koupit si na jednom místě 
luxusní auto, zájezd, dortíky, 
tiskárny, záclony nebo si ne-
chat vyložit budoucnost a za-
jistit úklidovou fi rmu? Jde to 
vůbec? Ale jistě. Stačilo jen 
zajít si ve středu 22. února na 
Černou louku. To vše a mnohem 
víc totiž nabízely fi rmy, které 
se účastnily už 9. ostravského 
veletrhu fi ktivních fi rem, který 
již tradičně pořádala Obchodní 
akademie Ostrava – Mariánské 
Hory.

Letos se na veletrh přihlá-
sil rekordní počet fiktivních 
fi rem, celkem 33, a to nejen 
z České republiky, ale i ze Slo-
venska a Polska. Že se jednalo 
o velkolepou akci, bylo jasné 
i z účasti důležitých hostů. Náš 
veletrh, který se konal tradičně 
pod záštitou Martina Štěpánka, 
náměstka primátora města Ost-
ravy, poctil svou návštěvou i eu-
roposlanec Evžen Tošenovský! 
Jsme moc rádi, že si na nás ve 
svém nabitém programu udělal 
čas. Studenty ale přišel podpo-

řit také místostarosta městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky Patrik Hujdus.

Firmy, které na veletrhu na-
bízely své produkty a služby, 
zaujaly návštěvníky nejen nápa-
ditostí svých stánků a předměty 
podnikání, ale také propraco-
vanými katalogy, prezentacemi 
před publikem nebo přesvědči-
vostí svých reprezentantů. Bylo 
možné i mlsat – některé fi rmy 

nabízely kávu, čaje, sladkos-
ti nebo žvýkačky všelijakých 
příchutí.

Nakonec, na závěr veletrhu, 
ocenila odborná porota nejlepší 
fi rmy. A kdo zvítězil? Nejlepší 
fi rmou byla vyhlášena Marylin 
Cafe, s. r. o., z Hotelové aka-
demie Liptovský Mikuláš, nej-
lepším katalogem zaujala fi rma 
Švadlenka, s. r. o. (OA a VOŠ 
Valašské Meziříčí). S nejlepší 
prezentací uspěla firma SKY 
Wings, s. r. o. (OA Košice), cenu 
pro nejlepší reprezentantku si 
odnesla Bibiana Sálková z fi rmy 
Minitt, s. r. o. (OA Košice), tato 
fi rma získala i cenu publika. Po-
rotu zaujal i Jiří Ondruš z fi rmy 
C. Y. F., s. r. o. (OA Ostrava – 
Mariánské Hory).

Jisté je, že se letošní ročník 
opravdu povedl. Už teď se tě-
šíme na ten příští, jubilejní, 
desátý!

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie, 
Ostrava – Mariánské Hory

Fiktivní fi rmy čile obchodovaly na Černé louce

Děti z mateřských škol se učily lyžovat

Usměvavé lyžování dětí
z křesťanské mateřské školy

Naše děti udělaly v základech lyžování pod ve-
dením instruktorů velké pokroky. Některé z nich 
byly na konci týdne již schopny samostatně sjíždět 
dětskou sjezdovku. Kurz byl zakončen soutěží 
ve slalomu ve skupinkách podle stupně zdatnosti 
jednotlivých dětí. Lyžování je velkým přínosem 

pro rozvoj dětských pohybových schopností. Malí 
lyžaři jsou zároveň na čerstvém vzduchu, mají 
možnost poznat nové kamarády, prožívají radost 
z jízdy na lyžích a jsou hrdí na to, co se za celý 
týden dokázali naučit.

 Zdeňka Orálková, učitelka

Malí lyžaři z MŠ Gen. Janka
V naší škole mateřské
máme chvíle moc hezké.
Letos opět zase
vyjeli jsme s dětmi vstříc zasněžené kráse.
Palkovická sjezdovka láká
nejen postavit si sněhuláka.
Nazout boty, lyže, helmu,
perfektní slalom je v pondělí v nedohlednu.
Avšak v pátek, … to je skvělé,
všichni jezdí z kopce směle!
Usměvavé lyžování
vede Hanka, hodná paní.
Instruktoři děti učí
občas slyšet, že zaskučí:
„Už mě zebou nožičky…
někdo mi šlápl na špičky!“
Každopádně je to skvělé,
když děti padají únavou do postele.

Sylvie Osmančíková, učitelka MŠ Gen. Janka

Poslední lednový týden se děti z mateřských škol v našem obvodu učily ve SKI areálu Palkovice pod 
vedením instruktorů lyžovat. Malí lyžaři se ale nejen učili, užili si také spoustu legrace a nadýchaly se 
čerstvého vzduchu. A jak vidí lyžařské úspěchy dětí mateřské školy?

Křesťanská mateřská škola 
pořádala 2. února v prostorách 
školní jídelny ZŠ Gen. Janka 
maškarní karneval. Přípravy ale 
probíhaly už mnohem dříve. Děti 
měly možnost si ve třídách zho-
tovit masky, namalovat klaunovi 
dlouhé kalhoty nebo mu třeba vy-
robit krásnou čepičku. Samozřej-
mě nechyběla ani výzdoba tříd 
a šaten.

V den karnevalu děti již 
od rána hořely nedočkavostí 
a svěřovaly se nám, jaké masky 
jim maminky připravily. Některé 
maminky dokonce masky samy 
vyráběly a opravdu se jim moc 
povedly. Čarodějnice a čertíci, 

supermani, kovbojové, princezny, 
víly, motýlci a baletky se začali 
vznášet hned při prvních tónech 
hudby. Klaun a organizátor 
hudební zábavy pro děti zapojil 
do tance a soutěží nejen je, ale 
i rodiče. Nechyběla tombola ani 
občerstvení. Při odchodu domů 
byly děti unavené, ale usměvavé. 
Každé z nich si odnášelo nejen 
sladkost a nafouknuté srdíčko 
nebo meč, ale především spoustu 
nových hezkých zážitků. A za to 
ta námaha všech zaměstnankyň 
naší mateřské školy s přípravou 
karnevalu určitě stojí! 

Eleonora Juřicová,
křesťanská mateřská škola

Maškarní karneval

Od konce ledna jsou v ZŠ Gen. Janka instalovány speciální 
stojany na vodu. Ty udržují vodu stále čerstvou díky speciálnímu 
systému fi ltrů a ochrany. Žáci a zaměstnanci tak mají k dispozici 
speciálně upravenou vodu pokojové teploty, chlazenou nebo 
jemně perlivou. Stačí si přinést vhodnou uzavíratelnou nádobu 
s širším hrdlem a do ní si vodu napustit. Instalace barelů také řeší 
problém dětí s nošením dalších kilogramů v aktovce navíc. Škola 
tímto opatřením rovněž pomáhá životnímu prostředí, protože 
podporuje snížení množství obalů od balené vody.

 Šárka Fehérová, ředitelka

Pitný režim ve škole

Takové bylo téma projektu, 
kterému jsme se všichni společ-
ně v MŠ U Dvoru věnovali celý 
měsíc leden. Úkolem, který jsme 
museli splnit, bylo postavit No-
vou radnici z papírových krabic, 
Dolní oblast Vítkovic z papíro-
vých trubek a obrovskou haldu 
z odpadového materiálu, třeba 
z PET-lahví nebo papíru. Muse-
li jsme také vymyslet a vyrobit 
plastickou mapu budoucího měs-
ta, to byla obrovská fuška, která 
vyžadovala nápaditost a hlavně 
trpělivost. 

Vedle práce nechyběla ani vel-
ká zábava! Například prolézání 
temným labyrintem, vyrobeným 
z nábytku a černých pytlů, s mož-
ností osahat si opravdové černé 
uhlí. Děti se také zúčastnily Co-
lours of Ostrava, které se konaly 
přímo v naší školce, s vystoupe-
ním dětských hudebních skupin. 
Ty si vyrobily vlastní nástroje 
a společně se všemi si zazpívaly 
písně Jarka Nohavici. A jak jsme 
si to všichni užili? To se zeptejte 
našich malých Permoníčků.

 Kolektiv MŠ U Dvoru

Naše Ostrava
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Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v břez-
nu následující program:

16. března
1. kolo soutěže Zpěváček 2017 
Akce ve spolupráci s FOS Os-
trava
Lidová konzervatoř a Múzická 
škola v Ostravě-Přívoze

23. března
Akce pro školní družinu ZŠ 
Gen. Janka
Středisko Korunní od 14 do 
15.30 hodin, cena 20 korun/
osoba

23. března
Babiččina kavárnička 
Neformální setkání ZÚ Zdra-
votní cvičení 
Přednáška Policie ČR s bese-
dou s názvem Bezpečnost nejen 
seniorů

Středisko Korunní od 16 do 18 
hodin, cena 50 korun/osoba

24. března
Okresní kolo Přehlídky dětské-
ho divadla „Dětská scéna 2017“
Soutěžní postupová přehlídka 
dětských divadelních souborů
Středisko Korunní 

24. března
Vyhodnocení krajského kola 
soutěže „Evropa ve škole“
Soutěž Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR
Středisko Korunní 

25. března
Regionální kolo Přehlídky dět-
ských folklorních souborů
Akce ve spolupráci s FOS Os-
trava
Janáčkova konzervatoř v Os-
travě

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

Březnový program v Korunce

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava – Mariánské Hory 

Březen je měsíc čtenářů. Svaz 
knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlašuje v roce 
2017 již osmý ročník celostát-
ní akce na podporu čtenářské 
gramotnosti. Knihovna města 
Ostravy a 27 jejích poboček 
v městských částech se k této 
akci připojilo. Knihovna v rámci 
této akce bude hledat a oceňovat 
své nejlepší čtenářské babičky. 
Nabízíme čtenářům také knihy 
o Babičkách: Božena Němcová 
popsala v knize Babička sta-
rostlivou, moudrou a laskavou 
ženu. Babička Pepička Ivany 
Měkotové je pohádková stařen-
ka, která žije v lese a přátelí se 
s želvou Žakelínou, kocourem 
Umem a panem Datlem. V kni-
ze Davida Walliamse Babička 
Drsňačka ráda hraje scrabble, 
je mezinárodní lupičkou šperků 
a má v plánu ukrást dokonce ko-
runovační klenoty. Lowe Shirley 
popsala ve své knize Babička 
21. století hlavní hrdinku jako 
ženu na vrcholu své kariéry, 
která žije bohatým společen-
ským životem, sportuje, cestuje 
a věnuje se svým koníčkům. Iva 
Procházková napsala humornou 
knihu Eliáš a babička z vajíč-
ka, v níž chlapec najde v parku 
vajíčko, ze kterého se vyklube 
malá babička, která přiměje jeho 
rodiče, aby si na Eliáše našli 
více času. V Půjčovně babiček 
od Marie Marjanské-Czernik 
každé dítě potřebuje babičku, 
která má vždycky čas, bývá trpě-
livá, dobře vaří a umí vyprávět 
pohádky. Ale co děti, které ji 
nemají? V knize „Babička má 
vždycky pravdu, ale poslouchá 
ji někdo?“ se moderní babičky 
mohou seznámit s humornými 

radami, jak vychovávat svá 
vnoučata.

Pro návštěvníky, dospě-
lé i děti, připravila pobočka 
knihovny v ulici Daliborově 
na tento měsíc program nejen 
pro podporu čtenářství, ale také 
připomínající výročí 750 let od 
první zmínky o Ostravě.

Po celý březen si mohou čte-
náři doplnit vědomosti o historii 
Ostravy prostřednictvím další 
Otázky z nástěnky nebo tipovací 
hry Pravda nebo lež. Víte třeba, 
který náš prezident během své 
funkce jako jediný nenavštívil 
Ostravu? Ostravský kvíz prověří 
nejen vaše znalosti zdejší histo-
rie, ale také ostravštiny.

Již pětadvacet let ostravské 
knihovny pravidelně vždy v po-
slední březnový čtvrtek slaví 
„Den ostravských čtenářů“, ten 
letošní připadá na 30. března. 
V tento den vyhlašujeme upo-
mínkovou amnestii, a tak se 
všem zapomnětlivým vyplatí 
přijít vrátit knihy! Zajímavá 
bude také výstavka „Knižní la-
zaret, aneb co všechno se stane, 
když jsme ke knize nepozorní“. 
Za drobnou odměnu můžete 
bezchybně vyplnit testy z oblasti 
Anatomie knihy. Ve spolupráci 
s Divadlem Loutkový svět chy-
stáme v dětském oddělení na 
tento den překvapení. Kdo bude 
za knihovnickým pultem půjčo-
vat knihy? Přijďte se podívat. 

V rámci oslav 750. výro-
čí první zmínky o Ostravě se 
uskuteční beseda se spisovate-
lem Markem Piętoněm, auto-
rem knihy s názvem Kniha Ester 
a zakladatelem facebookových 
stránek Zapomenutá Ostrava, 
která se uskuteční ve čtvrtek 
30. března od 16 hodin. Marek 
Piętoň nám představí nejen svou 
knihu, ale i paměti a vzhled staré 
Ostravy.

Z pátku 31. března na sobotu 
1. dubna chystáme pro dětské 
čtenáře akci s názvem Noc 
s Andersenem. Tentokrát na 
téma Čtyřlístek. Na 17. spaní 
i nespaní v knihovně je potřeba 
se přihlásit do 24. března. 

V první polovině dubna se 
vydáme s vejcem Bertíkem na 
vandr. V úterý 11. dubna od 
14 do 16.30 hodin za podpory 
grantového programu „Bertík 
pomáhá“ připravujeme tvůrčí 
a dramatickou dílnu. 

Knihovna J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory

„Poodří – krajina snů“ má 
název výstava fotografi í Petra 
Blažka, kterou můžete zhléd-
nout během března a dubna ve 
výstavních prostorách knihovny. 
Srdečně zveme.

Pokud máte doma knihy, které 
je vám líto vyhodit, můžete je 
nabídnout jiným čtenářům na 
bezplatné burze knih. Knižní jar-
mark se uskuteční od pondělí 20. 
do soboty 25. března v půjčov-
ních hodinách knihovny. Bližší 

informace na telefonním čísle 
599 522 139 nebo na www.kmo.
cz. Knihy přijímáme do pátku 
17. března v čistém stavu.

V dospělém oddělení vás 
rádi přivítáme v úterý 21. břez-
na v 10 hodin na „Knižních 
tipech“. Představíme vám zde 
nové knihy, které si můžete hned 
po skončení zapůjčit.

Velikonoce si děti mohou při-
pomenout ve výtvarné dílně ve 
čtvrtek 23. března od 13.30 do 
16.30 hodin výrobou mramoro-
vaných vajíček pro radost.

Pro všechny naše dětské „lov-
ce perel“ se v pondělí 27. břez-
na od 14 do 16.30 hodin otevře 
Krámek lovců perel. Přijďte si za 
„moriony“ vybrat svoji odměnu. 

Den ostravských čtenářů 
oslavíme ve čtvrtek 30. března, 
v odpoledních hodinách si čet-
bou z knihy Jana Rohela Černý 
kahan připomeneme pověsti 
Ostravska, námětem soutěžních 
kvízů pak bude 750 let od první 
písemné zmínky o Ostravě, které 
si v letošním roce připomínáme. 
Úspěšní luštitelé budou odměně-
ni. V tento den bude jako kaž-
dý rok vyhlášena upomínková 
amnestie. 

Máme tady již tradiční Noc 
s Andersenem, která začne 
v pátek 31. března v 18 hodin 
v knihovně J. Trnky 10, tento-
krát s tématem Putování se Čtyř-
lístkem. Přihlášky na akci je 
nutné si vyzvednout v knihovně 
a zaregistrovat se, jelikož po-
čet míst je omezen. Zúčastnit 
se mohou děti ve věku od osmi 
do 12 let s platným čtenářským 
průkazem, které pravidelně na-
vštěvují knihovnu.

V dubnu, konkrétně v pátek 
7. dubna od 10 hodin, se usku-
teční další setkání klubu „Trn-
káček“ tentokrát na téma „Dej 
vajíčko malovaný“. Formou hry 
se seznámíme s velikonočními 
zvyky a říkadly a vyrobíme si 
roztomilou drobnost. Zveme 
všechny děti i jejich rodiče. 

Nejžádanějšími tituly v po-
bočce J. Trnky nyní jsou

Paul Hawkins:
Dívka ve vlaku
Robert Galbraith:
Volání kukačky
Jo Nesbø: Přízrak
Richard Sklář:
Vila na Sadové 
 Patrik Hartl: 
Okamžiky štěstí
Jennifer Probst:
Hledání vytouženého dne
Bernard Minier: Mráz
Tereza Boučková:
Život je nádherný 
Vlastimil Vondruška:
Husitská epopej
Dominik Dán:
Krev není voda
Bližší informace o připravo-

vaných akcích se můžete do-
zvědět v knihovnách nebo na 
internetových stránkách www.
kmo.cz.

Růžena Hulenová
(pobočka v ulici Daliborově),
Světlana Honzková
(pobočka v ulici J. Trnky)

Knihovna-kniha-čtenář

V LEDNU v pobočce knihovny v ulici Daliborově si děti mohly 
v programu s názvem Písničky bez muziky číst, zpívat, ale i zahrát 
divadlo.
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Už tradiční soutěž, která zkouší 
vědomosti čtenářů o městském 
obvodu, se objevuje v každém 
čísle Zpravodaje. Nezklameme 
vás ani tentokrát. Soutěžním 
úkolem je jako pokaždé správně 
odpovědět na otázku, kterou vám 
pokládáme v souvislosti se zveřej-
něnou fotografi í. V předešlém 
čísle Zpravodaje jsme se ptali, na 
křižovatce kterých ulic se nachází 
moderní přístavba umělecké ško-
ly v Mariánských Horách. Mo-
derně vyhlížející barevnou stav-
bu najdeme na křižovatce ulic 
Karasovy a Nivnické. Z rekord-
ně velkého množství správných 
odpovědí jsme vylosovali tyto 
výherce: Willyho Fialu a Lukáše 
Zajace. Gratulujeme! Soutěžní 
otázka pro tento měsíc zní: Uhod-
nete, kolik stojanů s reklamou 
upozorňující na participativní 
rozpočet bylo v našem městském 
obvodu rozmístěno? Své odpově-
di posílejte na e-mailovou adre-
su zpravodaj@marianskehory.

cz nejpozději do 22. března. Do 
stejného data je také můžete v za-
lepené obálce nadepsané heslem 
„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 své jméno, příjmení 
a telefonní spojení na vás. I ten-
tokrát ze správných odpovědí 
vylosujeme dva výherce, které 
odměníme.

Znáte svůj obvod?

TIPNĚTE SI, kolik takovýchto stojanů s reklamou, z nichž jeden je 
na této fotografi i, je umístěno v našem městském obvodu, a vyhrajte 
jeden ze dvou dárkových balíčků.
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Přestože zima v únoru nepo-
levila ani o píď, naše muzikanty 
a jejich učitele to v tempu ne-
zbrzdilo. Konec ledna a únor 
byly bohaté úspěchy, událostmi 
i milými hudebními setkáními. 
V posledním lednovém týdnu se 
uskutečnil velmi zdařilý koncert 
na našem odloučeném pracoviš-
ti, v Gymnáziu PORG v Ostra-
vě-Vítkovicích. Naši tamní žáci 
připravili spolu se svými vyuču-
jícími pestrý program, v němž 
zářili především malí přípraváčci. 
Podvečer v úterý 14. února nabídl 
v hlavní budově ZUŠ hudební 
oslavu koncertního křídla něžně 
nazývaného Edinka. V progra-
mu se představili učitelé v roz-
ličných seskupeních a také žáci. 
Atmosféra byla vlídná a laskavá. 
Jak by také ne, naši bílou slečnu 
Edinku máme všichni rádi. Vr-
cholem týdne se stal odložený 
Novoroční koncert, konaný v pá-
tek 17. února v chrámu Panny 
Marie Královny u nás v Mari-
ánských Horách. Přes mrazivé 
klima dorazili návštěvníci všech 
věkových kategorií, a ti nejmen-
ší dokonce vystoupili jako zlatý 
hřeb programu. Dramaturgie kon-
certu zahrnovala převážně díla 
starých mistrů v interpretaci uči-
telů ZUŠ a jejich hostů. Tradičně 

jsme vyslechli varhanní skladby 
sólové, ansámblové hraní smyč-
ců i dechových nástrojů a také 
báječnou úpravu koncertu P. J. 
Vejvanovského pro cimbálovou 
muziku Hlubina. V druhé polo-
vině koncertu vystoupila také 
přípravná oddělení Ostravského 
dětského sboru. V neposlední 
řadě byl únor i časem přijíma-
cích zkoušek na konzervatoře 
a akademie múzických umění. 
Také někteří naši žáci netrpělivě 
čekají na výsledky a my spolu 
s nimi držíme palce!

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

Hudební žně v „Marhulce“
V únoru oslavily krásné 90. narozeniny hned 

dvě obyvatelky našeho obvodu. První jubilantka, 
paní Marie Steckrová, slavila v pondělí 13. února, 

paní Miluška Kravčíková sfoukla devadesátou 
svíčku na dortu ve čtvrtek 16. února. Za Úřad 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky jim 
přišla pevné zdraví, mnoho štěstí a vše nejlepší 
popřát místostarostka Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

OSLAVENKYNĚ paní Steckrová s místostarost-
kou Janou Pagáčovou.

JUBILANTKA paní Kravčíková s místostarost-
kou.

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona 
o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů 
na tuhá paliva, apelujeme především na osoby se-
niorského věku, aby vždy důkladně zvážily, koho 
vpustí do svého obydlí.

Od začátku letošního roku si může vyžádat úřad 
vaší obce s rozšířenou působností potvrzení o revizi 
některých kotlů. Vznikne-li důvodné podezření, že 
provozovatel kotle porušil některou z povinností, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností pro-
vozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. 
Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že 
tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje 
některou z povinností, je kontrolující oprávněn 
vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlast-
ník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit 
kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství 
a používaným palivům.

Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se 
při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průka-
zem vydaným příslušným kontrolním orgánem. 
V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte 
příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete snadno 
prověřit. Nenechte se napálit podvodníky, kteří 
se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží 
vloudit do vašeho obydlí. 

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
 pořídit si panoramatické kukátko, 

 které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi
 zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
 vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se 

 kontroloři prokazují, a v případě podezření 
 ihned volat linku 158
 Lenka Sikorová, komisařka Policie ČR

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům

I letos pomohla Tříkrálová 
sbírka lidem v nouzi. Štědrost 
Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, 
zaměstnanců některých organiza-
cí a zapojení asi čtrnácti set dob-
rovolných koledníků umožnily 
shromáždit částku 1 712 974 ko-
run. Prostředky z veřejné sbírky 
využijí Charita Ostrava a Charita 
sv. Alexandra na podporu služeb 

pro klienty mobilního hospice, 
seniory, mladé lidi ohrožené so-
ciálním vyloučením, lidi se zdra-
votním postižením v chráněných 
dílnách nebo přímou hmotnou 
pomoc lidem v obtížné životní 
situaci. Všem lidem, kteří se 
jakkoli podíleli na úspěšné re-
alizaci Tříkrálové sbírky 2017, 
děkujeme!

Lidem v nouzi pomohla 
Tříkrálová sbírka

Charita Ostrava nabízí volné pracovní místo pro všeobecnou 
zdravotní sestru. Ta najde uplatnění v Hospici sv. Lukáše. Před-
pokládaný termín nástupu je ihned, nebo dle dohody. Podrobnější 
informace získáte u Jaroslava Doležela, vedoucího hospice, na 
mobilním telefonu 732 178 501, případně na e-mailové adrese 
lukashospic.ostrava@charita.cz.

Pracovní místo rovněž může získat sociální pracovník/pracovnice, 
a to v Charitním středisku sv. Lucie – sociální rehabilitace. Před-
pokládaný termín nástupu je od června letošního roku. Podrobnější 
informace poskytne Eliška Horňáková, vedoucí Charitního střediska 
sv. Lucie, číslo mobilního telefonu: 731 534 061, nebo e-mailový 
kontakt: cho.lucie@charita.cz. 

Informace o obou pracovních pozicích naleznete také na webu 
ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Charita nabízí volná pracovní místa

Absolutně dobré zprávy
Kriminalita v kraji klesá, je 

nejnižší od roku 1989. Morav-
skoslezští policisté prověřovali 
v roce 2016 celkem 26 528 trest-
ných činů, což znamená v mezi-
ročním srovnání pokles o téměř 
13 procent. Pachatelé byli přitom 
zjištěni v polovině případů. Jde 
o nejlepší výsledek, co se týká 
odhalení pachatelů, za posledních 
13 let. 

Nejvíc trestných činů bylo 
již tradičně spácháno na území 
Městského ředitelství policie Ost-
rava, a to celkem 11 187 trestných 
činů. Ostrava je následována Kar-
vinskem s 5 295 skutky a Frýdec-
ko-Místeckem s 3 437 trestnými 
činy. Na opačné straně spektra 
je pak územní odbor Bruntál 
s 1 674 spáchanými skutky 
a Novojičínsko s 2 325 případy. 
Největší úbytek spáchaných trest-
ných činů jsme registrovali na 

Opavsku, a to téměř o pětinu. Pro 
doplnění je možné uvést, že na 
celém území České republiky pak 
bylo vloni prověřováno 218 432 
trestných činů. 

K nejčastějším trestným činům 
spáchaným vloni v Moravsko-
slezském kraji náležely krádeže 
věcí z vozidel, stejně tomu bylo 
i v předchozím roce. O čtvrtinu 
se zvýšil počet náhlých výjezdů 
naší zásahové jednotky. Policisté 
jednotky zadrželi celkem 80 pa-
chatelů trestné činnosti, přičemž 
22 z nich bylo ozbrojeno. 

Na lince 158 jsme v roce 2016 
přijali celkem 138 598 volání. 
V regionu bylo spácháno 17 
zvlášť závažných zločinů vražd, 
ve všech případech policisté 
zjistili pachatele. Dlouhodobě se 
kriminalisté naší „násilné“ řadí 
k nejúspěšnějším v zemi. Úspěš-
nější však byli moravskoslezští 

policisté také při odhalování 
trestné činnosti související s vý-
robou drog. Celkem se jednalo 
o zjištění 460 podezřelých osob, 
zajištěno bylo 51 pěstíren. Odha-
lování této trestné činnosti náleží 
dlouhodobě k našim prioritám.

Nezastupitelnou roli v sou-
vislosti s kriminalitou hraje také 
preventivní činnost. Na každém 
obvodním oddělení moravsko-
slezské policie byl vloni nomi-
nován minimálně jeden policista, 
který se každý měsíc věnuje pre-
ventivním aktivitám (například 
besedám, seminářům ve školách 
či klubech seniorů apod.) přímo 
ve svém služebním teritoriu. Tým 
má aktuálně 66 policistů a reali-
zuje preventivní činnost přímo na 
území svého obvodního oddělení.

Gabriela Holčáková,
vrchní komisařka Policie
Moravskoslezského kraje

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Krádež zboží v prodejně
Strážníci městské policie byli 

vysláni do prodejny, kde muži 
a žena přenesli přes pokladnu 
zboží bez zaplacení. Jelikož bylo 
zjištěno, že byli za takový čin v 
posledních třech letech odsouze-
ni nebo potrestáni, byli předáni 
dozorčímu Policie ČR k dalšímu 
opatření.

Neshoda mezi bratry
vyústila v bitku

K fyzickému napadení mezi 
dvěma muži vyjížděli strážníci 
10. února, spor skončil vyraže-
ným zubem a otřesem mozku. 
Konfl ikt ohlásila matka obou ak-
térů. Strážníkům uvedla, že důvo-
dem sváru byl televizní program. 

Mladší z bratrů následně upřesnil, 
že potyčka vznikla kvůli televizní 
anténě v bytě. Dále doplnil, že jej 
starší bratr tloukl pěstmi do hla-
vy a obličeje, čímž mu způsobil 
zranění. Zároveň trval na podání 
trestního oznámení. Strážníci na 
místo ihned přivolali lékařský 
personál a poučili poškozeného 
muže o dalším postupu.
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HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

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

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

RESTAURACE
ČERTOVKA

hledá vyučenou servírku
na HPP

Směny tzv. krátký a dlouhý 
týden, plat po ústní domluvě, 

zaměstnanecké výhody.
Vážné zájemkyně ať se ozvou 

na tel. čísle 731 653 643.

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

 VODA  TOPENÍ  PLYN
 Baterie  umývadla  WC  potrubí 

PPR  PVC  měděné  izolace  nářadí 
 radiátory  kotle a jiné
 Vytápění průmyslových objektů plynový-

mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
 Studie zdarma  projekty  ekonomické 

vyhodnocení  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

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
  Lisujeme olej za studena ze semínek   

na počkání
 Meleme celozrnnou mouku a vločky
 Bezobalový a obalový obchod

Prodej ECO kosmetiky a drogerie.

Jahnova 956/3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Michaela Máchová Brendlová, tel. č.: +420 777 310 317

e-mail: Brendlova@seznam.cz

www.alfa-zdravi.cz

Kancelář: Alšovo nám. 693/2, Ostrava-Poruba

Volejte 800 400 210

POTŘEBUJETE

PENÍZE?
Navštivte nás: 28. října 555/220, Ostrava – Mariánské 
Hory, Tram. zastávka Daliborova

www.credit-pujcka.cz

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz
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