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Mariánské Hory a Hulváky vyhlásily
bezdoplatkovou zónu
V Mariánských Horách
a Hulvákách vznikla začátkem
května bezdoplatková zóna.
O její vyhlášení usilovalo vedení mariánskohorské radnice
již v uplynulém volebním období, ale žádosti o vydání opatření
obecné povahy, kterým by vybrané lokality byly prohlášeny
za „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“,
pověřený úřad nevyhověl.
„Jsem rád, že tentokrát se to
už povedlo. Na rozdíl od předchozí žádosti jsme nyní požádali
o vyhlášení bezdoplatkové zóny
na celém území obvodu. Slušné

obyvatele před těmi nepřizpůsobivými je potřeba chránit a tohle
opatření je jednou z možností,“
uvedl starosta Patrik Hujdus.
Vyhlášení bezdoplatkové
zóny znamená, že nově příchozí, kteří v dotčené oblasti požádají o doplatek na bydlení, ho
nedostanou. Vedení obvodu si
od toho slibuje omezení obchodu s chudobou a současně snížení negativního vlivu nájemníků
ubytoven a podobných zařízení
na veřejný pořádek. Opatření
se netýká příspěvků na bydlení,
které jsou dávkou státní sociální
podpory, a o doplatek na bydlení
nepřijdou ani občané, kteří ho

již pobírají. Bezdoplatková zóna
se rovněž nedotkne domů s pečovatelskou službou, domovů
pro seniory, ani sociálních bytů,
které svým obyvatelům nabízí přímo městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a může
tudíž skladbu jejich nájemců
ovlivnit.
Možnost vyhlásit oblasti se
zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů v místech, kde
je narušován veřejný pořádek,
jsou ohroženy děti či jsou lidé
pod vlivem alkoholu a drog,
dává radnicím novela zákona
o hmotné nouzi z roku 2017.

Vedení radnice zavedlo preventivní opatření
S postupným rozvolňováním
vládních opatření zavedených
proti šíření nového typu koronaviru se vrátily do původního
provozu také úřední hodiny mariánskohorské radnice. Občané
obvodu mají nyní možnost přijít
na radnici vyřídit vše potřebné
bez předem domluvené schůzky. Zaměstnanci i veřejnost však
musejí v budovách úřadu dodržovat přísné hygienické podmínky
a minimalizovat osobní kontakt.
Vedení radnice proto rozhodlo
o zavedení několika preventivních opatření.

„Náš úřad denně navštěvují
desítky občanů, kteří si chodí
vyřizovat své záležitosti a řeší
nejrůznější podněty. Stejně jako
obchodníci mají u vchodu dezinfekci, také my jsme chtěli přispět
k tomu, abychom preventivně
bránili případnému šíření nákazy,“ uvedl k situaci starosta Patrik
Hujdus.
Ve vstupním prostoru úřadu
nyní působí koordinátoři, kteří
zajistí přístup návštěvníků na
jednotlivá pracoviště. U vstupu
bude každému změřena teplota.
(Pokračování na str. 4)

Pojedou letos prvňáčci k moři?
Na mariánskohorskou radnici směřuje v poslední době
množství dotazů souvisejících
s realizací tradičního ozdravného adaptačního pobytu prvňáčků v Chorvatsku. Jaká je tedy
situace?
Vedení obvodu s oblíbeným
pobytem stále počítá a v rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák
jsou na něj vyhrazeny prostředky. Původnímu předpokladu,
že v letošním roce bude o cestu
k moři velký zájem, přispívá
skutečnost, že se do prvních tříd
na Základní školu Gen. Janka
zapsalo více než šedesát dětí
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a v září se tak otevřou rovnou tři
první třídy.
Vzhledem k událostem posledních měsíců však je potřeba
přihlédnout ke skutečnostem,
které se teprve vyvíjejí.
„Prioritní pro nás je bezpečnost dětí a jejich rodičů, ale samozřejmě taky komfort, na který
byli účastníci předchozích ročníků adaptačního a ozdravného
pobytu zvyklí.
Je pro nás zásadní, aby rodiny
mohly cestovat bezproblémově,
tedy bez nutnosti předchozího
testování a následné karantény
po návratu, případně čehokoliv

dalšího, co by lidem cestu komplikovalo nebo prodražilo,“
řekl starosta Patrik Hujdus, podle kterého je současně důležité,
aby na místě bylo možné trávit
čas obvyklým způsobem, děti se
mohly běžně pohybovat, chodit

Radnice poskytne lidem zdarma
dezinfekci
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky se rozhodl nabídnout svým obyvatelům zdarma
dezinfekci pro domácí použití. Za
tímto účelem radnice nakoupila
tři tisíce litrů dezinfekce, která
bude v následujících dnech distribuována zájemcům až do úplného
vyčerpání zásoby.
Vedení mariánskohorské radnice nechalo v předchozích týdnech
vydezinfikovat obytné domy,
budovu radnice, domy s pečovatelskou službou, a dezinfekci
poskytlo před zahájením provozu
také základní škole a školkám. Dále
se dezinfekce dočkaly lavičky,
odpadkové koše,
herní prvky a další
mobiliář v obvodu. Po prvotním
zabezpečení nejrizikovějších míst,
kde by mohlo docházet k šíření infekce, se radnice
rozhodla k ojedinělému kroku,
věnovat své zásoby obyvatelům
obvodu.
„Těch důvodů je celá řada,
v prvních dnech
nouzového stana pláž, hrát si a užít si pobyt
naplno.
Někteří lidé se ale mohou
cestování do zahraničí obávat,
a proto vedení radnice požádalo
školu, aby mezi rodiči budoucích
prvňáčků zrealizovala průzkum,
který by ukázal potenciální zájem o akci ze strany jednotlivých
rodin.
„Chtěli bychom, aby se pobyt
dětí u moře uskutečnil, musíme
však získat více informací. Jedná
se o nákladnou akci a potřebujeme mít jistotu, že vše proběhne
řádně. Se zástupci cestovní kanceláře jsme v kontaktu a situaci
v Chorvatsku pečlivě sledujeme.
Rozhodně si myslím, že po dvou

vu byla dezinfekce nedostatkovým zbožím, byla velice drahá,
a i nyní, když je již dostupnost
lepší, její cena je stále zbytečně
vysoká. Současně dochází k postupnému uvolňování omezujících
opatření, děti začínají chodit do
školy, pohyb osob se zvýší a postupně se bude přibližovat k běžnému stavu, na který jsme byli
zvyklí. Následující období bude
právě proto ještě náročnější na
dodržování zvýšené hygieny,“ vysvětlil rozhodnutí radnice starosta
Patrik Hujdus.
(Pokračování na str. 3)

měsících nouzového stavu a dalších následných opatřeních, kdy
celé léto může být jiné, než jsme
zvyklí, by nejen prvňáčkům týden
v září u moře přišel vhod,“ dodal
starosta.
Také v letošním roce by děti
v případě realizace akce cestovaly ve dvou dvoutýdenních turnusech do čtyřhvězdičkového kempu Park Soline v chorvatském
Biogradu na Moru. Děti zde
mohou společně se svými rodiči
a třídní učitelkou bydlet v plně
vybavených mobilních domech
s vlastním sociálním zařízením.
V ceně zájezdu jsou ubytování,
plná penze, pitný režim, pojištění
a doprava tam i zpět.
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Zpráva o činnosti vedení radnice
Vážení spoluobčané,
už tradičně vás ve tříměsíčním
intervalu informuji o činnosti
vedení radnice za uplynulé období a nejinak tomu je i tentokrát,
i když obsah mého sdělení bude
tentokrát oproti zvyklosti lehce
odlišný.
Jak dobře víte, v březnu vyhlásila vláda České republiky nouzový stav, způsobený výskytem
a šířením koronaviru vyvolávajícího onemocnění covid-19. To,
co se do té doby zdálo neskutečné
a co jsme sledovali pouze v televizi, se stalo skutečností i v naší
zemi. V obavách před vypuknutím epidemie byl v zemi zakázán
volný pohyb osob a zavedena další související opatření.
Vedení naší radnice na vzniklou situaci reagovalo okamžitě.
Jako jedni z prvních jsme od 16.
března po poradě s ředitelkami
příspěvkových organizací uzavřeli mateřské školy a Jesličky, abychom zabránili šíření koronaviru
v dětských kolektivech. Protože
nejrizikovější skupinou v rámci
koronavirového onemocnění jsou
senioři, dočasně jsme přerušili
provoz Senior Expresu, uzavřeli budovy radnice pro veřejnost
a potřebnou agendu vyřizovali
bezkontaktně, v nevyhnutelných
případech po předchozí domluvě,
a začali realizovat řadu dalších
opatření, která jsme považovali
za správná.
Návod na to, jak postupovat,
nikde neexistoval. Mnohé informace jsme především zpočátku
získávali pozdě a nekoordinovaně, vláda vydávala zmatečná rozhodnutí, a přestože bylo nařízeno
nosit na veřejnosti roušky, byl
tento ochranný prostředek nedostatkovým zbožím, stejně jako
dezinfekce, ochranné rukavice
a další ochranné pomůcky.
Objednali jsme proto několik
set bavlněných roušek u místních
výrobců, kteří nám je postupně
dodávali, současně jsme ale také
oslovili dobrovolné švadlenky,
nakoupili kilometr látky a další
potřebný materiál, abychom ve
spolupráci s dobrovolníky zajistili dostatek roušek pro potřebné
obyvatele našeho obvodu, především seniory. V rámci spolupráce
se švadlenkami z Bedřišky jsme
pořídili také dva nové šicí stroje.
Pracovníci radnice byli přeskupeni do několika skupin. Chronicky nemocní a starší kolegové
pracovali z domu, zbylá část zaměstnanců vykonávala agendu
rozdělená do dvou skupin, které
se v přítomnosti na pracovištích
střídaly v týdenních intervalech,
aby v případě, že jedna skupina
onemocní koronavirem, případně se ocitne v karanténě, mohla
nastoupit skupina druhá a chod
úřadu nebyl úplně paralyzován.
Vykonávala se nejnutnější
agenda, ke které přibyly další
činnosti vyvolané výjimečnou
situací a nouzovým stavem. Zaměstnanci radnice šili roušky,
připravovali balíčky pro seniory
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a současně je také roznášeli potřebným společně s informačními
materiály, které bylo potřeba distribuovat mezi obyvatele.
Podnikatelům na území našeho obvodu, kteří mohli své provozovny nechat otevřené, jsme
poskytli dezinfekci a roušky,
začali jsme pravidelně dezinfikovat bytové domy v obvodu,
zastávky MHD, dětská hřiště,
lavičky a další mobiliář, a současně také nechali speciálním přístrojem vydezinfikovat veškeré
společné plochy ve všech domech
s pečovatelskou službou, které
provozujeme.
Zavedli jsme službu nákupů
pro seniory, osoby se sníženou
imunitou a spoluobčany v karanténě. Na speciálně určené
telefonní lince si tito lidé mohli
objednávat základní potraviny,
léky a hotová jídla, pracovníci
radnice jim je zakoupili a dovezli
až domů. Tato služba fungovala
do konce května, stejně jako distribuce hotových jídel, naopak
Senior Expres jsme s koncem
nouzového stavu začali od 18.
května opět provozovat.
Skupinový provoz zaměstnanců radnice byl ukončen a vrátil se
do normálu, původně omezené
úřední hodiny jsou již nastaveny
na běžný čas, ačkoli jsme se nevyhnuli novým bezpečnostním
opatřením. Na mnohá pracoviště byly nainstalovány fyzické
zábrany z plexiskla, u vstupů do
budovy necháváme příchozím
měřit teplotu a lidem jsou k dispozici bezdotykové dávkovače
s dezinfekcí.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se do pomoci ostatním
a zvládnutí koronavirové krize
zapojili. Nejen lidem, kteří byli
v první linii, především zdravotníkům, ale také pracovníkům
bezpečnostních složek, prodavačkám, švadlenkám, domovníkům a všem ostatním, kteří
dodržovali pravidla, chovali se
zodpovědně a byli tolerantní vůči
ostatním. Děkuji též zaměstnancům naší radnice a zastupitelům,
kteří se do pomoci zapojili, nebo
byli k dispozici pro případ, že by
bylo potřeba. První vlnu epidemie jsme zvládli a na případné
další jsme již lépe připraveni.
Samozřejmě doufáme, že už nepřijdou, ale koronavirus ze světa jen tak nezmizí a budeme se
zřejmě muset naučit s ním nějak
existovat a být na sebe opatrní.
Co bude dál?
Aktuálně sčítáme škody. Mimořádná opatření si vyžádala
zvýšené finanční výdaje a současně také snížené příjmy.
Na jedné straně jsme byli nuceni investovat do nákupů, které
bychom v běžné situaci realizovat
nemuseli, na druhé straně jsme
cítili povinnost podpořit místní
živnostníky a drobné podnikatele,
kteří v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyvolanými nouzovým stavem přišli o nemalou
část svých příjmů. Rada městské-

ho obvodu proto živnostníkům,
kteří podnikají, z pronajatých
prostor městského obvodu na tři
měsíce zlevnila nájemné a odložila tři měsíční platby za služby
až do vyúčtování v roce 2021.
Vybrané ztráty nám bude částečně kompenzovat město Ostrava, současně se ale také musíme
připravit na to, že rozpočet obvodu a jeho příjmy se sníží. Budeme proto nuceni hledat úspory
na straně běžného provozu, abychom byli schopni dál realizovat
investiční akce.
Svět s koronavirem se ale
úplně nezastavil, ačkoli to tak
na první pohled mohlo vypadat.
V uplynulých dnech jsme dále
plánovali rozvoj obvodu a pracovali na všem, co bylo potřeba.
Dovolte mi pouze stručně
shrnout to nejdůležitější z běžné
agendy:
Opravené byty jsou již k dispozici novým nájemníkům – v době
nouzového režimu se prohlídky
bytů nekonaly, nyní je již organizujeme, abychom mohli uvolněné
byty co nejdříve obsadit.
Vysoutěžili jsme zhotovitele
na realizaci prací souvisejících se
snížením energetické náročnosti
bytového domu na ulici Fráni
Šrámka, který jako poslední z našich domů ještě není zateplený.
Pokud vše půjde dobře, v létě se
na domě začne pracovat a nejpozději v listopadu bude hotovo.
Jak víte, na tuto akci jsme získali dotaci IROP a také příspěvek
z města Ostravy, současně se nám
podařilo práce vysoutěžit levněji,
a tak díky tomu budeme schopni
ve dvou blocích domů na Fráni
Šrámka vyměnit svislé a ležaté
centrální rozvody vody.
Dotaci IROP jsme získali také
na zateplení bytového domu na
ulici Tvorkovských, která je naplánována na příští rok, současně
jsme podali žádosti o dotace na
zateplení dalších osmi bytových
domů v našem obvodu, abychom
nájemníkům zvýšili tepelný komfort a umožnili úsporu v nákladech na teplo.
Městskému obvodu byla
schválena dotace z ministerstva
životního prostředí na výstavbu
dvou přírodních učeben. Tu první, na zahradě Mateřské školy
U Dvoru, zrealizujeme v letošním
roce, tu druhou, v areálu Základní
školy Gen. Janka, vybudujeme
v roce příštím.

Aktuálně také čekáme na výsledek tří dotačních řízení, díky
kterým bychom mohli zrekonstruovat školní budovu na ulici
Klicperově. Kompletní rekonstrukce budovy by se měla realizovat z několika zdrojů, mezi
které patří především rozpočet
obvodu a spolufinancování ze
strany města, případné tři získané
dotace nám ale finanční prostředky obvodu významně ušetří.
Byla zahájena rekonstrukce
ulice Ludmiliny, v jejímž rámci
dojde k celkové opravě povrchu
vozovky, včetně podkladu, a rekonstrukci chodníků. Současně
bychom rádi zvládli také celkovou rekonstrukci ulice Slavníkovců, na jejíž stav si již několik
let stěžují nejen místní obyvatelé,
i dodavatel prací na této ulici již
byl ve výběrovém řízení vybrán
a čekáme pouze na uvolnění financí z úspory roku 2019.
Jako každý rok na jaře, i letos
jsme doplnili písek do pískovišť
a materiál dopadových ploch na
dětských hřištích, současně jsme
zahájili pravidelné činnosti, jako
jsou sekání trávy, čištění komunikací a opravy výtluků. Tentokrát se u všech tří činností jedná
o práci nových dodavatelů, kteří
byli vysoutěženi po ukončení
smluvních vztahů s předchozími
společnostmi. Slibujeme si od
nich zvýšení kvality práce a zatím to podle současného výkonu
firem a jejich pracovníků vypadá,
že krok, který jsme učinili, byl
správný. Aktuálně již probíhá
druhá seč s minimem stížností
na práci dodavatelů, stejně tak
úklid komunikací je kvalitnější.
Nový dodavatel používá bezchybné dopravní značení, případné spory jsou ve srovnáním
s předchozím dodavatelem minimální a ohlasy obyvatel obvodu
to potvrzují. Bohužel především
cesty se nám nepodaří čistit na
100 procent, dokud nezodpovědní majitelé automobilů nebudou
dbát dopravního značení a svá
auta nechají stát v zákazech. Co
se týká oprav výtluků, zvolili
jsme pro letošní rok technologii, která na opravených místech
působí profesionálním dojmem,
opravují se ucelená místa a především na práci máme záruku,
takže se nejedná pouze o sezonní
opravu, kterou je potřeba po roce
opakovat, jako v případě původní
technologie.
Dotace, které každoročně vyhlašujeme, vedení našeho obvodu
pozastavilo. Nechceme je zrušit,
ale s ohledem na vývoj kolem koronakrize vyzveme žadatele, aby
své žádosti upravili. O poskytnutí
dotací pak budeme rozhodovat
na základě upravených žádostí,
abychom dokázali reagovat na
aktuální potřeby a požadavky
neziskového sektoru.
Od 7. května platí na území
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky bezdoplatková zóna. Usilovali jsme o ni
dlouho, první žádost rady ještě

v předchozím volebním období
pověřený úřad neodsouhlasil, na
druhý pokus jsme ale byli úspěšní. Chceme hájit místní slušné
obyvatele a bezdoplatkovou zónu
považujeme za jeden z oprávněných nástrojů. Doplatek na bydlení tak nedostane žádný nový
obyvatel, který se k nám do obvodu přistěhuje. Výjimka platí pro
nájemníky domů s pečovatelskou
službou, domova pro seniory Iris
a obyvatele několika málo sociálních bytů, které v obvodu máme,
a jsme schopni si u nich pohlídat
skladbu nájemníků.
Mateřské školy se dětem znovu otevřely 25. května. Otevření
předcházely přípravy a zásobování školek potřebnými ochrannými
pomůckami, dezinfekcí a dalším
materiálem. Před otevřením jsme
zrealizovali mezi rodiči anketu,
abychom se na provoz v květnu,
červnu a současně také v době letních prázdnin mohli dobře připravit. Je evidentní, že díky obavám
z koronaviru zájem o umístění
dětí do školek není tak velký jako
v loňském období, přesto jsme
připraveni na potřeby rodičů reagovat. Před otevřením školek
samozřejmě proběhly také pravidelné postřiky proti klíšťatům
ve školních zahradách.
Pro veřejnost je také otevřeno
dopravní a sportovní hřiště, a to
od 11 hodin až do večera. Střídání
dětí a skupin probíhá pod dozorem správce a přednost mají školní děti a děti navštěvující školní
družinu.
Uskutečnily se zápisy dětí do
prázdninového provozu mateřských škol, ale především také
zápisy do prvních tříd základní
školy. Po odečtení dětí, které mají
odklad, se nám přihlásilo celkem
64 budoucích žáků, a můžeme
tak otevřít tři první třídy. Jestli
pojedou na adaptační pobyt do
Chorvatska, v tuto chvíli není
jisté, protože neznáme budoucí
vývoj výskytu a šíření koronaviru
a současně ani přesné uvolňování
režimu na hranicích a další podmínky související s cestou.
Projekty, které byly vybrány
v participativním rozpočtu, se
pomalu realizují. Jak jistě víte,
obyvatelé našeho obvodu si vybrali k realizaci projekty Oprava
chodníku na ulici Mojmírovců,
Vraťme raketu do parku, Doplnění laviček v Dolině, Hezčí cesta
od náměstí po ulici Čelakovského
a Revitalizace přední části pozemku u MŠ Gen. Janka. V internetovém hlasování s největším
počtem hlasů zvítězil projekt bojové sebeobrany pro veřejnost.
Samozřejmě je toho mnohem
více, co se děje, ale toto byl hlavní souhrn toho nejdůležitějšího
za poslední tři měsíce. Pokud by
vás zajímalo něco konkrétního,
neváhejte se kdykoli zeptat, ať už
osobně, prostřednictvím e-mailu,
nebo třeba na facebooku.
Za celé vedení našeho obvodu
vám přeji vše dobré.
Patrik Hujdus, starosta
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Mariánské Hory a Hulváky se starají
o městskou zeleň, jiní ji ničí
Péče o zeleň v Mariánských
Horách a Hulvákách je záležitost, kterou je třeba zajistit
každoročně, a to pokud možno
samozřejmě v té nejvyšší kvalitě. Vždyť právě na péči o trávníky a stromy z velké části závisí
konečný vzhled každého města.
Úprava stromů obvykle probíhá
ve dvou vlnách, a to na jaře a na
podzim.
V rámci údržby zeleně obvod
pečuje o bezmála 5500 stromů
různého věku a druhové skladby i 30 tisíc metrů čtverečních
keřů. Záhony květin, tedy letniček i trvalek, zaujímají 5500
metrů čtverečních.
V druhé polovině dubna bylo
vysazeno 31 stromů a osm keřů
v hodnotě asi 150 tisíc korun.
Pro srovnání – za loňský rok
byly v rámci péče o městskou
zeleň v obvodu zasazeny dřeviny za přibližně 400 tisíc korun.
Dále probíhala na jaře údržba

veřejné zeleně, tedy sekání trávníkových ploch, likvidace plevelů a pletí v plochách veřejné
zeleně ve městě. Nově vznikly
například okrasné záhony na
ulicích Kremličkově a E. Filly,
kde v minulosti byly pouze travnaté pásy.
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Senior Expres obnovil své služby

Život v obvodu se pomalu
Dnes už je poměrně známé,
vrací do normálu. Součástí po- že se nejedná o klasickou taxistupného rozvolňování přísných službu, ale především o službu
Většině obyvatel se výsadby
opatření, která byla přijata v ná- sociální, kterou mohou využít
líbí, avšak najdou se i jedinci,
vaznosti na průběh epidemie, je obyvatelé Mariánských Hor
kteří záměrně stromy a keře pomimo jiné možnost znovu využít a Hulvák starší 65 let a držitelé
škozují, včetně těch nově vysaslužeb Senior Expresu. Služba karty ZTP a ZTP/P na dopravu
zených, ničí a zcizují vysazené
pro mariánskohorské seniory fun- k lékařům, do nemocnic, na úřad
keře a trvalky ze záhonů.
govala až do březnového přeru- a další místa.
„Poslední politováníhodšení už od jara roku 2015 a těšila
Cestující si může službu obnou událostí je záměrné ponise vždy velkému zájmu.
jednat maximálně čtyřikrát za
čení vzrostlého stromu v ulici
„Přijali jsme několik bezpeč- měsíc a za jednu jízdu uhradí 20
Mojmírovců, který po vyvrácení
nostních opatření, kdy po každé korun. Poplatek ve stejné výši
uschl, a kuriózní situace vznikla
jízdě je zadní část vozu dezinfi- zaplatí i doprovod cestujícího,
v ulici Kaštanové, kde neznámý
kována. Přesto bychom rádi ape- pouze doprovod držitelů průkazů
vandal nejenže odcizil trvalky
lovali na naše nejstarší občany, ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.
ze záhonu, a ty, které nepobral,
kteří jsou rizikovou skupinou, aby Pokud si lidé stihnou vyřídit své
alespoň poničil. Věřím ale, že si
službu využívali opravdu jen pro záležitosti do 15 minut, řidič na
obyvatelé budou ‚své‘ výsadby
nejnutnější cesty k lékaři. Záro- ně počká a domů je odveze bez
hlídat a chránit je před vandaveň je nutné, aby cestující měli dalších poplatků. V případě, že
ly. Radnice samozřejmě zajistí
před nástupem do vozu nasazeny jejich zdržení bude delší, po donápravu, ale jsou to zbytečně
roušky,“ uvedla místostarostka mluvě pro ně řidič přijede, ale
vynaložené finanční prostředky,
Jana Pagáčová. Nově budou cesta zpět bude opět zpoplatněna
které by mohly být využity na
moci senioři cestovat pouze po částkou ve výši 20 korun, zbylé
další zkrášlování ploch. Jenom
jednom. V případě, že je nutný náklady dotuje radnice.
náhrada těchto dvou případů
doprovod, může se jednat pouze
Služba je k dispozici každý
přijde na desítky tisíc korun,“
o člena společné domácnosti.
pracovní den od 7 do 15 hodin,
doplnil k celé události starosta
Oblíbený Senior Expres do s poslední možnou jízdou nejpozPatrik Hujdus.
dnešního dne využili senioři již ději od 14 hodin. Zájemci se mok 4312 jízdám. Mariánské Hory hou telefonicky objednávat, a to
a Hulváky byly první městský nejpozději den předem, včetně
obvod v Ostravě, který službu případné cesty zpět. Telefonické
z Dezinfekce bude poskyt- zvýhodněné přepravy s využitím objednávky jsou přijímány od
nuta pouze plnoleté osobě, která vlastního automobilu a řidiče za- pondělí do čtvrtka v době 8 až 14
vyplnila objednávku.
vedl, a řada lidí netušila, co si pod hod. a v pátek v době 8 až 11 hod.
z K vyzvednutí je potřeba do- tímto pojmem může představit. na telefonním čísle 599 459 200.
nést si vlastní prázdnou a čistou
PET-lahev.
V souvislosti s vydáváním dezinfekce prosíme všechny příchozí,
aby u výdeje dodržovali dvoumetrový odstup od ostatních a přišli
s rouškou, nebo jinou ochranou
dýchacích cest. Věřím, že společně distribuci dezinfekce zvládneme bez komplikací, doplnil Patrik
Hujdus.
Objednávkový formulář je zájemcům k dispozici na webových
stránkách mariánskohorské radnice, tedy www.marianskehory.cz,
v sekci Aktuality nebo na facebookovém profilu obvodu.
Před obnovením provozu proběhl

Radnice poskytne lidem zdarma dezinfekci
(Pokračování ze str. 1)
Potřeba dezinfikovat si ruce
a chránit se před případnými
viry a bakteriemi s námi zůstane zřejmě dlouhodobě. Aktivní
látka dezinfekce, určené na ruce
a povrchy, ničí všechny viry bez
ohledu na typ a prostředí a příprava její distribuce je již v plném
proudu. Pro snazší organizaci
distribuce je nutné, aby probíhala podle následujících pravidel.
z Objednávka se provádí výlučně prostřednictvím elektronického formuláře.
z Požádat o dezinfekci může
každý, kdo má trvalé bydliště
v městském obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
z Maximální objem poskytnuté dezinfekce je 500 až 1000

mililitrů (domácnost s jedním
členem maximálně 500 ml, vícečlenná domácnost nanejvýš
1000 ml).
z Dezinfekce se bude vydávat až do vyčerpání zásoby podle
pořadí objednávek, jakmile dojde
k vyčerpání zásoby, na poskytnutí
dezinfekce není nárok.
z Po vyplnění formuláře je
nutné vyčkat na vyzvání k vyzvednutí dezinfekce.
z Výzva bude zaslána na
e-mailovou adresu zájemce uvedenou ve formuláři.
z Vyzvedávání dezinfekce
bude probíhat u garáží mariánskohorské radnice v několika
etapách, aby se na místě při vydávání v jednom okamžiku neshromáždilo příliš velké množství osob.

Jarní čištění ulic komplikují neukáznění řidiči
Na konci dubna začalo
v Mariánských Horách a Hulvákách pravidelné blokové
čištění ulic podle rajonů. Jednotlivé ulice jsou s dostatečným
časovým předstihem osazeny
dopravním značením. Přesto se
najdou neukáznění řidiči, kteří
dopravní značení nerespektují.
„S pracemi jsme
začali ještě před
koncem nouzového
stavu, abychom
zvládli vyčistit na
značkách celý obvod co nejdříve.
Bohužel někteří
obyvatelé byli
tímto postupem
pohoršeni a dopravní značení
nerespektovali.
Několik takových
následně dostalo
pokutu za parkování na místě,
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kde to dočasně nebylo možné.
Bohužel ale není v silách radnice postupovat jinak, práší
se stále a uklízet je potřeba,
zejména na jaře i když to krátkodobě přináší určitá omezení.
Předpokládáme, že většina obyvatel chce, aby ulice v obvodu
byly čisté. Nově jsme se snažili

vyjít lidem více vstříc a čištění
provádíme postupně v menších
zónách, aby majitelé vozidel
nemuseli parkovat příliš daleko od svých domů“ řekl Patrik
Hujdus, starosta obvodu.
Radnice tímto apeluje na
řidiče, aby sledovali přenosné
dopravní značení, na kterém
je uvedeno datum
čištění příslušné
komunikace, včas
přeparkovali, a tím
umožnili bezproblémové vyčištění
ploch. Řidič, resp.
vlastník vozidla
se při nerespektování dopravního
značení vystavuje
riziku sankcí ze
strany městské
policie, dále pak
riziku odtažení
vozidla na svoje
náklady.

ve školkách postřik proti klíšťatům

Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky i v letošním roce
vyhlásil boj klíšťatům a v zahradách kolem svých mateřských
škol provedl speciální postřik,
který parazity přenášející lymeskou borreliózu a klíšťovou
encefalitidu zahubí.
Speciální chemický postřik
provedli pracovníci odborné firmy
v pátek 22. května, těsně před návratem dětí z nucených prázdnin
v mateřských školách na ulicích
U Dvoru, Zelené a Matrosovově a současně také v mateřince
na ulici Gen. Janka, která sdílí
společnou školní zahradu s obecními Jesličkami. Nevynechali ani
travnaté plochy kolem sportovního a dopravního hřiště ZŠ Gen.
Janka.
Při provádění postřiku bylo
letos možné využít toho, že areály školek byly prázdné. Postřik
sice není pro lidi nezdravý, ale
je vhodné, aby bezprostředně po
jeho použití nedocházelo ke kontaktu s lidskou kůží.

Radnice provádí plošný postřik
zahrad mateřských škol už pátým
rokem. Podle učitelek je to velmi
účinné. Již v uplynulých letech se
opatření rozšířilo také na travnaté
plochy v okolí domů s pečovatelskou službou, kde na lavičkách
a u altánů sedávají senioři. Druhou vlnu postřiku radnice plánuje
před začátkem nového školního
roku.

POSTŘIK, který se realizoval
v předchozích letech, významně
omezil výskyt klíšťat ve školních
zahradách.
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Mariánskohorský hřbitov se dočká zasloužené rekonstrukce
Místo posledního odpočinku
v Mariánských Horách a Hulvákách není v optimálním stavu
a po 118 letech si zaslouží proměnu v důstojný veřejný prostor
parkového charakteru, který by
se stal výraznou součástí městské
zeleně. Současný stav hřbitova je
nevyhovující nejen z hlediska estetického, ale i funkčního, a jeho
ozdravení by pomohlo umocnit
jeho pietní atmosféru. Vedení
mariánskohorské radnice přišlo
s myšlenkou regenerace místa
posledního odpočinku a ke spolupráci přizvalo studenty Vysoké

školy báňské, stavební fakulty,
katedry architektury.
„Postupná obnova a údržba
se realizovala i v předchozích
letech, ale chceme místu věnovat
ještě více pozornosti. V rámci
spolupráce s katedrou architektury jsme studentům zpřístupnili
hřbitov, a to včetně reálných geodetických a dalších podkladů.
Studenti za odborného dohledu
svých vedoucích zpracovali čtyři urbanisticko--architektonické
ideové studie, které plánujeme
zpřístupnit veřejnosti a dát možnost lidem se do budoucí podoby

Pozor na nepojízdná vozidla
(vozidla s propadlou technickou
kontrolou)
V měsíci dubnu letošního
roku byl novelizován zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Novelizace se týká odstavených nepojízdných vozidel, jejichž technická kontrola je šest
měsíců po platnosti. Vlastník
nebo provozovatel takového
vozidla bude vyzván (správcem/vlastníkem komunikace),
aby do dvou měsíců odstranil
důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích. V praxi
to bude znamenat, že vlastník/
provozovatel vozidla se musí
s vozidlem dostavit na stanici technické kontroly a získat
platnou kontrolu. POZOR!!!
Vozidlo bez platné TK nesmí
být provozováno na pozemních
komunikacích, je nutné vozidlo
dostat na stanici technické kontroly jiným způsobem než po
vlastní ose.
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Po marném uplynutí této
dvouměsíční lhůty bude vozidlo odstraněno, tj. odtaženo na
vhodné místo. Vlastník vozidla
zároveň obdrží oznámení, kde
se vozidlo nachází a za jakých
podmínek (např. úhrada za odtažení, uskladnění vozidla, prokázání totožnosti, vlastnictví) si
jej může vyzvednout. Tady je
nutné si uvědomit, že vlastník
nebo provozovatel vozidla bude
povinen neprodleně odstranit
závady na vozidle a zajistit si
technickou kontrolu, tak aby vozidlo mohlo být provozováno na
pozemních komunikacích. Pokud si jej vlastník nevyzvedne
do tří měsíců ode dne doručení
oznámení, může být vozidlo
prodáno ve veřejné dražbě.
V konečném důsledku novelizace zákona usnadní správnímu orgánu rychlejší odstranění
nejen vraků, ale i odstavených
nepojízdných vozidel s prošlou
STK.

hřbitova zapojit,“ doplnil místostarosta Filip Čmiel.
Mariánskohorský hřbitov je
rozlohou opravdu malý, jelikož
před lety musela část ustoupit
výstavbě cesty pro železárny,
nicméně nepostrádá památky
či místa posledního odpočinku
významných osobností. Pomník od akademického sochaře Augustina Handzela zde má
například herecký pár Adolfína
a Alois Merhautovi. Díky své
historii i osobitému umístění má
své specifické kouzlo, které měly
architektonické návrhy pokud
možno zachovat, ale s přihlédnutím k moderní architektuře. A to
se v různé míře povedlo. Nově
by jej například mohly doplnit
kolumbárium, rozptylová loučka, rajská zahrada nebo působivá
vstupní brána. Součástí nové podoby hřbitova bude také pamětní
deska pana Josefa Sudera, který
působil v odboji a byl popraven
nacisty. Jeho rodina stále žije
v našem obvodu.
„Nebude jednoduché některý
z návrhů vybrat, všechny jsou
velmi zajímavé. A protože máme
zájem na tom, aby se výsledná

podoba hřbitova líbila hlavně
obyvatelům našeho obvodu,
všechny návrhy zveřejníme a požádáme veřejnost, aby se k nim

vyjádřila,“ doplnil starosta Patrik Hujdus s tím, že návrhy budou prezentovány na webu, ale
také fyzicky v budově radnice.

Radnice reaguje na klimatické změny
Druhově pestré a méně udržované trávníky se již v loňském
roce objevily v některých částech Mariánských Hor a Hulvák.
Takzvané květnaté či travní louky
mají zpomalit vysychání půdy
a také nabídnout útočiště užitečnému a vzácnému hmyzu.
„Nakrátko sečený trávník
ztrácí schopnost zadržovat vodu,
protože řídký porost nezadrží sluneční paprsky, které půdu dále
vysušují. Z krátce střižených trávníků s nedokonale sesbíranými
zbytky travní hmoty se pak můžou
šířit houby a roztoči, což představuje riziko pro alergiky. A zelený
trávník je rozhodně hezčí než ten,
co je sice nakrátko střižený, ale
suchý,“ vysvětlil starosta Patrik
Hujdus.
Odborní pracovníci radnice,
kteří mají na starosti údržbu zeleně, vytipovali loni devět lokalit,
v nichž došlo k omezení sekání
trávy. Jedná se například o roh
ulic 1. máje a Železárenské, pás
pod sídlištěm Vršovců, část travnaté plochy a svahu u bytových
domů na ulici Karasově, plochy
v parku „U Rakety“, pod ragbyovým stadionem na Fifejdách
a další. Během května, tedy ještě před tzv. pylovou sezonou, je
v nich prováděna první seč a další
budou následovat až podle výšky
travního porostu a vývoje počasí.
„Naší představou je, že ve
vytipovaných lokalitách vyjedou sekačky maximálně třikrát
do roka. To by mohlo vrátit zpět
i rostliny, které byly dříve běžné,
a zelené plochy by tak mohly zase
vypadat jako louky. Na konci roku
pak celý projekt vyhodnotíme,“
doplnil Patrik Hujdus.
Omezení sečení trávy na ve-

řejných prostranstvích je jednoduchý a zároveň levný zásah
podporující udržení vody v půdě.
Tím, že tráva přirozeně roste,
vzroste schopnost půdy zadržovat
vodu a zároveň se zvýší druhová
rozmanitost živočichů a rostlin,
kteří se v dané lokalitě nacházejí.
Nakrátko sečený trávník naopak
ztrácí schopnost zadržovat vodu
a řídký porost nezadrží sluneční
paprsky, které půdu dále vysušují.
Navíc místa s přirozenou skladbou zeleně mohou poskytnout
dostatek potravy a úkrytů hmyzu.
Už v loňském roce se na méně
sečených trávnících objevilo
několik mravenišť. S tím souvisí

i populace ptáků, pro kterou je
hmyz základní složkou potravy.
Pokud ptáci nemají hmyz, živí se
více různými bobulemi a semínky, což často způsobuje škody
sadařům a zahrádkářům. Pokud
nenacházejí ani bobuloviny či
různá semínka, umírají hladem.
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky obhospodařuje
na svém území mimo areály hřbitova, mateřských a základních
škol celkem 40 hektarů trávníků
a z toho tři hektary seče aktuálně
v omezené intenzitě, tzn. provede
se první seč a poté až seč v podzimních měsících a na konci sezony se sběrem listí.

Vedení radnice zavedlo...
(Pokračování ze str. 1)
Měření je prováděno bezdotykovým teploměrem z bezpečné
vzdálenosti a výsledek je patrný
během několika sekund. Tímto
způsobem lze zajistit, že nikdo se
symptomy onemocnění není do
budovy vpuštěn, a riziko nákazy
je tudíž menší. Vstup bude umožněn pouze s ochranou dýchacích
cest, po vstupu musí každý použít
dezinfekci na ruce.

„Přestože dochází k neustálému rozvolňování opatření,
žádáme občany, aby i nadále
upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před
kontaktem osobním v případech,
kdy to je možné. Aktuálně má
úřad nastaveny úřední hodiny
na pondělky a středy od osmi do
sedmnácti hodin. V neúředních
dnech je ale po domluvě možné
přijít také,“ doplnil starosta.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Ulice Ludmilina prochází rekonstrukcí
Až do konce července bude
uzavřena ulice Ludmilina v Mariánských Horách. Mariánskohorská radnice se v ní pustila do
rekonstrukce s předpokládanými
náklady bezmála 3,5 milionu ko-

run. Opravou projde nejen celá
ulice, která získá nový asfaltový povrch, ale také uliční vpusti
a chodníky. Na komunikaci budou navržena podélná parkovací
stání a vznikne zde i zpevněná

plocha pro kontejner. Vše probíhá
v návaznosti na loni na podzim
dokončenou rekonstrukci vodovodního a kanalizačního potrubí.
V průběhu realizace bude v křižovatce u kostela také doplněn
jeden stožár veřejného osvětlení,
díky kterému bude úsek přehlednější a bezpečnější.
„Rekonstrukce probíhá dle
plánu a mám radost i z toho, že
se významně podařilo ušetřit finanční prostředky, jelikož nebylo
nutné realizovat některé z prací
navržených v projektu. Například
nebylo nutné na základě statických zkoušek provádět stoprocentní sanaci pod vozovkou, tak
jak tomu bylo například v loňském roce na ulici Václavské,
ulici Emila Filly a ulici Kremličkově,“ doplnil místostarosta
Filip Čmiel.

Situace ve škole v době on-line výuky
Pracovníci ŠPP
Školní poradenské pracoviště fungovalo po celou dobu
uzavření naší základní školy,
k němuž došlo na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.
Jsme si vědomi, že situace byla
pro všechny aktéry edukace velmi náročná, a proto poskytujeme nadále podporu jak žákům,
rodičům, tak i pedagogickým
pracovníkům. Rádi bychom vás
seznámili s tím, jak fungovala
škola v průběhu uzavření.
S některými rodiči jsme zůstali v kontaktu osobním, u jiných
jsme začali využívat rozličných
nástrojů komunikace (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu,
aplikací Google Meet, WhatsApp, Messenger aj.). To vše samozřejmě s důrazem na ochranu
dat a informací. Poměrně velkým
množstvím těchto nástrojů jsme
se snažili vyjít vstříc technologickým možnostem jednotlivých
rodin.
Primárním cílem naší práce
v nouzovém stavu bylo podpořit kontakt a spolupráci školy se
všemi rodiči, zajistit kontinuitu
podpůrných opatření a nadále nabízet rozličné poradenské služby.
Ze strany sociálních pedagogů
a školních asistentů byla obnovena práce v terénu. Zaměřili jsme
se na děti, které se nemohly zúčastnit on-line výuky (nemají internet) či nemají k dispozici taková komunikační zařízení, která by
jim umožnila jakýkoliv kontakt
s vyučujícím. Každé úterý a čtvrtek byla, za dodržení veškerých
nařízení a doporučení, zpřístupněna škola pro ty děti, které si
vyzvedávaly úkoly a materiály
přímo ve škole (děti nevstupovaly do vnitřních prostor školy, ale
pouze do zádveří, kde byl vytvořen prostor, kde po jednotlivých
třídách nalezly příslušné materiály). Bylo možné se individuálně
dohodnout s vyučujícím a předat
si informace či sdělit jakékoliv
požadavky týkající se výuky.
Speciální pedagožka, sociální pedagožka i školní asistentky
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umožnily dětem pokračovat v zájmových aktivitách a doučování,
a to formou on-line meetingu,
které se uskutečnily minimálně
čtyřikrát týdně (vždy dvakrát týdně Logo hrátky a dvakrát týdně
čtenářská gramotnost a logické
hry, dále dle potřeby). V těchto
on-line hodinách jsme pracovali s vybranými žáky naší školy,
kteří potřebují podporu a pomoc
například při zvládání učiva
(upevňování znalostí z českého
jazyka a matematiky, didaktické a logické hry, procvičování
učiva aj.). Tím jsme se také
snažili o zachování vzájemného
kontaktu dětí, umožnili jsme jim
sdílet jejich pocity a pomáhali
lépe vstřebávat aktuální situaci.
Jednalo se o kontinuální práci,
která navázala na práci třídních
učitelů a dalších vyučujících.
Speciální pedagožka zajišťovala nadále předmět speciálněpedagogické péče, jehož náplň
vychází z doporučení PPP či
SPC, snažila se děti nepřetěžovat
dalšími úkoly, a hravou formou
rozvíjet potřebné schopnosti, dovednosti a znalosti.
Komunikace probíhala prostřednictvím e-mailové korespondence či telefonické komunikace,
a to zejména v případě rodičů,
respektive zákonných zástupců,
kteří potřebovali konzultace v oblasti vzdělávání, sociální problematiky a dalších specifik, která
vyplynula z této náročné situace.
Školní psycholožka byla připravena poskytnout telefonickou
intervenci jakémukoliv rodiči či
žákovi, který o to požádal.
Pokračovala komunikace s jednotlivými institucemi (OSPOD,
soudy, PPP, SPC, dětské domovy a další). Taktéž pokračovalo
sepisování zpráv, poskytování
součinnosti při řešení jednotlivých případů.
Pracovníci ŠPP se navíc vzdělávali, a to například formou on-line webinářů či samostudiem
odborné literatury, případně vytvářeli případové studie, nejen
pro své kolegy.

Učitelé
Vyučující navázali úzký kontakt s rodiči a žáky především
přes bránu Bakaláři – Komens.
I když existovala malá část žáků
(rodičů), kteří se školou nekomunikovali, učitelé podle potřeby
se žáky nebo rodiči telefonovali
a vysvětlovali učivo. Dle věku
žáků zasílali úkoly mailem buď
na školní mail – u starších, nebo
na mail rodičů – u mladších. Děti
se učily samy si organizovat své
povinnosti, školní přípravu a volný čas. Za to si od nás zasluhují
velkou pochvalu. Některé třídy
komunikovaly přes aplikace Messenger, Google Meet, WhatsApp,
Facebook, kde využívaly uzavřené skupiny. Řada odkazů na výukové materiály byla umístěna
na webu školy. Využívali jsme
informační kanál YouTube, kde
někteří vyučující zveřejňovali
svá vlastní videa nebo nacházejí
výukový materiál již vytvořený
jinými autory, vhodný pro výuku
v různých ročnících a oblastech.
Vyučující byli s dětmi a rodiči
v pravidelném kontaktu. Děti
posílaly fotografie své, svých
výtvorů a aktivit, které s rodiči,
popř. samy doma realizovaly.
Pro žáky, kteří neměli přístup
k internetu, jsme tiskli pracovní
listy a výukové materiály. Rodiče nebo žáci si je vyzvedávali
dvakrát týdně ve škole v předsálí.
Zde rovněž odevzdávali vypracované úkoly.
Většina žáků si zvykla na
systém práce se svými učiteli,
průběžně plnila zadané úkoly
a zasílala je zpětně ke kontrole.
Domácí vyučování pomocí internetu bylo pro nás, vyučující, velkou výzvou. Uvědomili jsme si,
že máme příležitost více zapojit
počítačové technologie do výuky.
K dalšímu vzdělávání využíváme
webináře projektu SYPO, Google
Meet, YouTube a další. Ceníme
si přístupu rodičů a žáků v této
těžké době, protože tento druh
výuky klade velké nároky na
jejich čas, tvořivost, důslednost
a samostatnost.
Šárka Fehérová,
ředitelka školy
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KRÁTCE Z OBVODU:
Mariánskohorská radnice
před otevřením
školy, školek
a Jesliček poskytla svým
příspěvkovým
organizacím
dezinfekci na
povrchy a ruce,
jednorázové
roušky, ochranné štíty, bezdotykové teploměry a další vybavení, které je nezbytné pro zajištění prevence a ochrany před šířením koronaviru.
Organizovaný odpor
německé armády se na
území našeho obvodu
zhroutil 30.
dubna, když
do Mariánských Hor
vstoupili sovětští a českoslovenští
vojáci. Prvního května ale přestala klást odpor i malá hnízda fašistického
odporu. Rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých
jednotek byl vydán 8. května roku 1945 a právě tento den si připomínáme jako Den vítězství a osvobození od fašismu. Památku
obětí uctili v uplynulých dnech zástupci vedení mariánskohorské
radnice položením květin u Památníku umučeným na hřbitově
v Mariánských Horách, u Památníku padlým a umučeným na
Matrosovově ulici, u Památníku padlého letce Nikolaje Ovčinnikova na Hulváckém kopci a také u Památníku obětem 2. světové
války na Podlahově ulici před farou a budovou Fakulty umění
Ostravské univerzity.
V obytné zóně je
maximální povolená
rychlost 20 kilometrů
za hodinu. „Dvacítku“ ale na Korunní
ulici a taky u základní školy na ulici Rtm.
Gucmana rozhodně ne
všichni dodržují. Mariánskohorská radnice
proto značky nechala
namalovat přímo na
vozovku.
V těchto
dnech pracovníci mariánskohorské radnice
roznáší nájemníkům
obecních bytů
vyúčtování
služeb za rok
2019. Případné nedoplatky
se objeví ve
složenkách SIPO v červenci, je ale možné požádat bytový odbor
o úhradu prostřednictvím splátek. Kdo má přeplatek, složenku
pro vyzvednutí financí obdrží nejpozději v červenci. Po dohodě
je možné zaslat přeplatek také na účet.
Chcete mít informace z našeho městského obvodu z první ruky a nečekat na vydání Zpravodaje?
Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor
a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese
www.facebook.com/marianskehoryahulvaky.
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Vážení rodiče, milí žáci,

Čertovské pohádky jdou do ﬁnále
Přestože mimořádné události související s šířením nemoci
covid-19 zásadně změnily všední život, desátý, jubilejní ročník
soutěže Čertovské pohádky se
uskutečnil. Mimořádná opatření
sice zrušila docházku do základních a středních škol, ale vedení
radnice Mariánských Hor a Hulvák, jako pořadatel, prodloužilo
termín pro přihlášení soutěžních
pohádek a znovu oslovilo školy.
„Požádali jsme ředitele škol
o spolupráci, aby nabídli dětem
možnost zapojit se do soutěže
z domácího prostředí ať už
oslovením rodičů, domácím
slohovým cvičením či alespoň

zveřejněním výzvy k účasti na
webových stránkách jednotlivých škol,“ uvedl starosta
Patrik Hujdus.
Mnohé z dětí tak využily
situaci a v prostředí domova
vymýšlely nejrůznější kreativní
příběhy čertovských hrdinů.
Stovkami došlých pohádek se

nyní pročítají porotci, aby vybrali ty nejhezčí. Na výherce
čeká mnoho zajímavých cen.
Jako v předchozích letech,
i letos vyjde CD s nejhezčími
pohádkami a radnice rovněž
plánuje u příležitosti jubilea vydání knihy nejhezčích pohádek
za celé desetiletí soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků, které radnice připravuje,
se od předchozích vzhledem
k situaci bude lišit, ale děti se
mají opět na co těšit. O termínu i podrobnostech vyhlášení
budou všichni včas informováni
nejen na adrese www.certovskepohadky.cz.

Všechno zlé je pro něco dobré…
Uplynulé období nám přineslo mnoho nových
zkušeností, podnětů, informací nepříjemných i příjemných. Naprostá většina z nás se ocitla v nové
situaci a okolnostech, s nimiž neměla žádné zkušenosti. Všechna ta opatření, omezení, komplikace
a problémy ale také mnohé prozradily na každého
z nás. Potěšující je, že přes všechny potíže bylo
vidět i mnoho dobrého. Spousta lidí se dokázala
semknout a jako dobrovolníci se zapojili do potřebných činností. Šili roušky, zajišťovali servis
pro seniory a nemocné od nákupů přes poštu až
po lékárny, sháněli ochranné pomůcky, dezinfekci,
rozváželi je, dezinfikovali bytové domy a řadu
dalších potřebných prací.
Přirozeným koordinátorem všech těchto potřebných činností se zcela samozřejmě stala radnice,
kam se obraceli s nabídkou, jak a kde mohou pomoci, všichni dobrovolníci, a také ti, kteří pomoc
potřebovali.
Kde jinde tedy dnes poděkovat všem těm,
kteří neváhali, a v těžké době nezištně přiložili
ruce, abychom spolu všechny problémy zvládli.
Náš společný dík patří všem těm švadlenkám, které
přes bolest v zádech seděly hodiny nad šicími stroji,
aby pro jiné ušily roušky – maminkám na rodičovské dovolené, babičkám či mámám od rodin,
i když děti nebyly ve škole, učitelkám ve školkách,

studentkám a dalším. Taky pánům od sousedů, kteří
u vchodů do domů vyvěsili čísla svých mobilů,
ať senioři mají komu zavolat o nákup, řidičům
rozvážejícím dezinfekci, domovníkům a dalším
spolupracovníkům radnice, kteří dezinfikovali společné prostory domů, úředníkům a sousedům, kteří
po obvodu roznášeli roušky potřebným, a všem
dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali ostatním.
DĚKUJEME!

situace ve školství se již pomalu vyjasňuje a konec školního
roku dostává ostřejší rysy. Ministerstvo školství ve spolupráci
s ministerstvem zdravotnictví postupně stanovují mantinely, ve
kterých se školy můžou a musí
pohybovat. Zároveň jsou stanoveny důležité termíny, podle
kterých se budou skupiny žáků
vracet do školních lavic. Od
11. května je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků
9. ročníku, a to hlavně z důvodu
přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. Od pondělí 25.
května pak smějí do tříd žáci celého prvního stupně. Také tady
je docházka zatím dobrovolná.
Ostatní třídy a ročníky zůstávají s otazníkem a budou i nadále
pokračovat v distanční výuce.
Již minulý týden vyšla vyhláška
k hodnocení 2. pololetí školního
roku 2019/2020. Na všechny tyto
kroky se v naší základní škole
postupně připravujeme a budeme se snažit, aby návrat žáků
do školního prostředí byl pro ně
i jejich nejbližší především bezpečný. Záležitosti, které se budou
týkat jen některých žáků nebo
skupin žáků naší školy, budou koordinovat třídní učitelé. V tomto
příspěvku bych se ráda zmínila
především o věcech, které se týkají všech našich žáků a jejich
zákonných zástupců. Patrně nejvíce vás bude zajímat červnové
hodnocení vašich dětí. Vyhláška, kterou školy obdržely minulý
týden, mluví jasně. Pedagogové
i za této situace mají právo žáky
známkovat. Konečná známka
pak má být v podstatě utvořena
z těchto podkladů:
 z hodnocení výuky před
uzavřením škol

 z hodnocení prací zadaných
během výuky na dálku
 ze známek, které získáme
během výuky na dálku
 ze znalosti žáků jako osobností, tedy toho, jak se žák připravuje a pracuje z dlouhodobého
hlediska
A tady asi dojde na lámání
chleba. Ti žáci, kteří svědomitě
pracují a včas posílají své úkoly
ke kontrole, budou se svým hodnocením určitě spokojeni. Naopak žáci, kteří úkoly odkládají
a neposílají, budou asi zklamáni.
A chci říct jednu důležitou věc.
Pro nikoho z vyučujících není
hlavní to, že je úkol bez chyby,
ale fakt, že byl vypracován a odeslán. Ručím všem za to, že učitelé
tolerují i zpožděné úkoly. Rodiče v této situaci nenesou žádnou zodpovědnost za správnost
úkolů, ale musí dohlédnout na
to, že se dítě do školy pravidelně
připravuje a úkoly vypracovává
a odesílá. Případně mu být nápomocni při řešení problémů,
které mohou nastat. Například
neporozumění zadání nebo komunikace s pedagogem nemusí
být důvodem k ostychu ze strany
žáka. Vzájemná komunikace je
teď stěžejní a myslím si, že naše
škola poskytla dostatek způsobů,
jak mohou být žáci, rodiče i pedagogové v kontaktu.
Milí rodiče a žáci, slova a věty,
které jste si přečetli výše, dokazují, že naším jediným cílem je
být s vámi v kontaktu a společně
překonat toto složité období. Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
obraťte se buď přímo na jednotlivé vyučující, nebo na vedení
školy. Děkuji všem za dosavadní
spolupráci a podporu.
Šárka Fehérová,
ředitelka školy

Vedení radnice zjišťovalo před zahájením provozu mateřských škol zájem u rodičů dětí
Školky se otevřely 25. května. Provoz
funguje v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření. Jeho pravidla vycházejí z metodiky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Prioritou zůstává maximální
bezpečnost chodu.
Vedení mariánskohorské radnice ještě před otevřením požádalo rodiče, aby
věnovali pozornost dotazníku, který byl
zveřejněn na stránkách obvodu a jednotlivých mateřských škol. Jeho vyplněním
tak pomohli školkám získat informace
o tom, jak nejlépe nastavit pravidla provozu školek, která by byla komfortní pro
děti, rodiče i pracovníky zařízení, aby
bylo možné fungovat v menších skupinách, zajistit zvýšený hygienický režim
a zohlednit prostory školy a také personální možnosti příspěvkových organizací.
„Jednoduchý a krátký dotazník se týkal zejména zájmu o účast dětí ve školce
v průběhu měsíců května a června, ale
také zájmu o docházku během prázdninového provozu. Vyhodnocením dotazníku
jsme zjistili, kolik rodin chce umístit své
děti do mateřských škol v následujících
dnech, ale odpověděli nám i na další
otázky, především o zvažované době vy-
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zvedávání dětí ze zařízení, aby se školky mohly řádně připravit a naplánovat
potřebná opatření,“ vysvětlil starosta
Patrik Hujdus a doplnil, že radnice zajistila mateřským školám již v předchozích
týdnech ochranné prostředky, jako jsou
například roušky, jednorázové rukavice,
mýdla či dezinfekce na ruce i povrchy.
Provoz mateřských škol městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky je
v pracovní dny od 6 do 15 hodin, přičemž
od 15 do 16 hodin je čas určený pro „odcházení“ dětí (zákonný zástupce si může
dítě vyzvednout v kteroukoliv hodinu, po
dohodě s učitelkou). Mateřské školy se
zavírají v 16 hodin z důvodu celkové dezinfekce. Dle zájmu o docházku a vzhledem k celkovému počtu dětí ve školce
mohou být jednotlivé třídy slučovány.
V návaznosti na doporučení a metodické pokyny ministerstva školství je provoz
doprovázen speciálními bezpečnostními
a preventivními opatřeními:
z do školky mají přístup pouze zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění
z ve školce děti roušku nemají – pohybují se bez roušek (taktéž učitelky)

z každému dítěti bude při vstupu do
třídy a odchodu domů změřena teplota
z prostředí školky se průběžně několikrát denně dezinfikuje
z v šatně mohou být najednou pouze
dvě dospělé osoby, ráno je potřeba počítat
s malým zdržením
z pokud je šatna v daném okamžiku
obsazena, další návštěvníci čekají venku
před vstupem do budovy
z do šatny je dospělým osobám (popřípadě sourozencům s platným pověřením) umožněn vstup pouze s rouškou
z před vstupem do šatny si musí dospělá osoba (doprovázející sourozenec)
i dítě vydezinfikovat ruce (dezinfekce
k dispozici v každé šatně)
z při předání (vyzvednutí) dítěte musí
být dodržován patřičný odstup od vstupu
do třídy
z předávání a vyzvedávání dětí je v
zájmu plynulého provozu v šatně nutné
zvládnout nejpozději do pěti minut
z před prvním přijetím do MŠ musí
zákonný zástupce odevzdat vyplněný formulář Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na webu školek)

Informace o případných změnách nebo
dalších opatřeních závislých na aktuální
situaci budou k dispozici v jednotlivých
mateřských školách.
Rada městského obvodu schválila
prázdninový provoz ve školkách v následujícím režimu:
Ve dnech 7. července až 24. července
budou otevřeny MŠ U Dvoru a MŠ Gen.
Janka.
Ve dnech 3. srpna až 21. srpna bude
otevřena MŠ Zelená.
Ve dnech 1. až 3. července, 27. až 31.
července a 24. až 31. srpna budou mateřské školy uzavřeny.
Zápisy k prázdninovému provozu
se uskuteční 27. května v každé školce městského obvodu od 7.30 do 15.30
hodin (formuláře k zápisům k dispozici
v jednotlivých školkách od 25. května,
případně na webu školek).
Kontakty na jednotlivé mateřské školy
obvodu naleznete zde:
MŠ U Dvoru: www.kms-ov.cz
MŠ Gen. Janka: www.msgenjanka.cz
MŠ Zelená (a MŠ Matrosovova):
www.mszelena73.cz
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Život se pomalu vrací do normálu
Nouzový stav skončil, některá
opatření sice ještě chvíli potrvají, ale život nás všech se pomalu
vrací do normálu. Ráda bych
vás jako resortní místostarostka
pro školství informovala, že od
25. května se v našem obvodě
otevřela základní škola a mateřské školy. Byla zahájena výuka
v mateřských školách a výuka na
1. stupni ZŠ, včetně přípravy
žáků z 9. tříd na přijímací zkoušky. Toto otevření má svá pravidla,
např. děti musely přinést čestné
prohlášení, že nejsou nemocné
a nepřišly do styku s nemocí
covid-19 a nejsou v tzv. rizikové skupině. Pravidelně jsme se
scházeli s ředitelkami školských
zařízení a postupně ladili všechny „kroky“, které by směřovaly
k pravidlům pro otevření škol,

abychom zajistili bezpečnost
a zvýšená hygienická opatření.
Pracovníkům a učitelům jsme
poskytli bezpečnostní štíty, potřebnou dezinfekci jak na ruce,
tak na úklid, a v neposlední řadě
i dávkovače u vstupu do škol.
V zásobě škol jsou i roušky pro
děti, které ušily naše dárkyně
– šikovné švadlenky. Informace o vývoji ohledně otevření
škol byly postupně vkládány na
webové stránky škol, a tak rodiče
mohli být průběžně seznamováni s vývojem situace. Ještě stojí
za zmínku, že bez přítomnosti
dítěte proběhly zápisy do mateřských škol a základní školy.
Co se týká ZŠ, do prvních tříd
by mělo nastoupit 64 dětí, což
předpokládá otevření tří prvních
tříd. Vzhledem k tomu, že na bu-

dově Klicperova budou od léta
postupně probíhat stavební práce
na exteriéru budovy, tak i částečně v některých třídách, všechny
první třídy zahájí výuku v budově
ZŠ Gen. Janka.
Na závěr mi dovolte, abychom
vás, rodiče budoucích prvňáčků,
a vaše děti pozvali na společné
setkání s vedením radnice, s vedením školy a s vašimi budoucími
učiteli. Toto setkání se uskuteční v úterý dne 23. června od 13
do 16 hodin na hřišti u ZŠ Gen.
Janka. Pro děti budou připraveny soutěže, hry a samozřejmě
i pěkné ceny. Již teď se na setkání s vámi těšíme a věříme, že
čas korony je již za námi a že se
opět budeme moci spolu setkávat
a prožívat společné pěkné chvíle.
Jana Pagáčová, místostarostka

Pozvánka na den pro prvňáčky
Dovolujeme si pozvat budoucí
prvňáčky a jejich blízké na zábavné odpoledne „Z pohádky do
pohádky“, které pro ně připravila ZŠ Gen. Janka na 23. červen

od 13 do 16 hodin. Čeká na ně
spousta soutěží s pohádkovými
postavičkami, legrace a určitě si
odnesou nějakou odměnu. Akce
se uskuteční na dopravním hřišti

Okrsek č. A12
Jana Lachová
os. č. 4192

v místech, kde je to dopravním
značením zakázáno. Osoby bez
přístřeší konzumují alkohol
a znečišťují veřejné prostranství.
Obytné domy a další budovy
bývají objektem vandalů a sprejerů. Dalšími problémy jsou
volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy. V ranních hodinách
je u přechodu pro chodce na ul.
Novinářské zajišťována bezpečnost dětí přicházejících do
školských zařízení na ul. Gen.
Janka a Gen. Píky.

Okrsek č. A13
Bc. Aleš Jurošek
os. č. 4990
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Jedná se o okrsek, který tvoří
zčásti bytové domy, několik rodinných domů a objekty občanské vybavenosti. V okolí firem
a škol dochází k problémům se
stacionární dopravou, kdy vozidla parkují v křižovatkách, na
veřejné zeleni apod. V areálu
garáží dochází ke krádežím kovových materiálů a odkládání
domovního odpadu mimo místa
k tomu určená. V lokalitě jsou

Také tentokrát se nám v reakci na rubriku „Znáte svůj obvod?“
sešlo velké množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách
Zpravodaje osmisměrku obsahující 16 písmen, ze kterých vzejde
tajenka, a věříme, že nám na radnici opět dorazí velké množství
správných odpovědí. Z těch, které nám došly v dubnu, jsme vylosovali paní Márii Vaňkovou a paní Evu Lindovskou, které jsou
také šťastnými výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty naší
radnice. A jak zněla tajenka dubnového vydání? Komu při luštění
vyšlo „Spolu to zvládneme“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou
adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 15.
června. Do stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce
nadepsané heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63
v Ostravě – Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte
připsat své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát
ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme.
Výherci si svou výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice,
v prvním patře, kancelář č. 10.

A N E Y H B K H Ě B

Í Ř P A

K K O Ř E N A K S A M T O A
N A S D P B P L Ř E Á E P H
L A L Á Á O O T Ě M Á N E C
V A K B L N S H A N G Á R Í
A B R L O H E P J B E F A M

řešeny volný pohyb psů a znečištění veřejného prostranství
exkrementy psů. V průběhu
dne se v okolí prodejen potravin zdržují problémové osoby,
které zde konzumují alkohol
a znečišťují veřejné prostranství.
V ranních hodinách je u přechodu pro chodce na ul. Výstavní
zajišťována bezpečnost dětí přicházejících do mateřské školy
a základní školy na ul. Zelené.
Kontakt na oba strážníky:
Telefon: 599 414 181
Pracoviště: ul. Bílá 1975/2,
Ostrava – Mariánské Hory
www.mpostrava.cz – okrskáři
(zde je možné zanechat
písemný vzkaz okrskáři)

Nález použitých jehel
a injekčních stříkaček

Jedná se o okrsek, který je
tvořen zástavbou starších činžovních domů a sídlištní panelovou zástavbou. Jde o poměrně frekventovanou lokalitu, jak
v oblasti zásobování provozoven, tak i MHD, a proto zde
dochází k častému porušování
bezpečnosti silničního provozu ze strany řidičů. Problémem
okrsku je občasné rušení nočního klidu v okolí restauračních zařízení. Dále nedostatek
parkovacích míst, opakované
stání vozidel na chodnících a

Znáte svůj obvod?

A B Č É L O R T K E L E K T
školy a v případě nepříznivého
počasí v budově školy. Bude
skvělé, pokud děti přijdou ve
sportovním oblečení a s úsměvem na rtech. ZŠ Gen. Janka

Znáte svého strážníka?
Potkáváte je dennodenně.
Muže a ženy v černých stejnokrojích, strážníky Městské policie Ostrava (MPO). Každý má
svůj okrsek, každý v něm řeší
specifické problémy. Ale znáte
„svého“ okrskáře? Víte, na kterou služebnu MPO se můžete
obrátit, víte, jak svého okrskáře
kontaktovat?
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Hned v jedenácti případech
v uplynulém měsíci vyjížděli
naši strážníci do částí Mariánské
Hory a Hulváky na oznámení
o nálezu použitých injekčních
stříkaček a jehel. K této činnosti
jsou strážníci nejen proškoleni,
ale zároveň i vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou
kleště na jejich sběr, dezinfekce, rukavice a obal pro jejich
ukládání. S použitými jehlami
a injekčními stříkačkami pak
po celou dobu zacházejí jako
s infekčním materiálem. Díky
této činnosti tak strážníci napomáhají ke snižování nebezpečí
infekčního onemocnění zejména
v okolí míst, kde si hrají děti, či
v odpočinkových zónách.
Vážení spoluobčané, naleznete-li vy nebo vaši blízcí použitou jehlu nebo injekční stříkačku, volejte 156, přijedeme.

B S M V O M L A K T U O L N
E R I K A H A N U G A L V Í
A N I

L E S Y K Ž Ě B E E M

A K V O Ž

Í Ř K A P K C C S

Ě A N R Á K Í

L Á R K K K A

K O B R A N Ž E M N Ó É

I

J

L K A M U F L Á Ž É T N F O
BAVLNKA, BĚŽKY, BONBON, BRANŽE, BRLOH, CELOFÁN, ELEKTROLÉČBA, FIKCE, HANGÁR, HLÁSKA,
HOLKA, HYENA, CHATA, JASMÍN, KAHAN, KAMUFLÁŽ,
KOBRA, KOŘEN, KRÁLÍKÁRNA, KŘÍŽOVKA, KYSELINA,
LAGUNA, LARVA, LESOPARK, LOUTKA, MAKARÓN,
MASKA, MÍCHA, MRKEV, NÁDOBA, NÁMĚT, NETEŘ,
OBLAK, OPERA, PAMÁTKA, PŘÍBĚH, SLONOVINA,
SRNKA, TABULE.

Knihovna-kniha-čtenář
Vážení a milí čtenáři,
Knihovna města Ostravy je
otevřena od 4. května v omezeném režimu. Chtěli bychom vám
poděkovat za to, že se za námi do
knihovny vracíte, za vaše pochopení, se kterým přijímáte omezující opatření. Aktuální situaci
a dostupnost služeb doporučujeme sledovat na našich webových
stránkách www.kmo.cz.
Knihovna města Ostravy
pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100,
marhory@kmo.cz

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

zavřeno
8–12 13–17
8–12 13–15
zavřeno
zavřeno

Knihovna města Ostravy
pobočka Jiřího Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

Půjčovní doba v době omezeného režimu knihovny:
pondělí 8–12 13–17
úterý
8–12 13–15
středa
zavřeno
čtvrtek
8–12 13–15
Půjčovní doba v době omezepátek
8–12 13–15
ného režimu knihovny:
sobota
zavřeno
pondělí 8–12 13–15
neděle
zavřeno
úterý
8–12 13–15
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Astra Custom Garage
Opravy aut všech značek
Příprava na STK + vyřízení STK
Karosářské práce
Výměna oleje + filtry
Výměna brzd + kotoučů
Plnění a servis klimatizace
Čištění interiéru
Ruční mytí + leštění keramikou

Prodám nebo
vyměním
3+KK, 73 m2
Tel.:
774 998 877

Po dobu opravy zapůjčíme náhradní vozidlo
Půjčujeme osobní auta + 9 místnou dodávku
www.rentalcarsczech.eu  Tel: 773 918 699
Bendlova 374/3, Ostrava - Mariánské Hory
U Supermarketu Billa

Propet

Charita Ostrava zajišťuje nákupy
pro osamělé a poradenství
při péči o blízké
Pravidelný Kurz péče o nemocného v domácím prostředí
se aktuálně nemůže uskutečňovat v rámci společného semináře,
proto jsme pro zájemce připravili možnost konzultací v rámci
telefonických hovorů nebo videohovorů. Alespoň touto cestou chceme pečujícím, kteří se
starají o blízkého v domácím
prostředí, zprostředkovat informace, jak zvládnout péči o méně
pohyblivého, částečně nebo plně
imobilního člověka. Konzultace
vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo
dle domluvy).
Přihlášení: Charita Ostrava –
Charitní hospicová poradna, Mgr.
Alexandra Čubová, tel.: 731 534
002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Poradna radí bezplatně
v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně právní
poradenství zaměřené na rodinné
právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní

vztahy, dluhovou problematiku,
spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět
žádné osobní údaje, služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace s ohledem
na epidemiologickou situaci dočasně poskytujeme především telefonicky nebo e-mailem, možné
jsou již také osobní konzultace
po předchozím objednání na níže
uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava,
tel.: 599 526 906, 731 625 767,
e-mail: poradna@ostrava.charita.
cz.
Charita Ostrava hledá lékaře
a zdravotní sestru pro mobilní
hospic
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestru v Charitním středisku
sv. Kryštofa – mobilním hospici
a ošetřovatelské službě. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. Podrobnější informace najdete na webu http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/.

®

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
25 LET PRAXE

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu
Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

602 769 857
propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

HLEDÁTE
PRÁCI?
Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

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

Objednávejte od pondělí
do čtvrtka od 8 do 14 hodin
a v pátek od 8 do 11 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.
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