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Vedení mariánskohorské rad-
nice vyhlásilo dotační výzvu 
na poskytování neinvestičních 
účelových dotací v roce 2016. 
O finanční podporu mohou 
požádat fyzické osoby, nezis-
kové organizace a jiné subjek-
ty realizující aktivity v oblasti 
volného času dětí a mládeže, 
kultury a sportu, vzdělávání 
a pomoci handicapovaným na 
území městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky nebo ve 
prospěch jeho obyvatel. 

„Podmínky pro rozvoj měst-
ského obvodu v oblasti volného 
času dětí a mládeže, ale také 
sportu a kultury se snažíme 
vytvářet dlouhodobě. Také 
z toho důvodu každoročně pod-
porujeme neziskové organizace 
a zajímavé akce, které se u nás 
uskutečňují. Pro tuto dotační 
výzvu jsme vyčlenili částku dvě 
stě tisíc korun, přičemž maxi-
mální výše poskytnutých fi nanč-

ních prostředků jednomu žada-
teli je dvacet tisíc korun,“ říká 
starostka Liana Janáčková. 

Žadatelé mohou své žádosti 
podávat doporučeně poštou na 
adresu: Statutární město Ostra-
va, Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
odbor hospodářských činností, 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
– Mariánské Hory, přičemž roz-
hodující je den podání na poště, 
nebo osobně v podatelně úřadu 
nejpozději do 20. července toho-

to roku. Schválené formuláře 
žádosti a položkového rozpočtu 
jsou k dispozici na webových 
stránkách městského obvodu 
www.marianskehory.cz v sekci 
Radnice – Finanční příspěvky 
(dary, dotace).

„Žádosti budeme posuzovat 
podle jejich celkového přínosu, 
významu realizovaného záměru, 
ale také například podle počtu 
účastníků projektu a zkušenos-
tí, které se žadatelem máme 
z minulých akcí. To samozřej-
mě neznamená, že organiza-
ce, které nás dosud o fi nanční 
podporu nikdy nežádaly, budou 
mít podmínky horší. Naopak. Za 
každý nový projekt a zajímavou 
akci, které budou mít užitek pro 
ostatní, budeme rádi,“ dodává 
místostarosta obvodu Jiří Boháč 
s tím, že o poskytnutí dotace roz-
hodne Rada městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky do 
konce srpna.

Požádejte o dotaci na zajímavý projekt

Loňský experiment, který 
minimálně v kraji nemá obdo-
by, se vydařil, letos proto bude 
zopakován. Prvňáčci, kteří na 
počátku září poprvé usednou do 
školních lavic, se nebudou roz-
pačitě a stydlivě seznamovat se 
svými spolužáky a učiteli. Budou 
je už velmi dobře znát, protože 
za sebou budou mít adaptační 
a ozdravný pobyt u moře. 

S nápadem už loni přišlo vede-
ní městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. „Zatímco jinde 
přijdou děti do první třídy a chví-
li jim trvá, než vznikne opravdu 
soudržný a kamarádský kolek-
tiv, tady po prvním adaptačním 
a ozdravném pobytu, jehož se 
zúčastnili nejen děti, ale spolu 
s nimi i rodiče a samozřejmě uči-
telé, vznikla přátelská komunita. 
To se pak ten školní rok začíná 
opravdu lépe,“ říká 1. místosta-
rosta obvodu Patrik Hujdus. 

Obvod letos opět vypraví dva 
turnusy, první do čtyřhvězdičko-
vého kempu Park Soline v chor-
vatském Biogradu na Moru odjíž-
dí 26. srpna a druhý 2. září. „Vždy 
jede s prvňáčkem jeden z jeho 

rodičů, kteří dohromady zapla-
tí za dopravu, ubytování, plnou 
penzi a pojištění dva a půl tisíce 
korun,“ říká Patrik Hujdus. Pro-
jekt umožňuje, aby jeli v případě 
zájmu, avšak již za mírně vyšší 
cenu, také oba rodiče a přidat se 

může i sourozenec. „Vybrali jsme 
cestovní kancelář, která nám 
zajistila nejen zajímavé fi nanční 
podmínky, ale také odpovídají-
cí kvalitu, krásný a čistý kemp 
i vynikající stravování,“ dodává 
místostarosta.

Unikátní adaptační pobyt u moře pro prvňáčky 
se uskuteční i letos

Jako v několika jiných měs-
tech a obcích, i v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky vedení radnice připravuje 
tzv. participativní rozpočet. Jeho 
princip je velmi jednoduchý. 
Občané budou moci navrhovat 
nejrůznější záměry a projekty, 
které by pro městský obvod byly 
užitečné. Jednat se může napří-
klad o vybudování přístřešku 
u autobusové zastávky, opravu 
zničeného plotu, zajištění tábo-
ra pro děti anebo třeba nějaké 
kulturní akce, nakoupení spor-
tovních potřeb pro místní tělo-
výchovnou organizaci, ale třeba 
i o opravu části chodníku. 

„Jsem na radnici už dvacet 
pět let a je možné, že například 
mladší generace může mít na 
mnohé věci kolem nás maličko 
jiný názor než já a mí kolegové. 
Proto chceme dát šanci každé-
mu, aby nám řekl o svém nápadu 
a aby veřejnost měla možnost se 
k němu vyjádřit. Máme předsta-
vu, že za tímto účelem vyčleníme 
v rozpočtu na příští rok částku ve 
výši jeden a půl milionu korun, 
kterou na základě hlasování 
veřejnosti přerozdělíme mezi ty 
nápady, které od občanů získají 

nejvíce hlasů,“ uvedla starostka 
Mariánských Hor a Hulvák Lia-
na Janáčková.

Městský obvod plánuje ješ-
tě v letošním roce uspořádat 
pro obyvatele několik setkání, 
na kterých se občané dozvědí, 
jakým způsobem mohou svůj 
nápad přihlásit, kam se obrátit 
o pomoc a o radu při psaní pro-
jektu. Hlasování o jednotlivých 
nápadech a záměrech by mělo 
proběhnout nejpozději začát-
kem příštího roku, aby se na 
jaře vítězné záměry mohly začít 
realizovat.

„Díky participativnímu roz-
počtu se občané naučí nejen 
psát projekty, ale uvědomí si, 
jaká je často složitá cesta od 
dobré myšlenky k její realizaci 
a že všechno nejde úplně hned. 
Těšíme se na to, bude se vlast-
ně jednat o takový inkubátor 
dobrých nápadů od lidí, kteří 
v našem obvodu bydlí. Jsem 
zvědavý, jaké nápady nakonec 
v hlasování zvítězí. S kampaní, 
která bude vysvětlovat, o co se 
jedná, začneme už po letních 
prázdninách,“ řekl 1. místosta-
rosta obvodu Patrik Hujdus.

Do rozhodování o rozvoji našeho
obvodu se zapojí veřejnost

Česká pošta, s. p., si dovoluje informovat všechny své zákazníky, 
že pobočka pošty Ostrava 9 (budova O2 – bývalý Český Telecom, 
a. s.) bude v červenci přestěhována do nových prostorů na Marián-
ském náměstí 1041/3 (bývalá prodejna nábytku). Pošta v nových 
prostorech bude otevřena už od 4. července, otevírací doba zůstá-
vá stále stejná, tedy pondělí až pátek od 8 do 18 hodin a sobota od 
8 do 11 hodin.

Nová pobočka nabídne komfortnější prostory pro zákazníky, 
včetně vyvolávacího systému pro snadnější obsluhu zákazní-
ků, a moderní interiér. Bezbariérový přístup umožní používání 
pobočky hendikepovaným občanům a klientům s malými dětmi 
bude k dispozici dětský koutek. Obsluhu klientů zajistí pracovníci 
pobočky u čtyř přepážek.

Zákazníci budou moci využívat kompletních služeb České 
pošty, včetně Czech POINT, a služeb aliančních partnerů pošty, 
mezi které patří ČSOB/Era/Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna, 
Českomoravská stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spoři-
telna, a také Penzijní společnosti ČSOB a České pojišťovny.

Těšíme se na všechny zákazníky na nové adrese v novém 
prostředí.

 Kolektiv pošty Ostrava 9

Otevření mariánskohorské pošty 
v nových prostorech

ÚČASTNÍCI loňského pobytu v Chorvatsku se domů vrátili nadšení, 
přivezli si spoustu zážitků a zažili hodně legrace. Věříme, že stejně na 
tom budou i děti, které do Chorvatska se Základní školou Gen. Janka 
díky fi nanční podpoře mariánskohorské radnice vycestují letos.
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V městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky byla 
v měsících květnu a červnu 
vybudována čtyři nová dětská 
hřiště. Stalo se tak na základě 
dohody členů rady, kteří rea-
govali na požadavky mladých 
rodin a občanů s dětmi. 

„Čas od času za námi někdo 
přišel a posteskl si nad tím, že 
zatímco v oblasti sídliště Fifej-
dy I a Vršovců je hracích prvků 
dostatek, jiné části městského 
obvodu dostatečně vybaveny 
nejsou. Protože máme zájem 
na tom, aby si rodiče s malými 
dětmi měli kam chodit hrát na 
celém území obvodu, vytipovali 
jsme několik míst, kde by bylo 
možné hrací sestavy umístit,“ 
vysvětluje 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

Dětská hřiště byla vybudo-

vána v prostoru mezi výškový-
mi domy na ulici Mojmírovců 
34 a 36, u domů na ulici Zelené 
86, na travnaté ploše v blízkosti 

ulice Sušilovy a současně také 
v areálu Tělovýchovné jednoty 
Slovan v Ostravě-Hulvákách. 

„Základní vybavení je na 
všech místech stejné. Jedná se 
o velkou sestavu se dvěma hou-
pačkami a skluzavkou a hou-
pací pružinu s medvídkem. 
Podle prostorových možností 
každého místa jsme následně 
na dětská hřiště nechali umístit 
ještě kolotoč nebo pískoviště, 
případně jsme některá stávající 
pískoviště opravili,“ dodává 
starostka Liana Janáčková.

Podle ní by v budoucnu moh-
la vzniknout ještě další místa 
pro děti. Do velké míry je to 
ale závislé na tom, jakým způ-
sobem budou již vybudovaná 
hřiště využívána a zdali nebude 
docházet k častému ničení dět-
ských prvků vandaly.

Nová dětská hřiště v obvodu

Děti ze základní školy píší do Anglie
Žáci Základní školy Gen. Jan-

ka mají unikátní možnost dopi-
sovat si se stejně starými kama-
rády z Kington St. Michael CE 
Primary School z Velké Británie. 
Ředitelka základní školy Šárka 
Fehérová k tomu uvádí: „Navázat 
spojení mezi školami do zahraničí 
je problematické. Tady se nám to 
nabídlo prakticky samo na zákla-
dě moc pěkného příběhu.“

Všechno začalo, když Yveta 
Sekeráková, členka kontrolního 
výboru zastupitelstva našeho 
obvodu, ale také žena, díky níž 
škola v Mariánských Horách 
navázala s tou britskou spojení, 
dostala obrázkové knihy o Ostra-
vě, ve kterých byly texty v češtině 
a angličtině. „Můj syn pracuje 
jako manažer a také překládá. 
Překládal pro zahraniční pra-
covníky společnosti, která spo-
lupracuje s ostravskou Arcelor-
Mittal. Blížily se Vánoce a mě 
napadlo mu knihy darovat, aby 
je dal jako malou pozornost svým 
zahraničním kolegům,“ vypráví 
Yveta Sekeráková. Tak se dostala 
jedna z knih k Rogeru Surrymu, 
který si ji odvezl domů do Ang-
lie. Doma ukazoval své dceři, jak 
vypadá město, v němž pracuje, 
a ona pak o Ostravě zpracovala 
referát a vzala si knihu do školy. 
„Děti v Británii město Ostrava 
a Česká republika natolik zaujaly, 
že se jim věnovaly ještě v rámci 
projektových dní, kde například 

procházely město prostřednictvím 
Google StreetView a porovnáva-
ly fotografi e s obrázky v knize. 
Roger také z Česka přivezl dětem 
na ochutnání české pamlsky. No 
a z velkého nadšení dětí vyply-
nula žádost Rogera, zda neznám 
nějakou základní školu v Ostravě, 
a mě hned napadla naše marián-
skohorská základní škola, kam 
jsem i já kdysi chodila,“ doplňu-
je Yveta Sekeráková. Obrátila se 
proto na 1. místostarostu našeho 
obvodu Patrika Hujduse, který se 
nápadem také nadchl, a společ-
ně zorganizovali spojení Rogera 
Surryho se školou.

Britské děti napsaly těm čes-
kým hromadu dopisů a netrpěli-
vě očekávaly odpovědi. „Dopisy, 
které přišly, jsme rozdělili mezi 
žáky třetích až pátých tříd. Úvodní 
odpověď psaly všechny děti. Psa-
li jsme vzorový dopis na tabuli, 

děti si tam nějaké věci ještě mohly 
upravit na sebe, ale psaly oprav-
du všechny,“ říká Sabina Horáko-
vá, učitelka angličtiny v 5. třídě. 
Za nějakou dobu dorazila zpět do 
Ostravy další várka odpovědí, už 
ale ne všem pisatelům. A místní 
žáci také dostali na vybranou, zda 
mají zájem odpovědět, nebo ne. 
„Dali jsme jim asi dva týdny na 
zpracování odpovědí a napsali 
už padesát pět dopisů,“ vypo-
čítává učitelka Horáková. Děti 
píší převážně o sobě, o tom, co 
mají rády, co rády jedí, o své rodi-
ně a dalších. Dopisy také různě 
výtvarně dotváření a přikládají 
fotografi e. „Mnozí si ale už začí-
nají vyměňovat mailové adresy 
a tak podobně, takže u některých 
už nebudeme mít přehled, jest-
li v psaní pokračují,“ uzavírá 
Horáková.

Škola by v projektu ráda dále 
pokračovala, samozřejmě pokud 
budou mít žáci zájem. „Věřím, že 
ti, kteří teď odpověděli, už budou 
pokračovat dále. A v příštím roce 
můžeme zapojit mladší děti a tak 
pokračovat,“ upřesňuje záměr 
školy ředitelka Fehérová. Dodá-
vá také, že se snaží děti k posí-
lání motivovat i tím, že dopisy 
posílá škola, nemusí tedy samy 
na poštu. V brzké době tak bude 
odeslán další balík dopisů do 
Anglie a vedení školy spolu se 
zapojenými učiteli doufá, že zda-
leka nebude poslední.

Vedení mariánsko-
horské radnice nechalo 
v Domě s pečovatelskou 
službou v Šimáčkově uli-
ci vybudovat počítačovou 
učebnu pro výuku kurzů 
pro seniory a zdravotně 
postižené spoluobča-
ny s trvalým pobytem 
v městském obvodě. 
Slavnostně byla otevřena 
v úterý 7. června, těsně 
před zahájením prvního 
kurzu. Pásku přestřihly 
starostka obvodu Liana 
Janáčková a místostarost-
ka Jana Pagáčová. Spolu 
s místostarostou Jiřím 
Boháčem tak předali 
novou místnost k užívání. 
„Jsem opravdu ráda, že 
jsme naši myšlenku zrea-
lizovali a umožnili našim 
seniorům, aby se naučili 
pracovat s moderní tech-
nikou. Zájem o kurzy je 
veliký a věřím, že bude 
i do budoucna,“ řekla 
Liana Janáčková.

Radnice vše připravila 
tak, aby kurzy byly pro 
účastníky dostupné. Jed-
na lekce stojí účastníka 
30 korun, celkem tedy 
za osm lekcí, které tvoří 
jeden kurz, zaplatí 240 
korun. Zbývající dvě třetiny ceny 
uhradí městský obvod.

Ihned po otevření začala 
v nové učebně probíhat výuka. 
V současné době je přihlášeno 
celkem šestnáct seniorů, kteří 
jsou rozděleni do čtyř skupin. 
Každého z účastníků čeká celkem 
osm lekcí, kde se naučí základní 
úkony, které může s pomocí počí-
tače provádět. „Chtěli bychom, 
aby se naše babičky a dědečkové 
naučili například napsat a ode-
slat e-mail, a zjednodušili si tak 
komunikaci se svými blízkými. 
Mladí lidé v současné době hodně 
používají internet, takže se s nimi 
budou moct absolventi kurzů 
snadněji dorozumět. Počítač jim 
ale může pomoct ve více věcech, 
než jen v komunikaci,“ přiblížila 
místostarostka Jana Pagáčová.

Lektor, který kurzy povede, 
potvrdil, že se bude věnovat tomu, 
co seniorům skutečně zjednoduší 
a zpříjemní život, a pokusí se jim 
vše od začátku vysvětlit. Mnoho 
zájemců o kurz totiž s počítačem 
nikdy předtím nepracovalo. Na 
částečné vybavení učebny (počí-
tače, programy, tiskárnu) poskytl 
dotaci Magistrát města Ostravy, 

ostatní vybavení a příprava učeb-
ny byly fi nancovány z rozpočtu 
městského obvodu.

Pouze základní dovednosti 
v ovládání počítače a práci se 
soubory dnes už ale nestačí. Sou-
částí kurzů proto bude i výuka 
toho, jak se na internetu chovat, 
aby se senioři nestali oběťmi 
podvodníků. Účastníci kurzů se 
tak například budou také učit, na 
jaké podezřelé odkazy neklikat 
a na jaké výzvy raději nereago-
vat. „Není výjimka, kdy někdo 
nezkušený klikne na výzvu, že 
něco vyhrál a stačí jen poslat 
SMS. Podvedený pak například 
zjistí, že mu z kreditu každý měsíc 
odchází stokoruna neznámo kam, 
a tomu chceme předejít,“ dodala 
Liana Janáčková.

A jak bude počítačová učeb-
na využita v budoucnu? Podle 
slov místostarostky Jany Pagá-
čové budou kurzy pro seniory 
pokračovat opět od září podle 
počtu zájemců a vedení radnice 
zde také plánuje udělat malou 
internetovou kavárničku. Podle 
reakcí studentů po první hodině 
je jasné, že projekt výuky práce 
na počítači se povedl a účastníci 
si jej nemohou vynachválit.

Senioři z Mariánských Hor se učí 
pracovat s počítači

Konec školního roku je tu. 
Bilancování výsledků žáků 
na nás teprve čeká, ale jedno 
musíme zmínit už nyní. Náš 
fi lmařský kroužek opět sklízel 
úspěchy. Na festivalu Animág 
v Kroměříži, kde byli naši žáci 
pozváni jako VIP hosté, si osob-
ně převzali čestné uznání a ceny 
za fi lm „Zmizení“. Získali ale 

také 3. místo v kategorii „Film 
press“ na soutěžní přehlíd-
ce Dětská vratimovská cena. 
Patrikům Libišovi a Bongilajovi 
a Romanu Holubovi blahopřeje-
me a děkujeme za reprezentaci. 
Všem dětem a žákům školy pře-
jeme krásné prázdniny a těšíme 
se na zářijové setkání.

Za ZŠ Karasova
Jana Vrbicová

Naši fi lmaři



V květnu se starostka našeho městské-
ho obvodu Liana Janáčková zúčastnila 
on-line rozhovoru se čtenáři Moravsko-
slezského deníku. Níže vám přináší-
me upravený přepis vybraných otázek 
a odpovědí.
n Jaký je zájem o jesle, které jste 

nedávno v obvodu otevřeli? Není to 
krok zpátky?

Myslím si, že otevření obecních jeslí 
bude ku prospěchu mladých rodičů, kteří 
z jakýchkoli důvodů potřebují pracovat. 
Šli jsme cestou otevření jeslí pro děti ve 
věku od jednoho do tří let, a ne rozšiřo-
váním mateřských škol, jako v jiných 
obvodech Ostravy. O děti se starají zku-
šené zdravotní sestry a děti v Jesličkách 
mají veškerý komfort přiměřený svému 
věku a potřebám. Co se týká poplatku 
– zvýhodňujeme rodiče z našeho měst-
ského obvodu, kteří paušálně za měsíc 
zaplatí 1500 korun plus stravné, rodiče 
z jiných obvodů hradí tři tisíce plus strav-
né. Je možné domluvit i tzv. hodinové 
hlídání.
n Bude se letos pokračovat v rege-

neraci sídliště Vršovců?
Letos nás čeká další etapa regenerace, 

na kterou máme v rozpočtu vyčleněno 
necelých pět milionů korun. Vybudu-
jeme nově parkovací stání, obnoví se 
zeleň, chodníky a sportoviště. V příštích 
letech bychom rádi pokračovali v dalších 
etapách, věřím, že to už budeme zařazeni 
do dotačního titulu a regenerace půjde 
rychleji.
n Bude se něco dělat s hromadami 

odpadků v lesíku vedle Rakety? Park 
u Rakety je hezky uklizený, a vedle je 
takový nepořádek!

Nepořádek, který popisujete, je na 
území městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, který jsme již na tento 
problém upozorňovali. Průběžně se ale 
i my pomocí pracovníků veřejně pro-
spěšných prací snažíme oblast uklízet, 
protože jsme si vědomi, že se to týká 
převážně našich občanů.
n Slyšel jsem pojem participativní 

rozpočet. Co to je? A budou ho mít 
i „Mariánky“?

V podstatě se jedná o aktivní spolu-
rozhodování občanů o tom, kam by měly 
směřovat investice z rozpočtu obvodu. 
Jedná se o jejich aktivitu, nápady a pod-
něty, ale také o výběr konkrétních pro-
jektů. V letošním roce jsme začali první 

kroky a do rozpočtu příštího roku chceme 
začlenit zhruba jeden a půl milionu korun 
na realizaci vybraných aktivit.
n Slibovali jste, že vedle základní 

školy v Mariánských Horách vznikne 
hřiště. Kdy?

Díky prodeji domů na Červeném kříži 
jsme získali fi nance, které můžeme nyní 
konečně použít na výstavbu školního 
hřiště. V současné době probíhá výběrové 
řízení. Letos, nejpozději příští rok, by se 
stavba měla realizovat.
n Za školou na Fifejdách v místě 

bikeparku se schází problémová mlá-
dež a dělá tam nepořádek. Co s tím 
budete dělat?

Po důkladném rozmýšlení jsme se roz-
hodli tento prostor zkultivovat s cílem 
zřídit zde dopravní hřiště pro děti. Takové 
zařízení v našem městském obvodu ještě 
nemáme a věřím, že děti z mateřských 
škol a základní školy jej budou využí-
vat ke své spokojenosti. Tímto krokem 
budeme eliminovat negativní dopady 
výskytu problémové mládeže na daném 
místě. Fakticky se jedná o to, že nájem 
prostoru, kde byl bikepark provozován, 
jsme ukončili právě z důvodu stížností 
na chování mladistvých. V co nejkratší 
době chceme začít demolovat překážky 
a plochu srovnat, aby se na ní dopravní 
hřiště dalo vybudovat.
n Budou se zateplovat další domy 

na ulici Fráni Šrámka?
Ano, v letošním roce chceme pokra-

čovat v zateplování dalšího bloku. 
Financování akce máme zajištěno. Opět 
přistoupíme k zateplení systémem pro-
větrané fasády s barevným plastovým 
obkladem.
n Rád bych věděl, kdy z Ma-

riánských hor a Hulvák zmizí konečně 
všechny ty odporné herny a zastavár-
ny...

Naše stanovisko k plošnému zákazu 
heren na území celého městského obvo-
du platí. Toto bylo včleněno do městské 
vyhlášky, která bude účinná od 1. ledna 
2017. Je otázka, co s touto vyhláškou udě-
lá zákon, který přijali poslanci. Bohužel 
zastavárny jsou v objektech soukromých 
majitelů a nemáme šanci je regulovat. 
Rozhodně ale platí, že herny a zastavárny 
v obvodu nechceme.
n Jedna z věcí, které Mariánské 

Hory hyzdí, jsou domy, které jsou 
ověšené ze všech stran absolutně 

nevkusnými reklamami. Na některých 
domech na 28. října ani není vidět fasá-
da. Nemyslíte, že je namístě nějaká 
regulace?

Naprosto souhlasím s vaším názorem, 
že domy ověšené nevkusnými reklama-
mi jsou odporné. My jsme nikdy nedali 
souhlas k tomu, aby na domy v majetku 
obvodu byly reklamy umísťovány. Tento 
nešvar chceme minimalizovat i u sou-
kromých domů. Myslím si, že když je 
navržena pěkná fasáda, neměla by být 
zakryta mnohdy nevkusnou reklamou. 
S majiteli domů o tom mluvím a pře-
svědčuji je, že jim zisk ve výši například 
třiceti tisíc korun ročně z reklamy za to 
nestojí.
n Zúčastnila jsem se zájezdu do 

lázní Darkov, bylo to bezvadné. Jaké 
další akce chystáte pro seniory?

Jsem ráda, že se vám v Darkově líbilo. 
Ohlasy na tuto akci jsou opravdu skvělé. 
Na podzim připravujeme celodenní výlet 
do Beskyd s návštěvou skanzenu v Koz-
lovicích a exkurzí do továrny na výrobu 
marlenky. Současně jsme před několika 
dny otevřeli počítačovou učebnu v Domě 
s pečovatelskou službou na ulici Šimáč-
kově. V ní jsou k dispozici čtyři počíta-
če a senioři se zde pod vedením lektora 
naučí základům práce s PC.
n Měla byste nějaké řešení pro 

horníky, kteří nejspíš přijdou o práci? 
Kdo by měl být hnán k odpovědnos-
ti?

Obecně si myslím, že všichni, kteří 

přijdou o práci, by neměli zatrpknout 
a zůstat doma, ale snažit se rekvalifi ko-
vat v jiném oboru. Státní příspěvky mi 
připadají nesystémové. Na druhé straně 
stát neměl dopustit tuto situaci, kterou 
způsobila nepřehledná privatizace OKD. 
Mnoho věcí se udělalo špatně, je třeba 
najít a potrestat viníky. Divím se, že ti, 
kteří u toho tehdy byli, dnes opět sedí ve 
vládě a tváří se, jako by za nic nemohli. 
Pro mě to je vrchol pokrytectví a nese-
rióznosti.
n Již více než 45 let bydlím na roz-

hraní Moravské Ostravy a Marián-
ských Hor. Vždy zde byl klid a žilo se tu 
výborně. Před časem však z objektu na 
ulici Výstavní 10 vznikla ubytovna. Její 
obyvatelé obtěžují své okolí hlukem, 
opileckými výpady, zvýšil se výskyt 
krádeží, téměř se bojíme vyjít na ulici. 
Co s tím hodláte dělat?

Z ubytovny na Výstavní jsme stejně 
nešťastní jako vy. Pokud nám to zákon 
dovoloval, zamítali jsme žádosti o doplat-
ky na bydlení z úřadu práce. Od května 
loňského roku ale náš názor nikoho neza-
jímá a jsme postaveni do role pozorovate-
le, který může jen přihlížet, jak se situace 
ohledně ubytoven vyvíjí a jak vyplácení 
dávek nadále pokračuje. V tom je ten 
problém – můžeme maximálně žádat 
majitele ubytovny, aby snížil počet uby-
tovaných, posílat na kontroly městskou 
policii, hygienu a sociální pracovnice, 
nechávat uklízet prostor v okolí. Tento 
byznys s chudobou pokvete dál, dokud se 
nenastaví jiná legislativa. Protože se pro-
blém ale týká hlavně Moravskoslezského 
a Ústeckého kraje, zákonodárce to moc 
netrápí. Dokud člověk bydlící v ubytov-
ně dostane všechno zdarma a bude mít 
měsíční příjem větší než pracující rodina, 
nic se nezmění. Míra sociálních dávek by 
měla být snížena, aby se lidé naučili být 
zodpovědní sami za sebe a nespoléhali 
na stát.
n Chcete kandidovat do Senátu? 

Zůstanete v případě svého zvolení i na 
radnici?

Ve volbách do Senátu bych ráda uspě-
la. I z toho důvodu, že prostředí Senátu 
znám a vím, čím se zabývá. Měli by tam 
být komunální politici, kteří znají pro-
blematiku obcí a dokážou reagovat na 
potřeby normálních občanů. Pokud to 
vyjde, chci i nadále pracovat v Marián-
ských Horách jako starostka.
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Rozhovor se starostkou Lianou Janáčkovou

Po mnohaleté přípravě projek-
tu rekonstrukce tramvajových 
nástupišť zastávky Prostorná 
na ulici 28. října plánujeme, že 
v průběhu prázdninových měsíců 
již dojde k vlastní realizaci sta-
vebních prací. K realizaci stavby 
byla získána všechna potřebná 
stavební povolení i souhlasy 
a k závěru v těchto dnech již spěje 
i výběr zhotovitele stavby. Před 
vlastní realizací stavebních prací 
probíhají nejprve přípravné prá-
ce – vyvolané přeložky nízkého 
napění ČEZ. 

Po uvedených přeložkách by 
měly být s prvními červencový-
mi dny zahájeny vlastní práce na 
ostatních stavebních objektech. 
V prostoru zastávky bude pře-
loženo veřejné osvětlení, NTL 

plynovod, bude provedena úpra-
va kanalizace a vodovodu a pře-
loženy čtyři sloupy trolejového 
vedení. Po těchto pracích dojde 
i na úpravy silniční komunika-
ce a chodníků i stavbu vlastních 
nástupišť. Nová nástupiště budou 
provedena s bezbariérovým pří-
stupem a nástupem do vozidla, 
a také budou osazena přístřešky 
a zábradlím. Nástupiště budou 
mít předepsanou šířku i délku, 
umožňující zastavení dvou sou-
prav tramvají. Připomínáme, že 
původní nástupiště mají vůbec 
nejmenší šířku, která je v síti 
tramvajových zastávek Doprav-
ního podniku Ostrava v současné 
době evidována. Nová nástupiště 
budou umístěna vstřícně na úrov-
ni stávajícího nástupiště, směr 

Poruba a se změnou uspořádání 
nástupišť bude souviset i změna 
v organizaci individuální dopravy 
na místních komunikacích. 

Provádění prací se bohužel 
neobejde bez částečného omezení 
pohybu obyvatel, silničních vozi-
del a krátce i tramvají. Obtížnější 
bude po celou dobu stavby pohyb 
po chodnících, kde bude zajiš-
těn provizorní přístup do všech 
objektů. Přeložky sítí a zásah do 
komunikace si vyžádají úplnou 
uzavírku pro silniční vozidla na 
ulici 28. října, s vedením objízd-
né trasy po ulicích Železárenské 
a 1. máje. Vjezd vozidel obsluhy 
a zásobování bude po ulici 28. 
října možný až po úroveň ulice 
U Vodojemu od Poruby a ulice 
K. Tomana od centra. Výluka 

tramvajové dopravy by měla trvat 
maximálně 12 hodin, kdy bude 
zavedena náhradní autobusová 
doprava. Uvedené omezení pro 
chodce a silniční dopravu plá-
nujeme od počátku července do 
poloviny září. O přesných termí-
nech uzavírky a výluky tramvají 
budete informováni s předstihem 
v tisku. Stavba rekonstrukce 
nástupišť Prostorná bude časově 
zkoordinována s rekonstrukcí 
chodníků v přilehlých úsecích, 
kterou zajišťuje statutární město 
Ostrava. 

Ve druhé polovině měsíce září 
by měli stavbaři prostory ul. 28. 
října uvolnit a předat k veřejnému 
užívání jak nové chodníky s par-
kovacími místy, tak nové bezpeč-
nější a komfortnější nástupiště. 

Věříme, že krátkodobé potíže 
ve stavbou dotčené lokalitě plně 

vynahradí přidaná hodnota nové-
ho stavu tramvajových nástupišť, 
která by nebyla možná bez přispě-
ní fi nancování ve výši 85 procent 
ze strany Fondu švýcarsko-české 
spolupráce a ve výši 15 % ze stra-
ny statutárního města Ostravy. 
Mezi poslední úseky na ulici 28. 
října, které v následujících letech 
ještě čekají na zvýšení bezpeč-
nosti pohybu cestujících a oby-
vatel, patří úsek mezi ulicemi 
Železárenskou a U Koupaliště, ve 
kterém jsou připravovány stavba 
přestupního uzlu Hulváky II. eta-
pa a rekonstrukce křižovatky ulic 
28. října a Železárenské. 

Za Dopravní podnik
Ostrava a. s.  
Martin Chovanec, technický 

a investiční náměstek ředitele 
Karel Navrátil, specialista sta-
vebních investic

Rekonstrukce nástupišť Prostorná



Do přestavby mohyly Ivančena 
pod Lysou horou se o víkendu 
13. až 15. května pustili skauti 

z Ostravy a okolí. Kamenná 
mohyla je nejen významným 
místem pro skautské oddíly 

z Moravskoslezského kraje, 
ale zároveň symbolizuje boj 
proti nesvobodě a útlaku. Již 
sedmdesát let k ní každý duben 
stoupají desítky lidí, aby uctily 
památku skautů popravených za 
druhé světové války. Tradičně 
s sebou nosí i kameny, díky 
kterým se mohyla neustále 
rozrůstá. V souvislosti s tím však 
začalo hrozit i to, že se stavba 
zbortí. Proto se po výročním 
sedmdesátém pochodu na 
Ivančenu pustila skautská 
střediska do její přestavby. 
V květnu tedy začali i přes velkou 
zimu a déšť skauti z Mariánského 
střediska společně s dalšími 
dobrovolníky rozkládat stávající 
mohylu. Kameny z ní pak budou 
v dalších týdnech uloženy do 
kaskád. Dokončení přestavby 
plánují organizátoři v říjnu, 
tak aby se další rok mohl opět 
uskutečnit tradiční pochod.

Za Mariánské středisko 
Ostrava
Eliška Olšáková
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Pravidelně každý měsíc do 
Zpravodaje Mariánských Hor 
a Hulvák zařazujeme fotogra-
fi ckou soutěž, která prověřuje 
znalosti našich čtenářů. Soutěž-
ním principem je poznat místo 
zachycené na fotografi i. V minu-
lém vydání Zpravodaje se jednalo 
o hostinec U KOULE, který se 
nacházel na dnešní křižovatce 
ulic 28. října a Přemyslovců. Ze 
správných odpovědí jsme vylo-
sovali tyto výherce: Dagmar Sed-
láčkovou a Františka Sobieské-
ho. Gratulujeme! Tento měsíc se 
zaměříme na odhalení zastávky 
městské hromadné dopravy, která 
byla pokreslena vandaly a kterou 
vedení mariánskohorské radnice 
nechalo nabílit, aby se nevzhled-
né kresby zakryly. Otázka zní: 
„Jak se jmenuje zastávka MHD, 
u které stojí přístřešek zachycený 
na fotografii?“ Své odpovědi 
posílejte na e-mailovou adre-
su zpravodaj@marianskehory.
cz nejpozději do 20. července. 
Do stejného data je také můžete 

v zalepené obálce nadepsané hes-
lem „Znáte svůj obvod?“ doručit 
do podatelny Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Ke své odpovědi nezapomeňte 
připsat své jméno, příjmení 
a telefonní spojení na vás. I ten-
tokrát ze správných odpovědí 
vylosujeme dva výherce, které 
odměníme.

Znáte svůj obvod?

VÍTE, jak se jmenuje zastáv-
ka městské hromadné dopravy, 
u které stojí tento přístřešek? 
Napište nám a vyhrajte jeden ze 
dvou dárkových balíčků.

Už druhým rokem probíhají 
ve všech mateřských školách 
našeho obvodu a také v Základ-
ní škole Gen. Janka pravidelné 
tréninky dětí ve věku čtyři až 
devět let s názvem Děti na star-
tu. „Mám velkou radost z úsmě-
vů sportujících dětí a nadšení 
zapojených trenérů. Je skvělé 
propojovat profesionální tre-
néry z různých sportů a mladé 
pedagogy. Vzniká z toho dobrá 
věc, kterou pravidelný pohyb 
bezesporu je,“ říká k projektu 
jeho realizátorka Jana Svato-
šová. Děti trénují pravidelně 
jedenkrát týdně 45 až 60 minut 
pod dohledem specializovaných 
trenérů. Trénuje se na několika 
stanovištích. Jsou jimi atletika, 
gymnastika, míčové hry a moto-
rika, které mají za cíl přivést 

děti k pestrosti pohybu a vše-
strannosti. Právě v předškolním 
a mladším školním věku by se 
děti měly rozvíjet všestranně, 
bez posuzování výkonů. Je třeba 
si uvědomit, že mohou cvičit 
všechny děti! V tomto věku jsou 
také na začátku budování si vzta-
hu ke sportu a pohybu vůbec. 
Cílem projektu je zejména vše-
strannost, osvojení si správných 
cvičebních a pohybových návy-
ků, prevence obezity, pozitivní 
přístup ke sportu  a vedení dětí k 
tomu, že pohyb – ať už v rekre-
ační či vrcholové formě – má 
svůj význam pro kvalitu celého 

života. Děti se během tréninků 
učí správně běhat, skákat, udě-
lat kotoul, umět správně chytit 
a hodit míč, používat své svaly 
a další – vše v návaznosti na 
dosažený věk a fyzické mož-
nosti. „Poděkování patří nejen 
trenérům a dětem, ale také sta-
rostce našeho obvodu Lianě 
Janáčkové, protože jako jedna 
z prvních v Ostravě podpořila 
tuto všestrannou a smysluplnou 
aktivitu. Všem zapojeným dětem 
radnice navíc přispívá padesá-
tiprocentní částkou na tréninky! 
Od září tohoto roku se bude pro-
jekt rozšiřovat i na další místa 
v našem městě,“ uzavírá Jana 
Svatošová. Bližší informace 
zájemci získají na telefonním 
čísle 777 665 440 a na webu 
www.fi tfun.cz/detinastartu.

Sto dětí pravidelně cvičí v projektu
„Děti na startu“ 

Poslední měsíce školního roku jsou v naší škole vždy ve zna-
mení mnoha koncertů a akcí. Uspořádali jsme pět krásných ab-
solventských koncertů, nejen v sále školy, ale také v ostravském 
klubu Parník, kde se představili absolventi se svými kapelami. 
Pro maminky zahráli a zazpívali nejmladší žáci školy, tanečníci 
se zase zúčastnili soutěže Hlučínský talent 2016. Pořádali jsme 
také výjimečný koncert na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu 
v Ostravě, a v těchto prostorách proběhl rovněž Koncert souborů 
se slavnostním předáváním absolventských vysvědčení. 

Také výtvarníci nezaháleli. Ve 44. ročníku mezinárodní dětské 
výtvarné soutěže Lidice 2016 získali žáci medaili škole za kolekci 
prací a v prestižním XXII. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže 
Bienále fantazie 2016 čestná uznání za kresby. 

Žáci pěveckého oddělení se zúčastnili soutěží „Mládí a Bo-
huslav Martinů“ v Poličce a Regionálního festivalu s mezinárodní 
účastí o cenu Leoše Janáčka v Ostravě, kde získali výborná 
umístění. Více informací najdete na stránkách školy www.zus-
ostravamarhory.net.

 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly

Zprávičky z „Marhulky“

KONCERT pro maminky.

ABSOLVENTSKÝ koncert v klubu Parník.

Den rodiny
Mnoho dětí, rodičů a pedagogů 

strávilo, stejně jako v loňském 
roce, krásné páteční odpoledne 
dne 27. května na akci „Den rodi-
ny“, která se konala na školním 
hřišti Základní školy Gen. Janka. 
Velkým lákadlem pro děti opět 
byly atrakce v podobě skákacího 
nafukovacího hradu a skluzavky, 
starší kluci a holky dali zase před-
nost skokům na trampolíně. Děti 
plnily řadu zábavných úkolů, za 
které si zasloužily sladké odměny. 
Všichni jsme se sešli u losování 
tomboly a s napětím sledovali, 
zda právě ten náš los bude výher-
ní. Velmi pěkným okamžikem 
bylo vystoupení taneční skupiny 
Jarky Calábkové. Akci jsme tra-
dičně ukončili u táboráků, opekli 
si párky a podělili se o zážitky 

nejen ze slunečného odpoledne. 
Poděkování za zorganizování této 
akce patří zejména paní učitel-
ce Martině Tvrdé a také vedení 
školy a mariánskohorské radnici, 
která na akci přispěla částkou šest 

tisíc korun. Jsme velmi rádi, že 
se nám s vedením obvodu daří 
úspěšně spolupracovat, a už se 
všichni těšíme na další akce. 

Hana Knapíková,
předsedkyně SRPŠ

Skauti začali s přestavbou mohyly Ivančena
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Stalo se vám, že jste v poštovní schránce 
našli objemnou obálku, která překvapivě 
oznamovala vaši nominaci na statisícovou 
výhru? Vypadá to, že si stačí jen objednat 
zboží z přiloženého katalogu a výhra je 
vaše. Nenechte se však nachytat. Nejspíše 
se jedná o zakázanou agresivní obchodní 
praktiku. Výhra v podobě konkrétní věci 
nebo fi nančního obnosu je pro spotřebitele 
silným lákadlem a obchodníci si toho jsou 
dobře vědomi. Například společnost XY, 
s. r. o., rozesílá zásilky s výherním kuponem 
a slibuje spotřebitelům pohádkovou výhru. 
Podmínkou je ovšem objednání výrobku 
a potvrzení přiloženého kuponu společnos-
tí. Výhry se však spotřebitel nedočká, zpět 
k němu dorazí pouze objednané zboží.

XY, s. r. o., zasíláním výherního kupo-
nu oslovuje spotřebitele, kteří si už od ní 
alespoň jednou něco objednali na základě 
reklamy v časopise. Mohlo jít kupříkla-

du o revoluční přípravek na hubnutí nebo 
o údajně zázračný krém proti vráskám 
s hlemýždím slizem. Vystavený kupon je 
nepřenosný a jméno adresáta je neustále 
uváděno ve spojitosti s vyplacením výhry 
a výrazy „výherce“ či „jediný vítěz“. Hlavní 
cenou je 300 tisíc korun a při objednání vět-
šího počtu výrobků si výherce prý polepší 
o prémii v hodnotě 25 tisíc korun.

Výherní kupon je však spojen s objed-
návkovým formulářem a objednávka je 
podle samotného textu klíčem k výhře, při-
čemž ve formuláři je už jeden z produktů 
předvyplněný. Podle přiložených pokynů 
se má kupon doplnit o identifi kační štítek 
přibalený v zásilce a nejpozději do 12 dnů 
poslat s objednávkou v předplacené obálce 
přímo oddělení udělování cen společnosti. 
Pocit štěstí z velké výhry umocňuje i pár 
vět údajně samotného generálního ředi-
tele, který se nemůže dočkat okamžiku, 

kdy cenu šťastnému výherci osobně předá 
v hotovosti. Žádná výhra se však nekoná, 
byť spotřebitel objednávku vyplní, zboží 
převezme a zaplatí. Místo toho přicházejí 
další a další výherní kupony, které svými 
formulacemi neodbytně naléhají, aby si 
jejich adresát opět u společnosti objednal. 
Zákazník pak možná znovu uvěří v mož-
nost výhry, protože tentokrát by to třeba 
mohlo vyjít.

Spotřebitelé by měli být obezřetnější k 
nabídkám různých výher navázaných na 
nákup zboží. Jedná se o agresivní obchodní 
praktiku, která může zásadním způsobem 
pozměnit chování spotřebitele tak, že se 
rozhodne pro nákup, který by za jiných 
okolností neudělal. Je třeba se rozhodovat 
pro koupi konkrétního výrobku kvůli němu 
samotnému, nikoli pro šanci vyhrát něco 
dalšího. Pokud byste bez příslibu výhry 
nic nekoupili, neměli byste nabídce pod-
lehnout.

 Převzato z časopisu dTest

Šmejdi pořád šmejdí

Rvačka
Strážníci městské policie byli 15. května vysláni na místo, 

kde podle hlášení docházelo k fyzickým střetům osob před 
ubytovnou. Na místě strážníci spatřili dvě ženy a muže, jak se 
vzájemně mezi sebou napadají. Na výzvy hlídky k upuštění od 
násilného jednání zareagoval pouze muž, který byl i poté stře-
dem útoku obou žen. Po opětovné výzvě začaly ženy fyzicky 
napadat i hlídku. Proti jedné z útočnic byly použity donucovací 
prostředky, jako jsou hmaty a chvaty, a následně jí musela být 
přiložena pouta. Druhá žena okamžitě upustila od dalšího útoku 
a setrvala na místě, kde spolu s oběma dalšími agresory čekala 
na předání přivolaným policistům.

Záškolák
Při své pochůzce dne 30. května spatřili strážníci městské 

policie na ulici dítě školou povinné bez doprovodu zákonného 
zástupce. O jeho záškoláctví bylo informováno vedení školy, 
kam tento žák chodí. Přistižený záškolák byl na místě předán 
matce a událost bude dále řešena odborem sociálně právní 
ochrany dětí.

Paní Hana po smrti manžela 
zůstala sama, a tak hledala nové 
možnosti uplatnění a také nějaký 
přivýdělek k důchodu. Jelikož se 
řadí k aktivním seniorům, sezna-
muje se intenzivně s internetem, 
a zkusila si proto na něm najít 
práci z domova. Vše se na první 
pohled jevilo jako velice lukra-
tivní nabídka. Firma nabízela 
jednoduché, nenáročné práce, 
konkrétně kompletaci, balení 
a adresování reklamních prospek-
tů. Všechno potřebné k výkonu 
činnosti měla firma zaslat až 
domů. Inzerát sliboval měsíční 
výdělek po zapracování až 18 
tisíc korun, možnost pracovat 
podle toho, jak si pracovník sám 
určí, a hlavně z pohodlí domo-
va. Na budoucí spolupracovní-
ky fi rma naopak nekladla žádné 
požadavky. Zkrátka ideální práce 
právě pro seniory či maminky na 
mateřské dovolené. Stačilo jen 
vyplnit krátký odpovědní formu-
lář a počkat na reakci. Ta přišla 
záhy. Paní Hana byla vyzvána, 
aby na účet společnosti zaslala 
tzv. „návratnou“ zálohu ve výši 
900 korun a očekávala zásilku, 
která měla obsahovat všechny 
potřebné podklady k zahájení čin-
nosti (návod, smlouvu a reklam-
ní materiály). Když zásilku 
obdržela, k jejímu překvapení 
neobsahovala pracovní smlou-
vu, ale smlouvu o zprostředko-
vání a podrobný návod na to, jak 
dále inzerovat stejnou nabídku, 
na kterou se sama nachytala. Za 
každého, kdo by na její inzerát 
reagoval stejně jako ona, tedy 
zasláním „návratné zálohy“, 
měla podle smlouvy dostat slí-
benou provizi. Paní Hana se proto 
pokusila odstoupit od smlouvy. 
Firma však zaplacené fi nanční 
prostředky odmítla vrátit. Abys-
te při hledání práce z domova 
podobným způsobem nenaletě-
li, uvádíme několik užitečných 
rad, jak poznat, že něco není 
v pořádku. Pochybný inzerát 
zpravidla nabízí vysoké fi nanční 

Pozor na pochybné nabídky 
práce z domova

ohodnocení získané s minimál-
ním úsilím, také neklade téměř 
žádné požadavky na pracovníka. 
Varovat by vás měl i fakt, že je 
ze strany společnosti požadována 
vstupní investice, ale z textu nelze 
s jistotou zjistit, kdo vlastně práci 
nabízí. Podivné také je, když je 
budoucí náplň práce formulo-
vána jen velmi obecně (montáž 
výrobků, kompletace prospektů 
a podobně). Nechcete-li mís-
to slibovaného výdělku o své 
peníze přijít, vždy pozorně čtěte 
obchodní podmínky společnosti 
a nikdy nepřistupujte na podmín-
ku zaslání vlastních peněžních 
prostředků dopředu, ať už je to 
odůvodněno jakýmkoliv způso-
bem, například nutností uhradit 
vstupní poplatek, návratnou 
zálohu a podobně. Žádný seri-
ózní zaměstnavatel k vám takový 
požadavek nikdy nevznese. Více 
informací o podobných nekalých 
praktikách získáte na webových 
stránkách Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravy a Slezska z. s. 
www.sos-msk.cz. 

Značení jízdních kol a kompenzačních
pomůcek syntetickou DNA

Díky získání fi nancí z dotač-
ního řízení Ministerstva vnitra 
ČR bude Městská policie Ostra-
va v měsíci červnu opět prová-
dět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek 
(invalidních i speciálních vozí-
ků, schodolezů apod.) syntetic-
kou DNA. Tato moderní meto-
da značení spočívá v nanesení 
netoxické látky s jedinečným 
DNA kódem. Značení není pou-
hým okem viditelné a objeví se 
teprve pod speciálním UV-svět-
lem. Všechny sady, kterými je 
značení prováděno, jsou zapsány 
v databázi Městské policie Ostra-
va a také v mezinárodní databázi 
výrobků REFIZ (registr forenzní-
ho identifi kačního značení), což 
v případě krádeže kola usnadňuje 
jeho identifi kaci a vrácení právo-
platnému majiteli.

K samotné evidenci předkládá 
občan starší 15 let kromě jízdního 
kola také občanský průkaz nebo 
jiný odpovídající doklad totož-
nosti a doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola (např. doklad o kou-
pi, fakturu, stvrzenku o zaplacení, 
kupní smlouvu apod.). V případě, 

kdy nelze doložit doklad o koupi, 
je možno jej nahradit čestným 
prohlášením o způsobu nabytí 
jízdního kola (vypisuje se na 
místě). Policie také upozorňuje, 
že vzhledem k technologii mate-
riálu nelze značit jízdní kola za 
deštivého počasí a při teplotách 
pod 10 °C. Nelze označit mokré 
jízdní kolo, a je také třeba počítat 
s jízdou po označení, kdy případ-
ný mokrý terén způsobí znehod-
nocení značení.

Nejbližší termíny pro možnost 

označení jsou 28. června od 14 
do 17 hodin v Ostravě-Porubě na 
ulici Hlavní třída, u kruhového 
objezdu, své kolo nebo pomůcku 
můžete také nechat označit dne 
30. června od 9 do 11.30 hodin 
v Ostravě – Staré Bělé na ulici 
Plzeňské u restaurace Dakota. 
Bližší informace mohou zájemci 
nalézt na webových stránkách 
www.mpostrava.cz nebo zaslat 
dotaz prostřednictvím elektronic-
ké pošty na adresu prevence@
mpostrava.cz.

Nedejme jim šanci, aby byli v ranci
Nakupování v obchodních cen-

trech má bezpochyby své výhody 
především v dostupnosti zboží 
a pohodlí nakupování. Možnost 
najít prodejce na jednom místě 
a bez problémů zaparkovat na 
rozsáhlých parkovištích však láká 
nejen zákazníky, ale také osoby 
s kriminální minulostí. Právě oni 
si zde tipují své potenciální oběti, 
které podlehnou shonu a jsou 
nepozorné. 

Ostravští policisté od konce 
dubna letošního roku přijali už 
několik oznámení od majitelů 
osobních automobilů, kterým 
byly z vozidla na parkovišti 
u nákupních center odcizeny 
osobní věci, včetně vysoké 
fi nanční hotovosti. V současné 
době prověřují hned tři skutky, 

u kterých celková způsobená 
škoda přesáhla částku půl milionu 
korun. Uvedené případy vyka-
zují společné znaky. K odcizení 
došlo bez použití násilí v době, 
kdy si poškození nechali své věci 
v odemčeném vozidle bez dozoru 
a překládali nákup z nákupního 
vozíku do zavazadlového pros-
toru. Právě během této činnosti 
mají návštěvníci center špatný 
zvyk – odloží si své osobní 
věci na sedadla vozidla, kde je 
zanechají bez dozoru, a poté 
se věnují svému nákupu. Této 
chvíle využívají pachatelé trestné 
činnosti a není již pro ně prob-
lém bez povšimnutí odložené 
věcí odcizit. 

Na uvedená rizika upozorňuje 
preventivně informační projekt 

moravskoslezských policistů 
„Kdo s koho“. Spuštěn byl 
v posledních měsících loňského 
roku. Cílem je apelovat na 
veřejnost, aby dbala základních 
zásad bezpečného chování při 
nakupování. Především na to, že 
by veřejnost měla věnovat po-
zornost svému okolí, nenechá-
vat na sedadlech nezajištěného 
vozidla volně odložené věci nebo 
například vždy uzamykat vozid-
lo, a to i v době, kdy pouze vrací 
nákupní vozík. Po událostech 
posledních měsíců je patrné, že 
tento projekt nemusí být aktuální 
pouze před vánočními svátky, ale 
zcela jistě celoročně. 

Richard Palát, komisař
Krajského ředitelství Policie 
Moravskoslezského kraje



Přestože se v Čechách v zain-
teresovaných kruzích o zenu 
vědělo už nějakou dobu, a to 
zejména v souvislosti s bojovými 
uměními a makrobiotikou, větší 
pozornosti se mu dostalo až po 
revoluci. Tehdy se všeobecnému 
zájmu těšily v podstatě všechny 
východní duchovní nauky. V této 
době u nás začal působit rovněž 
i mistr Sandó Kaisen a skupinka 
jeho příznivců zřídila první cen-
trum (dódžó), kde se lidé mohli 
věnovat společné meditační pra-
xi. Dódžó je slovo pocházející 
z japonštiny. „Dó“ znamená ces-
ta, „džó“ znamená místo. Dódžó 

je tedy místo, kde se skupina lidí 
společně věnuje Cestě. V tomto 
případě Cestě Buddhy.

V Ostravě existuje dódžó od 
listopadu 2005 a podle tradice 
nese japonské jméno Zanmaidži, 
tedy Chrám hlubokého soustředě-
ní. Naše působení zde je v podsta-
tě od počátku spjato s městským 
obvodem Mariánské Hory a Hul-
váky. Nejprve jsme měli pravidel-
né meditace ve Středisku volného 
času Korunka, a i když jsme pak 
na chvíli „unikli“ do centra, zase 
jsme se vrátili, abychom se usídli-
li v Hulvákách. Tady už sedmým 
rokem probíhají pravidelná medi-

tační setkání, která jsou přístupná 
široké veřejnosti. Praxe v dódžó 
je vedena mnichem Robertem 
Mašem Mirowským, který prak-
tikuje již téměř 25 let a je jedním 
z nejbližších žáků mistra Sandóa 
Kaisena. 

Zájemci mají možnost přijít 
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek, 
kdy od 19 hodin probíhá společná 
meditace. Na meditaci je však 
třeba přijít alespoň o 20 minut 
dříve, abychom se stihli připra-
vit – převléci se do pohodlného 
oblečení, odložit své každodenní 
starosti a usednout s čistou myslí. 
Samotná meditace vsedě (říkáme 

jí „zazen“) je rozdělena do dvou 
částí po 25 minutách, přičemž 
mezi jednotlivými částmi je pře-
stávka na protažení či meditaci 
v chůzi. Po zazenu je čas zeptat 
se mnicha na otázky, které nás 
sužují, a posedět u šálku čaje.

Kromě pravidelných meditač-
ních setkání jsou v dódžó pořá-
dány další akce pro veřejnost 
– tematické přednášky, celoden-
ní meditační soustředění, kurzy 
zenové masáže (rinšó šin), ikeba-
ny (japonského umění aranžování 
květin) apod. Společně s ostatní-
mi dódžó v České republice také 
pravidelně pořádáme několika-
denní soustředění mimo Ostravu 

či výjezdy do našeho kláštera ve 
Francii.

Zenové učení je zejména 
učením pozornosti pěstované 
v každé činnosti a každé chví-
li našeho života, a jak říká náš 
mistr, pozornost může praktiko-
vat úplně každý bez ohledu na 
náboženství. Pozornost je láska, 
soucit, moudrost a svoboda.

Zenové dódžó Zanmaidži 
najdete na ulici Varšavské 11 
v Ostravě-Hulvákách, bližší infor-
mace se dozvíte prostřednictvím 
e-mailu ostrava@sotozen.cz, na 
telefonním čísle 604 636 041 a na 
webu www.sotozen.cz/ostrava.

Irena Pavlíková,
mniška Mjóka
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Přichází čas prázdnin a dovolené, nadcházející letní 
dny můžeme trávit i společně v prostorách knihovny. 
V dětském oddělení si děti budou moci v prázdninové 
čtvrtky vyzkoušet různé „retrohrátky“ a na vlastní kůži 
zažít to, co lákalo k hraní kdysi jejich babičky a dědeč-
ky. Děti se tak mohou těšit například na turnaj v pexesu 
a hře Člověče, nezlob se, vyzkouší si roztáčení káči, 
cvrnkání kuliček, přebírání provázku, skákání panáka 
nebo gumy a také se mohou seznámit s různými staro-
dávnými technikami ručních prací. Srdečně vás zveme 
k objevování jiného způsobu hraní a aktivnímu trávení 
volného času v prostoru mezi knihami. 

Letní půjčovní doba:
Oddělení pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 až 15 hodin zavřeno
Úterý 8 až 17 hodin  8 až 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8 až 17 hodin 8 až 17 hodin
Pátek  8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno

Malé ohlédnutí za půlročním během   
na „Daliborce“

V dětském oddělení jsme začali půjčovat audiokni-
hy. Uspořádali jsme dvě výtvarné dílny, ve kterých si 
děti mohly vyzkoušet práci se smršťovacími fóliemi 
a smaltovacími prášky. Aktivně spolupracujeme se 
základními a mateřskými školami. Děti se svými učiteli 
a učitelkami tak mají možnost se v rámci knihovnických 
lekcí a besed seznámit s prostředím a funkcí knihovny, 
knihami, učí se pracovat s informacemi a orientovat 

se. I letos jsme se zapojili do celostátních akcí, napří-
klad do Noci s Andersenem, Lovců perel, Dne Země. 
V oddělení pro dospělé se můžete na chvíli zastavit 
u výstavky „Knihovna v čase a prostoru“ a začíst se do 
bohaté historie jedné z dvaceti sedmi poboček Knihov-
ny města Ostravy.

Nejžádanější díla z dětského oddělení
mohou pro vás být také tipem
na prázdninovou četbu:

1. Tsugumi Oba – Zápisník smrti
2. Nana Mochizuki – Ve službách Nuly
3. Karel Čapek – Dášeňka, čili život štěněte
4. Richard Dungworth – Angry Birds
5. J. K. Rowling – Harry Potter a Kámen mudrců
6. Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti
7. Astrid Lindgren – Pipi Dlouhá punčocha

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

Výstava maleb a kreseb klientů kreativního ateliéru 
Domova na Liščině při organizaci Čtyřlístek Ostra-
va, s. r. o, s názvem Letní příroda bude k vidění od 
4. července do 31. srpna. 

Představení nových knih – „Knižní tipy“ – se 
uskuteční  v úterý 2. srpna od 10 hodin. 

V dětském oddělení budou probíhat dopolední čtení, 
hraní her, řešení kvízů a tvoření. 

Hravé prázdninové pondělky: 
11. a 25. července, 1., 15. a 29. srpna – hraní des-

kových her

Výtvarná dílna: 
pondělí 22. srpna od 10 do 16 hodin, dílna s názvem 

Antistres v knihovně – výroba relaxačních balonků

Letní půjčovní doba:
Oddělení pro dospělé pro mládež
Pondělí  8 až 17 hodin 8 až 17 hodin
Úterý 8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8 až 17 hodin 8 až 15 hodin
Pátek  8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno

Připravujeme:
V zářijovém setkání klubu Trnkáček s názvem Krtek 

a knížka se mohou děti a jejich rodiče těšit nejen na 
Krtečka a jeho pohádky, ale také na cvičení s veselý-
mi říkankami, společné povídání a výtvarné tvoření. 
Setkání se uskuteční v pátek 9. září a začne v 10 hodin. 
Klub Trnkáček je určen dětem do tří let a jejich rodičům 
nebo prarodičům.

Bližší informace o akcích naleznete na www.kmo.cz 
a v knihovnách. Přejeme vám krásné letní dny!

Knihovna – kniha – čtenář

ODPOLEDNE s Duhovkou v pobočce knihovny na 
Daliborově ulici.

StarDance pro všechny přímo v Mariánských Horách
Tanec je pohyb, který prostě 

neodmyslitelně patří k historii 
lidstva. Společenské tance jsou 
jakýmsi základem společenské 
výchovy mladých a standardem 
pro dospělé. Někteří se mu cíle-
ně vyhýbají, ale každý alespoň 
jednou v životě někde tancoval. 
Obecně však platí, že tanec zajímá 
především ženy, které k sobě vel-
mi problematicky hledají taneční 
protějšek. Na tento problém však 
existuje recept – a tím je tanec 
s profesionálními tanečními part-
nery. 

Systém zvaný PRO-AM, kdy 
PRO znamená profesionál a AM 
amatér, má obrovskou tradici 
zejména v Americe. U nás se 
objevil teprve nedávno, ale zájem 

o něj je obrovský. A právě tento 
způsob tance si můžete vyzkoušet 
v Dance Studiu LIKE v Marián-
ských Horách.

Studio zahájilo provoz pro 
širokou veřejnost v loňském 
roce v budově bývalé školky na 
Karasově ulici. Letos v červenci 
tak oslaví rok své existence. Za 
rok existence už za studio soutěží 
celkem 15 PRO-AM párů, kteří se 
pyšní spoustou titulů ze soutěží. 
Mnoho klientů ale soutěžní ambi-
ce nemá a chtějí se tanci věnovat 
jen pro zábavu, protože tanec je 
nejpřirozenější pohyb, který při-
náší nejedno pozitivum. Jim jsou 
určeny kurzy a lekce pro úplné 
začátečníky. Tanec s někým, kdo 
už tančit umí, účastníky zpravidla 

okamžitě pohltí, a výuka je tak 
velice rychlá. Věkové rozmezí 
tanečních začátečníků je velice 

široké, mezi 20 až 60 lety, ale nee-
xistují žádná věková ani výkon-
nostní omezení. Dance Studio 

LIKE vyučuje také děti. Od září 
bude jejich výuka rozšířena, přijí-
mají se děti mezi pěti až 12 lety. 

V taneční škole se učí také fl a-
menco, salsa, argentinské tango, 
spontánní tanec, jóga pro dospělé 
i děti, posiluje se při kruhovém 
tréninku, k dispozici jsou sály 
pro individuální výuku, pro akce 
s tanečním programem i bez něho. 
Scházejí se zde lidé, které spojil 
tanec. Mnozí přišli s obavami 
a ostychem, překonali se a tancem 
se skvěle baví. To je na Dance 
Studiu LIKE to nejlepší – dobrá 
atmosféra a milí lidé.

Více informací na webových 
stránkách www.studiolike.cz.

Za Dance Studio LIKE 
Romana Horáková

Meditační zenové centrum



V současné době je zcela běžné, 
že spolu lidé komunikují mimo 
reálný svět, pohybují se ve vir-
tuálních skupinách a systémech. 
Tato činnost s sebou kromě jiného 
přináší reálná nebezpečí. Nejen 
mládež je často důvěřivá a nedo-
káže ihned odhadnout dopad 
svých činů. Mnohdy si nechrání 
své soukromí a bezmyšlenkovitě 
sdílí na sociálních sítích důvěr-
né informace a obsah. Zde je pak 
prostor pro potenciální pachatele, 
kteří dokážou těchto faktů využít 
ve svůj prospěch, a páchat tak 
trestnou činnost napříč celým 
spektrem protiprávních jednání. 

Jde například o šikanu, vydírání, 
krádeže, ale i zločiny se sexuálním 
podtextem. Dá se říci, že každý 
druh kriminality (násilná, mrav-
nostní, majetková, hospodářská) je 
v dnešní době více či méně zatížen 
virtuální realitou, informačními 
technologiemi či jinými infor-
mačními nebo komunikačními 
systémy. 

Proto je pro zvýšení bezpeč-
nosti, zejména dětí, mládeže, ale 
i široké veřejnosti při užívání inter-
netu a pohybu v „kyberprostoru“, 
realizován projekt Poldík Webík. 
Ten probíhá v rámci prevence 
kriminality v Moravskoslezském 

kraji, tedy od Ostravy po Bruntál, 
a do praxe je uváděn vybranými 
policisty. Přednášky a besedy jsou 
určeny žákům základních a střed-
ních škol, pedagogům, ale také 
rodičům žáků např. v rámci tříd-
ních schůzek či jiných školních 
i mimoškolních aktivit.

V roce 2014 projekt prošel větší 
proměnou, a to jak v podobě obsa-
hové, tak i grafi cké, a dospěl do 
další fáze s názvem Poldík Webík 
2.0 aneb Lapeni sítí. Primárně je 
zaměřen na cílovou skupinu senio-
rů, kteří se v poslední době čím dál 
více dostávají do kyberprostoru 
a objevují jeho světlé, ale i stinné 
stránky. 

Cílem projektu je přispět k tomu, 
aby sociální sítě a internet byly 
zdrojem informací, komunikace 
a zábavy, nikoliv místem smutku, 
nebezpečí a protiprávních jednání. 
Je totiž notoricky známo, že v pří-
padě internetu a stejně tak sociál-
ních sítí jde o velice dobré sluhy, 
ale opravdu špatné pány! A toho by 
se měl každý uživatel držet.

Tomáš Vlačiha,
komisař skupiny tisku
a prevence Ostrava
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Svatováclavský hudební fes-
tival zveřejnil nabitý program 
letošního už 13. ročníku. Festival 
přinese od 1. do 28. září rekord-
ních 35 koncertů. Letošní ročník 
se mimo jiné prezentuje v novém 
moderním vzhledu a přiváží opět 
hvězdy evropského i světového 
formátu, například fenomenální-
ho trumpetistu Sergeje Nakarja-
kova, Collegium 1704 Václava 
Lukse, sopranistky Simonu Šatu-
rovou, Martinu Jankovou či Hanu 
Blažíkovou, izraelského violon-
cellistu Gavriela Lipkinda a další 
přední umělce. Moravskoslez-
ským krajem se rozezní hudební 
klenoty z období od středověku 
až po 20. století, a to celkem ve 
31 kostelích. 

Festival zavítá také do Marián-
ských Hor. V soboty 3. a 24. září 
se mohou příznivci vážné hudby 
těšit na koncerty v kostele Panny 
Marie Královny. Na programu 
prvního vystoupení jsou napří-
klad díla Georga Friedricha Hän-
dela, s nimiž se představí Capel-
la Cracoviensis z Polska spolu 
s přizvanými sólisty. Návštěvníci 
druhého koncertu si zase mohou 
poslechnout Český fi lharmonic-
ký sbor Brno, který doprovodí 
komorní orchestr Czech Virtuosi. 
Na programu budou díla Franze 
Schuberta. 

Vstupenky jsou v předprodeji 
už od 1. června. Kompletní pro-
gram festivalu najdete na www.
shf.cz.

Svatováclavský hudební festival 
nabídne rekordních 35 koncertů

V sobotu 4. června přivítal 1. místostarosta Patrik Hujdus 
nové občánky našeho městského obvodu. Za doprovodu rodičů, 
sourozenců, prarodičů a dalších příbuzných se v obřadní síni 
mariánskohorské radnice sešlo celkem jedenáct holčiček a šest 
chlapečků. Místostarosta společně s matrikářkou obvodu 
Alenou Michelovou předal dětem pamětní medaile, drobné 
dárky – a popřáli jim hodně štěstí v životě. Slavnostní setkání, 

v jehož rámci se všichni přítomní podepsali do pamětní knihy 
městského obvodu, doplnila krásnou hrou na fl étnu studentka 
Základní umělecké školy Eduarda Marhuly s klavírním dopro-
vodem paní učitelky Taťány Richtrové. Radnice Mariánských 
Hor a Hulvák i tentokrát na vítání občánků zajistila přítomnost 
fotografky, aby si všichni zúčastnění mohli fotografi e jako 
vzpomínku na celou slavnostní událost bezplatně stáhnout 
z internetových stránek městského obvodu. Další vítání 
občánků Mariánských Hor a Hulvák je naplánováno na září 
letošního roku.

Vítání občánků

Dominantou Mariánských Hor 
je kostel Panny Marie Královny, 
postavený roku 1908. Po levé 
straně stojí nenápadný kříž, kolem 
kterého často chodíme. Málokdo 
ale ví, že u kostela vždy nestál. 
Napovídá tomu letopočet 1885 
na přední straně kříže. Rozhodla 
jsem se na popud zdejšího faráře 
zjistit něco více. Netušila jsem, že 
po jeho stopách nepůjdu daleko. 
Jan Grmela, tehdejší starosta 
obce, se o kříži zmiňuje ve své 
knize o Mariánských Horách: 
„… u křižovatky na severo-
východní straně okresní silnice 
na třídě Přemyslovců, naproti 
domu č. 74, stojí od roku 
1885 mramorový kříž, dar 
Františka Mrkvy, bývalého 
starosty obce.“ Tuto informaci 
nalezneme také ve Sborníku 
Archivu města Ostravy. Kříž 
podle Sborníku původně stával 
naproti ústí ulic Mojmírovců do 
ulice Přemyslovců, u obytného 
domu č. p. 1085/28. Zajímavé 
pak bezesporu je, že jeho 
předchůdcem byl kříž dřevěný, 
který se nacházel v blízkosti 
vesnice v roce 1782. Co se 
s ním stalo nebo kde stával, se 

můžeme domnívat. Na kříži se 
bohužel začíná podepisovat jeho 
úctyhodný věk a povětrnostní 
vlivy, rozpadá se, praská a bude 
potřebovat zrestaurovat. Jeho 
momentální stáhnutí obručemi 
je dočasné. Věřím, že se kříž 
podaří zachránit, protože má svou 
historii, a co nám paměť sahá, 
ke kostelu prostě neodmyslitelně 
patří! 

 Barbora Cvešperová

Kříž u kostela slaví 131 let

KŘÍŽ z roku 1885, dárce 
Fr. Mrkva, Mariánské Hory.

V květnu v roce 1945 padl při osvobozování 
Ostravy Rudou armádou Josef Hamrosi. Jako 
občan Mariánských Hor byl pochován před 
kostelem v Mariánských Horách. Svůj život 
položil za vlast, kterou nade vše miloval. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Břetislav 
s manželkou a děti. Zároveň bych poprosil 
starší občany, kteří by mohli mít více informací, aby zavolali na 
telefonní číslo 702 836 338. Děkuji.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Výtvarná dílna architektky a spoluzakladatelky 
výukového festivalu architektury a designu FestAD 
Kateřiny Chvílové v Ostravě rekapituluje uply-
nulý školní rok a představuje výstavu, která bude 
k vidění do září ve Školicím středisku Otazník na 
ulici Varšavské v Ostravě-Hulvákách. Kurz kresby 

a malby byl v letošním roce inspirován tématem 
krajiny. Studenti z řad dětí i dospělých se učili 
zachytit krajinu v prostoru, budovali výtvarnou 
kompozici a zvládli klasickou kresbu květin a stro-
mů. „Nezapomněli jsme ani na nejmenší žáčky 
v kurzu malování pro rodiče s dětmi od tří let.

Také v letošním roce se studenti středních a žáci 
základních škol připravovali na vysoké a střední 
školy s uměleckým zaměřením. Pomohl i letní kurz 
FestAD, který je týdenní přípravou na talentové 
zkoušky na školy architektury, designu a další umě-
lecké obory,“ říká Kateřina Chvílová. Opět se také 
uskutečnily výtvarné inspirační kurzy pro dospělé, 
v nichž dospělí zájemci z řad veřejnosti mohli 
najít originální nápady, vyzkoušet si kombinované 
výtvarné techniky i najít inspiraci pro výtvarnou 
tvorbu a využít ji jak k vlastnímu výtvarnému růstu, 
tak například ve výuce výtvarného umění. „Výtvar-
ná výuka začne opět začátkem října a všichni se 
těšíme, že i příští školní rok bude stejně příjemný 
jako ten uplynulý a že na našich výstavách bude 
opět k vidění spousta krásných děl,“ dodává lek-
torka výtvarných kurzů Kateřina Chvílová. Více 
na www.vytvarnavyuka.cz.

Výstava výtvarné dílny v Ostravě

Kdopak by se netu bál od Ostravy po Bruntál
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DANEX – PLAST s.r.o.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

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

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

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

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

6300 Kč
PRO STUDENTY 

6100 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

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

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

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

Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro všeobecné zdravot-
ní sestry v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu je 
ihned nebo podle dohody. Více informací získáte na telefonním čísle 
732 178 501, prostřednictvím e-mailu lukashospic.ostrava@
charita.cz nebo na webu www.ostrava.charita.cz v sekci Práce.

Charita Ostrava hledá zdravotní 
sestry

NABÍDKA PRÁCE
Restaurace Čertovka  přijme 
kuchaře na HPP, směny tzv. 
krátký a dlouhý týden, plat 
po osobním jednání. Nástup 
možný ihned. Bližší infor-
mace na telefonním čísle 596 
616 552 nebo osobně v res-
tauraci na ulici Slavníkovců 
15a v Ostravě – Mariánských 
Horách.


