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Říjen je podle gregoriánského 
kalendáře desátým měsícem roku. 
Jeho české jméno je odvozeno od 
jelení říje; latinské jméno Octo-
ber znamená osmý měsíc, kterým 
byl podle římského kalendáře, 
když rok začínal březnem.

První den říjnový v r. 1973 
byl ukončen provoz na poslední 
úzkorozchodné trati na Ostrav-
sku. 7. října 1900 byl poprvé 
použit název „orientační běh“. 
15. 10. 2008 budeme mít pří-
ležitost rozhlédnou se kolem 
sebe a projevit účast všem nevi-
domým. Tento den byl vyhlášen 
Dnem bílé hole v r. 1964 v New 
Yorku na zasedání „Světové rady 
pro blaho slepců“. Hlavním důvo-
dem bylo upozornit na problémy 
zrakově postižených. Dnem, kdy 
se opětovně můžeme zamyslet, 
tentokráte nad krásou barev-
ného podzimu, je Den stromů, 
který se v Čechám poprvé slavil 
20. 10. 1906 uspořádáním Stro-
mové slavnosti. Tato tradice byla 
obnovena až v r. 2000. Z českých 
dějin se vrátíme do r. 1526, kdy 
23. 10. český sněm zvolil Ferdi-
nanda I. Habsburského králem, 
čímž započala takřka 400letá 
habsburská vláda nad českými 

zeměmi. Poté do r. 1781, kdy 
13. 10. císař Josef II. vydává 
tzv. Toleranční patent a vyhlá-
sil tímto náboženskou svobodu, 
respektive vedle římskokatolic-
ké víry umožnil existenci dalších 
tří křesťanských vyznání. Jako 
další „štace“ nám poslouží rok 
1860, kdy 20. října František 
Josef I. vydal říjnový diplom, 
jímž byla přiznána zákonodár-
ná moc zemským sněmům a 
říšské radě. Celou cestu historií 
završíme do roku přítomnosti – 
28. 10. si uděláme volno, aby-
chom vzdali hold vzniku samo-

statného československého stá-
tu.
Říjen je měsícem, který má 

hlavní prim v počtu světových 
a mezinárodních dní. Jen první-
ho října jsou tři mezinárodní dny 
– hudby, seniorů a lékařů. Téhož 
dne jsou taktéž tři světové dny – 
vegetariánů, den cyklistiky a den 
informovanosti o virové hepatiti-
dě. Spočítáme-li počet světových 
dní v celém měsíci, dojdeme na 
číslo devatenáct. Mezinárodních 
dní je v říjnu devět. Z nejzají-
mavějších uvádím Světový den 
nenásilí (2. říjen), který vyhlásilo 
valné shromáždění OSN. Datum 
symbolicky připomíná výročí 
narození Mahátmy Gándhího, 
který se stal inspirací pro hnu-
tí za lidská práva a svobody po 
celém světě. Od r. 1994 se slaví 
4. října Mezinárodní den zvířat 
– oslavy souvisí se sv. Františ-
kem z Assisi, který proslul svou 
láskou nejen k lidem, ale také ke 
zvířatům. 5. 10. je neděle, což je 
pro školáčky velká škoda, jeli-
kož je Mezinárodní den učitelů 
(vyhlášen v r. 1994 na konferenci 
UNESCO) – když se slaví, špat-
né známky se jistě nerozdávají. 

 Gabriela Zeisberger

Říjen – poděkování za úrodu jen...

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ  Laguny začínají mizet
ÿ  Ptám se a odpověď hledám ...
ÿ  Aby u nás nehořelo
ÿ Nikdy nic nevzdávejte
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Vážení občané, OZO Ostrava nabízí městským obvodům Ostravy 
spolupráci při vytipování nových kontejnerových míst na separovaný 
sběr a následně jejich realizaci. Obracím se na vás, občany MHaH, 
máte-li konstruktivní návrh, kde vytvořit (nebo rozšířit) v Mariánských 
Horách a Hulvákách celoroční a trvalé stání pro barevné nádoby na 
separovaný odpad (tj. plast, papír...) – samozřejmě na obecním pozem-
ku, napište mi na e-mail Zpravodaje (zpravodaj@marianskehory.cz), 
a to nejpozději do konce října 2008. Děkuji Jiří Jezerský

Výzva občanům

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem občanům, 

kteří mají s městským obvo-
dem Mariánské Hory a Hulvá-
ky uzavřenou smlouvu o nájmu 
pozemku nebo smlouvu o zříze-
ní věcného břemene vztahující 
se k vlastnictví jednotky, že od 
letošního roku již nebudou roze-
sílány složenky k úhradě těchto 
plateb.

Úhradu bude možné provést 
v hotovosti na majetkovém 
oddělení ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky, na ul. Pře-
myslovců 65, II. patro, dveře 
č. 108 nebo převodem na účet 

č. 19-649321399/0800, který je 
veden u ČS a. s. Ostrava, poboč-
ka Mariánské Hory. Při platbě 
je nutné vždy uvést přidělený 
variabilní symbol. V případě 
dotazů kontaktujte majetkové 
oddělení, tel. č. 599 459 297 
nebo 599 459 253.

Upozorňujeme, že je nutné 
dodržet termín splatnosti do 
30. listopadu kalendářního 
roku.

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

Datum  Místo
27. 10. 2008 areál garáží ul. Výstavní
29. 10. 2008 areál garáží ul. Fr. Šrámka
30. 10. 2008 areál garáží ul. Nájemnická
31. 10. 2008 areál garáží ul. Ladislava Ševčíka
  3. 11. 2008 areál garáží ul. Baarova

Sběrna bude v provozu ve výše uvedené dny v době od 10.00 do 
18.00 hod. Současně u ní bude přistaven kontejner na pneumatiky.

Mobilní sběrny nebezpečných odpadů

Vážení občané městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, pro-
střednictvím podnikového občasníku 

s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem, jsme v září 
loňského roku v souvislosti se sanací skládky 
odpadů státního podniku DIAMO (tzv. lagu-
ny Ostramo) v Ostravě-Mariánských Horách 
informovali občany obcí dotčených spalová-
ním TPS – NOLO 1. Pro připomnění bychom 
rádi uvedli, že TPS – NOLO 1 je název pro 
alternativní palivo vyrobené z kalů z lagun 
Ostramo, vápna a černého uhlí (Tuhá Pali-
vová Směs – Nápravná Opatření – Laguny 
Ostramo 1).

Tuto informaci, která zahrnovala historii 
vzniku lagun Ostramo, údaje o výběrovém 
řízení na dodavatele sanace, dále stručný 
přehled postupu prací dle schváleného Rea-
lizačního projektu této akce a v neposlední 
řadě taky informace o výsledcích spalo-
vacích zkoušek TPS – NOLO 1 v ČEZ, 
a. s., Elektrárně Dětmarovice, v Energetice 
Třinec, a. s. a v cementárnách jsme předali 
i Vašemu městskému obvodu a následně byla 
zveřejněna ve Zpravodaji Mariánských Hor 
a Hulvák.

V tehdejší informaci bylo rovněž konsta-
továno, že na Ministerstvu životního prostře-

dí probíhá proces posuzování vlivů záměru 
„Nápravná opatření – laguny Ostramo“ 
(dále NOLO) na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), tzv. proces EIA. Zpra-
covaná dokumentace byla počátkem roku 

2007 vrácena ze strany MŽP oznamovateli 
záměru k dopracování a dopracovaná doku-
mentace měla být v říjnu 2007 nově před-
ložena na MŽP, aby proces EIA mohl dále 
pokračovat v souladu s platnou legislativou.

Vážení občané, od výše podané informa-
ce už přece jen uběhla určitá doba a tak nám 
dovolte, abychom Vás informovali o tom, jak 
proces EIA dopadl, ale především o tom, jaký 
je současný stav prací, protože si myslíme, že 
by jste měli být informováni především Vy, 
jichž se práce v sousedství Vašeho bydliště 
budou nejvíce dotýkat.

Přepracovaná dokumentace EIA byla dne 
31. 10. 2007 předložena na MŽP k pokra-
čování procesu EIA. Následně MŽP vybra-
lo zpracovatele Posudku EIA, Ing. Josefa 
Tomáška, který zpracovaný posudek dne 
21. 3. 2008 předal na MŽP. Dne 7. 4. 2008 
zaslalo MŽP Posudek o vlivech zámě-
ru NOLO dotčeným správním úřadům 
a územním samosprávným celkům k vyjá-
dření. Zároveň byl posudek dne 9. 4. 2008 
zveřejněn na internetovém portále MŽP. 
Dopisem ze dne 18. 4. 2008 MŽP oznámi-
lo datum veřejného projednání posudku 
a dokumentace k záměru NOLO.

(Pokračování na str. 2)

Laguny začínají mizet
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(Pokračování ze str. 1)
Na základě oznámení MŽP ve smyslu 

§ 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., se dne 6. 5. 2008 konalo 
v Kongresovém sále hotelu Atom v Ostravě 
veřejné projednání posudku a současně doku-
mentace záměru NOLO. Dne 25. 6. 2008 
vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posou-
zení vlivů provedení záměru na životní pro-
středí NOLO. Pro Vaší informaci uvádíme, 
že toto souhlasné stanovisko MŽP obsahuje 
celkem 65 podmínek, které musí být zahrnu-
ty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření 
nutných k provedení záměru v navazujících 
správních nebo jiných řízeních, pokud nebu-
dou do té doby splněny. Řada podmínek se 
samozřejmě týká zabezpečení Vaší pohody 
i přes prováděné sanační práce, tzn. budou 
provozovány monitorovací stanice kvality 
ovzduší a klimatických poměrů a průběžně 
vyhodnocovaná data budou promítána do 
postupu sanačních prací.

V současné době probíhá na lagunách 
záměr „Ověření kapacity a technologie zaří-
zení pro úpravu ropných kalů na produkt 
TPS NOLO“, který představuje zavápnění 
cca 16 000 t ropných kalů v laguně R2, jejich 
odtěžení a následné zpracování na palivo 
TPS - NOLO 1. Vzhledem k této činnosti na 
lagunách Vás chceme požádat o určitou tole-
ranci, pokud by došlo k Vašemu občasnému 
obtěžování mírným zápachem. 

Jedná se vlastně o zahájení defi nitivního 
odstraňování ropných lagun z blízkosti Vaše-

ho bydliště, a tak bychom na tomto místě rádi 
uvedli slova Prof. MUDr. Jaroslava Kotu-
lána, CSc., zpracovatele hodnocení vlivů 
záměru NOLO na veřejné zdraví. Prof. Kotu-
lán při veřejném projednání dne 6. 5. 2008 
v hotelu Atom konstatoval, že při manipulaci 
s obsahem lagun bude občas zesilovat zápach 
a obtěžovat obyvatelstvo přilehlého sídliště. 
Nejčastěji se přitom bude jednat o zápach 
sirovodíku, nicméně zdravotních rizik se lidé 
obávat nemusejí. Uvedl, že sirovodík sám 
o sobě v těchto nízkých koncentracích neško-
dí, pokud by se měl projevit škodlivý vliv, 
muselo by jít o tisíckrát vyšší koncentrace, 
než které budou z lagun při odstraňování 
uvolňovány. Součástí sanačních prací bude 
samozřejmě kontinuální monitoring, kde 
kromě sirovodíku bude sledována celá řada 
vybraných škodlivin. Dodal, že v období, 
kdy by to vadilo příliš, například když bude 
inverze, mohou se práce omezit, případně 
úplně zastavit. 

Rádi bychom slova Prof. Kotulána doplni-
li a uvedli, že z hlediska imisních limitů jsou 
z látek, které mohou být do volné atmosféry 
významně emitovány v souvislosti s činnost-
mi na lagunách Ostramo a mají stanoveny 
imisní limity, ve stacionární stanici na síd-
lišti Fifejdy kontinuálně měřeny koncentra-
ce SO2 (oxid siřičitý) a PM10 (část prachu 
o velikosti částic do 10 mikrometru). Z látek, 

které nemají stanoveny imisní limity je kon-
tinuálně monitorován sirovodík (H2S), který 
je podle dosavadních znalostí zhodnoce-
ných v dokumentaci E.I.A. hlavním zdrojem 
pachové zátěže volné atmosféry při činnos-
tech na lokalitě laguny Ostramo. Za první 
měsíc provozu technologie zavápnění nebylo 
pozorováno žádné zvýšení imisních hodnot 
sirovodíku. Jeho koncentrace byly v denních 
průměrech pod mezí detekce. Maximální 
naměřená hodnota byla 6 mikrogramů na metr 
krychlový (6 ppb). Tato hodnota představuje 
cca trojnásobné překročení meze prahové 
vnímatelnosti pachu sirovodíku člověkem. 
Subjektivní vjem pachu je tedy možný. Jed-
ná se však o hodnotu 10 000krát nižší, než je 
hodnota prahové koncentrace pro podráždění 
očí. Měřené hodnoty na sídlišti Fifejdy lze 
sledovat na stránkách www.zouva.cz, kde 
lze také v sekci Výběr z grafu, prohlédnout 
grafy hodinových či dvacetičtyřhodinových 
průměrů. V dohledné době budou rovněž 
zprovozněny webové stránky dodavatele 
NOLO, „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“. Na 
těchto stránkách budete průběžně informo-
váni o tom, co se na lagunách „právě děje“ 
a v neposlední řadě i zde budou informace 
o emisním a imisním monitoringu. O zahá-
jení provozu těchto webových stránek Vás 
budeme včas informovat.

Na tento právě probíhající záměr, při kte-
rém bude z ropných kalů z lagun vyrobeno 
cca 40 000 t paliva TPS – NOLO 1 naváže 
v průběhu příštího roku vlastní sanace, kte-
rá povede k defi nitivnímu odtěžení obsahu 
lagun v termínu do 31. 12. 2010, sanaci hor-
ninového prostředí pod lagunami a v okolí 
do roku 2013, sanaci navážek a vod do roku 
2014, technické a biologické rekultivaci do 
roku 2015. Výsledkem biologické rekul-
tivace bude výsadba lesa na předmětném 
území.

Vážení občané, vzhledem k tomu, že 
laguny v blízkosti Vašeho bydliště „zapácha-
jí“ již desítky let a právě prováděný záměr 
„Nápravná opatření – laguny Ostramo“ 
povede k jejich defi nitivnímu „konci“, asi 
by se mezi Vámi jen těžko hledal někdo, kdo 
by byl proti odstranění této staré ekologické 
zátěže z blízkosti Vašich domovů. Proto by-
chom Vás ještě jednou rádi požádali o pocho-
pení, pokud by náhodou došlo k Vašemu 
obtěžování mírným zápachem z právě prová-
děných prací, aby jste si v těchto okamžicích 
uvědomili, že toto vše je určitá daň za to, aby 
již v budoucnu nikdo při vyslovení „sídliště 
Fifejdy“ neohrnoval nad tímto místem nos 
z důvodu „zapáchajících“ lagun. Doufáme, 
že vzájemným vstřícným přístupem se nám 
započaté dílo podaří zdárně dokončit a zkva-
litnit tak bydlení ve Vašem městském obvo-
du.

Ing. Kamil Prokeš,
DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA

Laguny začínají mizet

Zanedlouho začne topná sezóna. 
Období, které je každým rokem dopro-
vázeno zvýšeným požárním nebezpe-
čím. 

Statistiky jednoznačně ukazují, že 
oblastí, ve které v našem městském 
obvodu nejčastěji hoří, je osada Bed-
řiška. V osadě se nachází 35 objektů, 
z toho jen tři jsou zděné. Všechny ostat-
ní objekty jsou dřevěné. Od roku 2001 
zde Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje zasahoval při 13 
požárech, z toho při 6 požárech v roce 
2007. Situace je zde o to složitější, že 
mnoha nájemníkům byl odpojen přívod 
elektrického proudu a v domácnostech 
svítí jen svíčkami. Přitom mnohdy 
nedbají na základní pravidla protipo-
žární bezpečnosti, kdy hořící svíčky 
umísťují tam, kde se jim právě hodí 
a nikoliv na bezpečné nehořlavé pod-
ložky, které by současně zabraňovaly 
možnému převrácení. Často je zjišťováno 
i nesprávné sesazení kouřovodů nebo 
scházející nehořlavé podložky pod 
kamny. Uvnitř, ale zejména v okolí 
objektů se nachází velké množství hoř-
lavých materiálů, které obyvatelé Bed-
řišky zde shromažďují před zahájením 
topné sezóny.

Z těchto důvodů v měsíci červnu 
navštívily prohlídkové skupiny všechny 
fi nské domky, kde přítomné nájemníky 
seznámily s hlavními zásadami proti-
požární prevence a předaly jim Požární 
řády bytových domů.

Dalším místem, kde dochází k požá-
rům, jsou vysokopodlažní bytové 
domy. Vysokopodlažní bytové domy 
jsou již ve stadiu výstavby vybaveny 
prosklenými dveřmi do jednotlivých 
bytových buněk, které mají šíření ohně, 
ale i kouře zabránit. Při preventivních 
požárních kontrolách však zjišťuji, že 
tyto dveře jsou ponechávány v ote-
vřeném stavu, samozavírače jsou 
vyřazovány z činnosti, nebo dokonce 
i zcizovány a případný požár způso-
bí zakouření únikových cest a velmi 
rychle se šíří. Vím, že zavřené dveře na 
chodbách překáží, zejména když domů 
neseme objemný nákup. Ale jejich 
důsledným zavíráním chráníme svůj 
život i zdraví!

Jiným nešvarem je zaskladňování 
únikových cest vyřazenými předměty 
z domácností. Únikové cesty nesmíme 

zužovat a to ani v dobrém úmyslu. V pří-
padě požáru a zakouření únikových cest 
se včas nedostaneme z domu a značně 
ztížíme práci zasahujícím hasičům. 
Ještě sluníčko kouzelně hřeje a nikdo 
si snad ani neuvědomuje, že za dveřmi 
je topná sezóna. Před topnou sezónou 
a v celém jejím průběhu je proto zapo-
třebí zabezpečit a sledovat zejména 
následující úkoly:

- pravidelné čištění komínů, kouřo-
vodů a tepelných spotřebičů,

- dbát, aby v blízkosti tepelných spo-
třebičů se nenacházely snadno hořlavé 
látky a palivo,

- dodržovat bezpečné vzdálenosti 
určené návodem na instalaci a užívání 
spotřebiče od stěn, podlahy a hořlavých 
hmot,

- při skladování paliv brát v úvahu, 
že tuhá paliva se skladují odděleně 
z důvodu samovznícení,

- zajistit provedení kontroly při-
pojení plynových spotřebičů, funkč-
nosti hlavních a dílčích uzávěrů 
a pravidelnou kontrolu těsnosti rozvodu 
plynu pěnivými látkami,

- sledovat, aby při skladování hořla-
vých kapalin v prostoru garáží bylo na 
jedno stání uloženo v pevných, uzavře-
ných obalech nejvýše 40 l pohonných 
hmot,

- kontrolovat elektrické rozvaděče, 
stroje, spotřebiče a osvětlovací tělesa se 
zaměřením na jejich ochranné kryty.

I v letošním roce, v měsících říjnu 
a listopadu provedou dle plánu PPK 
2008 kontrolní skupiny preventivní 
požární kontroly objektů v majetku 
Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu MHaH. Pozornost bude zamě-
řena na fi nské domky na sídlišti Bedřiš-
ka, drobné provozovny, objekty garáží, 
plynové kotelny a předávací stanice, 
školy a školní jídelny, bytové domy 
a některé další. Proto si prosím v nastá-
vajících dnech najděte čas na přípravu 
na preventivní požární kontrolu. A až 
se u vchodu do vaší provozovny nebo 
objektu objeví příslušníci našeho Sboru 
dobrovolných hasičů a prokáží se prů-
kazkami, vystavenými mariánskohor-
skou radnicí, uvědomte si, že přišli pro-
vést kontrolu právě ve vašem zájmu.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

ABY U NÁS NEHOŘELO (26)
V září oslavil své narozeniny 

pan JOSEF KUBÁNEK. Prý 
oslavil 90 let, ale já mu nevě-
řím. Svou vitalitou, humorem 
a vyprávěním mě přesvědčil, že 
se na matrice v datu narození 
spletli minimálně o 10 let. Pan 
Kubánek rád jezdí na výlety 
a hraje v altánku u Domova 
s pečovatelskou službou „žolí-
ky“ se svými přáteli. Jak sám 
říká: „celý život jsem  tvrdě 
pracoval, pocházím z 11 dětí 
a neměl jsem možnost užívat si 
bezstarostného dětství či mládí. 
V Mariánských Horách jsem 
prožil polovinu svého života 
a teď si konečně užívám bla-
hobytu a nedělám nic, jen se 
bavím“.

Další devadesátiletou osla-
venkyní je paní BOŽENA ŠMA-
TEROVÁ z Hulvák. Jelikož její 
rodina je velmi rozvětvená a roz-
sáhlá – má 32 vnoučat a prav-
noučat! – slavila plné tři dny. 
Paní Šmaterová má úsměv jako 
babička z pohádky, jen to zdraví 
již bohužel není pohádkové. 

Do třetice a opětovně k 90 
letům jsme mohli poblahopřát 
paní ŠTĚPÁNCE MUROŇOVÉ, 
která v Mariánských Horách žije 
přes 46 let. Během naší návštěvy 
nám paní Muroňová povyprávě-
la nejednu veselou, ale i pouč-
nou historku. Tato milá paní ve 
mne zanechala nejhlubší dojem 
a přání, abych jednou byla stej-
ně veselá, vitální a pozitivní 
jako ona. 

Všem třem oslavencům ještě 
jednou hodně zdraví, ještě víc 
zdraví a nejvíc zdraví. GZ

Blahopřejeme
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ZŠ Gen. Janka informuje
VÝUKA NA ZŠ NA ULICI
GEN. JANKA

Letošním zářím jsme vstoupili 
do druhého roku, kdy naše škola 
učí podle nového Školního vzdě-
lávacího programu. Na jeho hod-
nocení je skutečně ještě brzy, pře-
ci jen jeho kvalita se jistě objeví 
v následujících letech. S odstupem 
času totiž vždy přichází objektivní 
ocenění. V tomto článku se chci 
ale zabývat novými předměty, 
kterými se naše škola může po-
chlubit. O kroužcích, které zaštiťu-
je naše školní družina (angličtina, 
informatika a sportovní hry) jsem 
psal již v minulém školním roce. 
Letos jsme naši nabídku výběro-
vých předmětů rozšířili o Kurs 
užitého umění a Kurs digitální 
fotografi e. Co si pod těmito názvy 
představit?

V Kursu užitého umění, který 
organizuje paní učitelka Stanisla-
vová, se žáci seznámí s různými 
technikami práce v umění. Ať je 
to malování, modelování či práce 
s hlínou. Navazuje se na loňský 
rok, kdy žáci (tedy spíše žákyně) 
mohli chodit do kroužku, který 
nesl název Keramika. V dnešní 
době se velmi často navracíme 
k původním tradicím a tak i tento 
předmět si jistě již našel své příz-
nivce, kteří si rádi vyrobí předmě-
ty, neboť  to, co si člověk vyrobí 
sám je mu mnohem vzácnější než 
to, co koupí, nebo je mu koupeno, 
nemá takovou osobní hodnotu. 

Naprosto novým předmětem 
je již výše zmíněný Kurs digitál-
ní fotografi e. Nad ním jsem pře-
vzal patronát já sám. Zde se žáci 
seznámí s novým fenoménem, 
který získává mnoho příznivců, 
digitální fotografi e. Všichni, kteří 
se do tohoto předmětu přihlásili, 

se mohou seznámit se vším, co 
se daného problému týká. Naučí 
se s fotkami všechny zajímavé 
triky, které nakonec dokáží udělat 
z nezáživného focení vcelku zají-
mavou hru. 

Samozřejmě nemůžeme pomi-
nout kroužek sportovních her, kde 
pan učitel Gajda učí žáky pravidla 
a samozřejmě i praktické zkuše-
nosti s jednotlivými hrami. Děti 
totiž velmi často raději než pohyb 
vyhledávají jiný druh zábavy. 
Bohužel je pravdou, že za velké-
ho přispění svých rodičů. Není 
to pravidlem u všech rodin, ale 
málokdo se svému dítěti věnuje 
alespoň nezbytně dlouhou dobu 
na to, aby si alespoň mezi sebou 
řekli, co je ve skutečnosti zajímá. 
Raději tak nechají své potomky 
bezcílně bloumat po okolí.

Na závěr je možná nutné připo-
menout, že všechny kroužky na 
naší škole jsou bezplatné. Odpadá 
zde tedy argument většiny nespo-
kojených, že vše je příliš fi nančně 
náročné. Proto se zkuste zamyslet 
a příští školní rok se svého dítěte 
zeptat, co zrovna jeho škola nabízí 
za výběrové předměty. 

OSTRAVSKO BEZ
PŘEDSUDKŮ – 
PRVNÍ MÍSTO V RAGBY

Rád bych se ještě vrátil ales-
poň zpětně k velkému úspěchu, 
kterého dosáhla naše škola ZŠ na 
ulici Gen. Janka díky ragby. Před 
koncem minulého školního roku 
(19. června 2008) se v areálu RC 
Mariánské Hory konalo soutěžní 
klání 18 základních škol z celého 
Ostravska. Naši žáci se umísti-
li na prvním místě v kategorii 
Junior (8. – 9. třídy). K organizaci 
celého dne přispěla řada dobro-
volníků z RC Mariánské Hory. 
Tento velký sportovní den byl 
již pouhým vyvrcholení celoroč-
ní práce, kdy se žáci scházeli na 
tréninku. Je pravdou, že spousta 
našich žáků tento sport provozuje 
a díky němu mají jistě o zábavu 
postaráno, neboť se dostanou i na 
mezinárodní turnaje. Doufejme 
jen, že u tohoto sportu zůstanou 
a že jim přinese hodně krásných 
a nezapomenutelných zážitků. 
Naše úspěšné ragbisty můžete 
vidět na fotografi i.

Mgr. Jaroslav Lattenberg,
školní metodik prevence,
ZŠ Gen. Janka

V minulém čísle Zpravodaje 
jsem Vám slíbila, že oslovím ředi-
tele dvou základních škol v MHaH 
s otázkou „Jak proběhl první školní 
den“. Za ZŠ Gen. Janka máme pří-
spěvek pana magistra Lattenberga:

Do prvních tříd bylo celkově 
nahlášeno 60 dětí, které byly roz-
děleny do tří tříd. V současné době 
navštěvuje první třídu celkově 53 
dětí.

1. září je čekala pouze jedna 
hodina, která byla spíše seznamova-
cí, aby se po naší škole mohli pěkně 
rozkoukat. Každého z nich dovedli 
hrdí rodiče, s některými dokonce 
došli i prarodiče. Vše se natáčelo 
a fotilo. V lavicích na každého prv-
ňáčka čekal dárek od Rádia Orion 
a Revírní bratrské pojišťovny. Ten-
to den jim jistě zůstane již navždy 
v paměti, neboť každý z nás si jistě 
pamatuje tento svůj velmi význam-
ný krok do života. Možná si ještě 
neuvědomili, že jim skončilo obdo-
bí her a začalo období povinností. 
Sice budou přibývat pomaličku, ale 
každý další započatý školní rok je 
dalším krůčkem v jejich životech. 
Základní škola na ulici Gen. Janka 
jim přeje hodně štěstí a spokojenosti 
během následujících devíti let.

Pan ředitel ZŠ Matrosovova 
mi zaslal informace, které nutí 
k zamyšlení. Jeho pozitivní přístup 
a chuť něco změnit nám ukazuje, že 
pan Kroutil je člověkem na správ-
ném místě:

Nedávno jsem jel Pendolínem do 

Pardubic na jednání s náměstkem 
ministra školství pro základní školy. 
Vedle mě seděl osmnáctiletý Rom, 
který navštěvoval naši školu, patřil 
mezi dobré žáky a školu dokončil. 
Odjíždí natrvalo do Anglie za svými 
příbuznými – proč?

Před třemi roky bylo na naší 
škole kolem 200 dětí, pak nastala 
„romská aféra“ a obyvatelé Hulvák, 
kterým byly poškozovány majetky, si 
to vysvětlili po svém a z naší školy 
začali odhlašovat své děti. Přitom 
děti žádné velké problémy ve ško-
le neměly. Letos v roce 80. výročí 
založení naší pěkné školy, klesl počet 
dětí na hraniční mez. Do 1. třídy 
nastoupilo pouze 10 žáků. Nádoba 
již přetekla…

Rozhodl jsem se pro razantní 
řešení, a to o změnu vzdělávacího 
programu, což je plně v trendech 
rozvoje školství v našem kraji. Od 
příštího školního roku otevřeme 
1. ročník alternativní školy Montes-
soriho typu pro nadané děti. Jedná 
se o určitou podobnost s waldorf-
skou školou, kterou již v Ostravě 
máme. 

Stávající žáci dokončí naši školu 
v původním vzdělávacím programu 
a budou mít možnost poznat tento 
nový pozitivní alternativní typ školy.

Ze školy se stane první základní 
škola v našem kraji s pedagogikou 
Montessori, kde se nebude platit 
školné. Podobné školy jsou v Brně, 
Olomouci, Praze, Pardubicích, 
Kladně, Jablonci nad Nisou a jinde.

 (GZ)

Dobrý den, na 
nové jednosměrce 
na ul. Gen.Janka 
je dopravní znač-
ka omezující prů-
jezdnou výšku. Je 

umístěna na jiném místě, než 
má být. Taktéž dosud nikdo 
neodstranil dopravní znač-
ku POZOR zpomalující práh 
u domu Gen. Janka č. 3 (dnes 
není možný průjezd). Je možno 
s tímto něco udělat?

O informace jsem požádala paní 
Veselou, odbor výstavby, VHaZ, 
úsek MHaD radnice v Marián-
ských Horách:

Ulice Gen. Janka proběhla 
rekonstrukcí v rámci projektu 
„Regenerace sídliště“. Dopravní 
značení bylo součástí projektové 
dokumentace, která byla schvá-
lena pracovní skupinou zřízenou 
MMO, odborem dopravy a odsou-
hlaseno Policií ČR, dopravním 
inspektorátem. Po své návštěvě 
na místě jsem zjistila, že dopravní 
značení označující zpomalovací 

práh opravdu nebylo odstraněno 
a nedává tam smysl. V příštích 
opravách bude okamžitě toto 
dopravní značení odstraněno.

Dopravní značka B 16 (zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž výška pře-
sahuje vyznačenou mez) ve spo-
jitosti se značkou C 2c (přikáza-
ný směr jízdy vlevo) je umístěna 
správně v souladu s projektovou 
dokumentací regenerace sídliště. 
Před výjezdem z plochy parkoviš-
tě jsou uvedené značky umístěny, 
jelikož asi po 30 m, ve směru jízdy, 
je v zeleni postavený velký reklam-
ní panel, zabudovaný v betonovém 
základě a jeho reklamní plocha 
zasahuje do profi lu komunikace 
nad výškou 3,5 m. (GZ)

Pozn. redakce: Své otáz-
ky mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatelně 
pod heslem: Ptám se… Automatic-
ky však budou vyčleněny všechny 
otázky pobuřující, urážející a han-
livé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Už je to tady – platinum v srdci
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o dvou dia-

mantových svatbách. Věřte nevěřte, máme tady další 
svatbu, ale tentokrát PLATINOVOU, což je 70 let 
společného soužití. Manželé Srokovi drží prvenství, 
jelikož v našem městském obvodě je to vůbec poprvé, 
co se platinová svatba konala. „Novomanželé“ byli 
sezdáni v mariánskohorském kostele Panny Marie 
Královny 21. 8. 2008, poté si s celou svou rodinou 
užili příjemného odpoledne. Zeptala jsem se paní 
Srokové, co ji jako první napadne, řeknu-li: 70 let 
společného života: „Že to není ani možné. Nechce 

se mi tomu věřit. Ani nevíte, kolik radostí a starostí 
jsme od roku 1938 prožili. Většinu života jsme žili 
ve válkách, a proto všem mladým lidem přeji, aby 
to nikdy nemuseli prožívat. S manželem mám 3 děti, 
hodně jsem pracovala, manželovi ve všem pomáha-
la. Když jsem byla mladá, chtěla jsem mít dětí tucet, 
ale to bych se vůbec nezastavila…“ usmívá se paní 
Sroková. A jaký je jejich recept na šťastné manžel-
ství? Jednoduchý: trpělivost, láska a vzájemná úcta. 
Že to není jednoduché? Možná ne, ale manželé Sro-
kovi jsou příkladem, že to funguje. (GZ)

První školní den
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MARCELA VÝMOLOVÁ
- koordinační pracovník, tech-
nicko-organizační zabezpečení 
voleb
e-mail:
vymolova@marianskehory.cz
tel. 599 459 268
budova B, přízemí, kancelář 
č. 28

Bc. GABRIELA ZEISBERGER
- externí pracovník

- zajišťuje vydávání Zpravodaje 
Mariánských Hor a Hulvák
e-mail:
zeisberger@marianskehory.cz
tel. 599 459 243
budova A, 1. patro, kancelář 
č. 15

Podrobnější informace získá-
te na www.marianskehory.cz

Pavla Uhrová,
vedoucí odboru KVR

Představujeme se:

Odbor Kancelář vedení radnice

Zleva: Pavla Uhrová, Marcela Výmolová, Renata Štroblíková, Naďa 
Muťková, Gabriela Zeisberger, Marie Svobodová.

je odborem Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky pro zabezpečení činnosti kan-
celáře starostky, místostarosty, 
tiskového úseku radnice a práv-
ních záležitostí.

Odbor Kancelář vedení rad-
nice sídlí na ul. Přemyslovců 
63 – budova A, Přemyslovců 61 
– budova B, Ostrava-Mariánské 
Hory a pracují zde tito zaměst-
nanci:

PAVLA UHROVÁ
- vedoucí odboru
- zajišťuje chod odboru a zodpo-
vídá za jeho činnost
e-mail:
pavla.uhrova@marianskehory.cz
tel. 599 459 211
budova A, 1. patro, kancelář č. 12

NAĎA MUŤKOVÁ
- zástupkyně vedoucí odboru
- ekonomka odboru
e-mail:
mutkova@marianskehory.cz
tel. 599 459 257
budova B, 2. patro, kancelář 
č. 38

JUDR. JULIE GILLOVÁ
- právník úřadu
- zajišťuje právní agendu úřadu
- projednává přestupky v 1. stupni 
(dle aktuálního znění čl. 13 Sta-
tutu města Ostravy), s výjimkou 
přestupků podle §§ 49 a 50 Pře-
stupkového zákona
- projednává správní delikty 
v 1. stupni (dle aktuálního znění 
čl. 13 Statutu města Ostravy)
e-mail:
gillova@marianskehory.cz
tel. 599 459 247
budova A, 1. patro, kancelář 
č. 35

RENATA ŠTROBLÍKOVÁ
- asistentka odboru
- zajišťuje chod sekretariátu od-
boru
- vede evidenci došlé a odeslané 
pošty, eviduje veškeré písem-
nosti adresované ZMOb nebo 
RMOb, sleduje jejich projednání 
a vyřízení v příslušných orgánech 
městského obvodu
- přijímá a eviduje podané petice 
a stížnosti, přiděluje je dle pokynů 

vedení ÚMOb k vyřízení na jed-
notlivé odbory/oddělení, sleduje 
dodržení termínu jejich vyřízení
- plní úkoly, vyplývající ze zákona 
o právu shromažďovacím, pokud 
se má shromáždění konat na úze-
mí městského obvodu MHaH
- vede centrální evidenci všech 
uzavřených smluv
e-mail:
stroblikova@marianskehory.cz
tel. 599 459 225
budova A, 1. patro, kancelář 
č. 12

ING. MARIE SVOBODOVÁ
- investiční technik
- provádí inženýrsko-investorské 
činnosti
- provádí předprojektové, projek-
tové a realizační činnosti, které se 
týkají ZŠ a MŠ na území měst-
ského obvodu MHaH a regenera-
ce sídliště Fifjedy I
e-mail:
svobodova@marianskehory.cz
tel. 599 459 242
budova B, přízemí, kancelář 
č. 29

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Dobrý den, 

přes internet 
jsem si objed-
nal mobilní
telefon, který jsem si osobně 
vyzvednul v pobočce prodejce. 
Platba telefonu proběhla pomocí 
úvěru (tzv. 10+1), podpis smlou-
vy se uskutečnil v prodejně při 
převzetí smlouvy, na místě jsem 
uhradil 1. splátku. Druhý den jsem 
zjistil, že telefon nesplňuje jeden z 
parametrů, které prodejce avizoval 
ve svém katalogu, navíc není při-
ložen český návod. Rád bych tedy 
od smlouvy odstoupil, je to možné? 
A jak je to v tomto případě s úvě-
rem? Mohu nárokovat vrácení již 
zaplacené 1. splátky? Děkuji za 
odpověď.

ODPOVĚĎ:
 Jestliže po zakoupení výrob-

ku vznikne tzv. rozpor s kupní 
smlouvou, tedy že výrobek nemá 
vlastnosti, které byly prodávajícím 
popisovány, můžete žádat výměnu 
výrobku za výrobek který už popi-
sované vlastnosti mít bude. Pokud 
to nebude možné můžete žádat 
odstoupení od smlouvy. Dále zákon 
o některých podmínkách sjednává-
ní spotřebitelského úvěru stanoví 
v § 8, že jestliže spotřebitelský 
úvěr poskytuje dodavatel a spotře-
bitel odstoupí od smlouvy o dodání 
zboží, vrátí mu dodavatel splacený 
spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví, že 
právo na vrácení spotřebitelského 
úvěru podle § 8 může spotřebitel 
písemně uplatnit také u věřitele 
(tedy pokud je poskytovatel úvěru 
odlišná osoba od dodavatele), jest-
liže spotřebitel uzavře smlouvu, ve 
které se sjednává spotřebitelský 
úvěr s osobou jinou, než je doda-
vatel. Český návod by přiložen být 
měl, vyplývá to ze zákona o ochra-
ně spotřebitele.

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
tel.: 596 111 252

Setkali jsme se ve školce Gen.
Janka, povídal si s dětmi o tom, 
co je to být slepý či hluchý, jak 
se nevidomým žije a co mají 
děti dělat, když takového člo-
věka potkají. Viděla jsem ho 
v pořadu Dobré ráno, který vysí-
lala Česká televize. Psala jsem 
o něm ve Zpravodaji, když ztra-
til svého přítele – psa Aramise. 
A přece jsem o tomto pánovi –  
panu Ladislavovi Holbovi, mari-
ánskohorském občanovi, věděla 
velmi málo. Protože mne zajímal 
jeho pohled na život i na své okolí, 
ráda jsem si s ním popovídala. 

Pane Holba, jaké je přesně 
Vaše postižení?

Jsem hluchoslepý, což znamená 
ztrátu dvou vjemů – zraku i slu-
chu. Ztrátu sluchu mám z 80 pro-
cent, slyším zvuky, ale obsah věty 
ne. Proto nosím sluchadlo. Lidé 
musí ale na mne mluvit  nahlas 
a srozumitelně. I tak občas slyším 
jen začátek a konec věty, zbytek 
jsem se naučil domýšlet.

I přes svůj handicap ale pra-
cujete…

Ano, pracuji pro společnost pro 
hluchoslepé – LORM, a to jako 
oblastní pracovník v poradenském 
centru. Tato práce obnáší i pořádá-
ní besídek ve školách, školkách, 
družinách, vysokých školách. 
Povídám si s s dětmi a studenty 
o slepotě, o možnostech náhradní-
ho sluchu – sluchadlech, vysvětlu-
ji rozdíly mezi bílou a černobílou 
holí. Cílem je, aby lidé kolem 
nás rozeznali, jaké má člověk 
postižení, a podle toho nám mohli 
nabídnout svou pomoc.

Toto ale není Vaše jediná čin-
nost...

Ještě pracuji pro Charitu sva-
tého Alexandra, nabízím hračky, 
které šijí postižení v chráněných 
textilních dílnách. Sehnat práci 
nebylo ale vůbec jednoduché, 
zaměstnání jsem sháněl tři 
roky, každý týden jsem 
chodil po organizacích, 
podnikatelích a prosil 
o práci aspoň na čás-
tečný úvazek. Ne 
všichni dokázali tolero-
vat, že musím do „jejich 
budovy“ chodit se psem. 
Pro charitu toto nebyl pro-
blém, pracuji pro ně již šes-
tým rokem a jsem vděčný za 
to, že mi umožnili být mezi 
lidmi.

Máte nového pejska, 
nemýlím-li se...

Ano, jmenuje se Pedro a je 
to ještě mladý uličník. Mám ho 
půl roku, ale už jsme byli spo-
lu na první soutěži – přeboru 
vodících pejsků. Stali jsme se 
náhradníky na Mistrovství Čes-
ké republiky. Víte, Aramis, můj 
první pes, nasadil dosti vyso-
kou laťku. V roce 2004 se stal 
mistrem republiky. Díky němu 
jsem ale získal mnoho zkušeností 
a věřím, že Pedro nastoupí na 
jeho místo.

Pejsek je pro Váš život hodně 
důležitý...

Bez psa bych byl závislý jen 
na své rodině, to není dobře. I oni 
potřebují volnost, svobodu a já 
svou nezávislost. Pes jsou mé oči, 
můj sluch, můj přítel.

Jaká je Vaše rodina? 
Vynikající. Má paní šla do 

vztahu s vědomím, že mám 
postižení. Právě ona mne naučila 

porvat se s životem. 
Máme spolu 2 holky 
a čtyřletého chlapce. 

Děti vyrůstaly s tím, 
že mají handicapova-

ného tátu, naučilo 
je to dívat se na 
své okolí jiný-
ma očima, 
na handica-
pované lidi 
pohlížejí bez 

o s t y c h u , s e 
z á j m e m 
i s nadhle-
dem zároveň. 
B y d l í m e 

spolu v činžovním domě s vel-
kou zahradou. Díky radnici, 
která mi pomohla s výstavbou 
půdního pokoje, mohu se svou 
rodinou užívat klidu a pohodlí. 
I zahradu nechal úřad oplotit, 
tak mohu se svým 4letým synem  
i psem bez starostí „dovádět“. 

Co byste chtěl vzkázat lidem, 
kteří mají nějaký handicap?

Mým životním krédem je: vše 

se dá naučit a když člověk chce, 
dokáže všechno. Když jsem začí-
nal s prací, musel jsem se toho 
hodně naučit: správnou češtinu, 
učil jsem se komunikovat, všechny 
trasy jsem musel umět nazpaměť 
– na které zastávce mám vystou-
pit, kde je přechod, kde je nějaký 
záchytný bod. Zpočátku jsem pra-
coval bezplatně, poté jsem dostal 
smlouvy na neurčito. I tak nelze 
očekávat velké výdělky. Jsem ale 
mezi lidmi. Proto Vám radím: 
nevzdávejte to, práce za Vámi 
nepřijde. Zkuste být nezávislí na 
okolí a na své rodině. Buďte svo-
bodní a užiteční zároveň.

A jaký máte vzkaz pro své 
okolí?

Pokud můžete, pomozte nám. 
Netahejte nás za hůl či psa, když 
nás vedete přes přechod. Nám sta-
čí říci: Máte volno… A nebojte se 
nás. Když Vás něco zajímá, klidně 
se nás ptejte.

A pokud chcete pomoci fi nanč-
ně: existuje sbírka Bílá pastel-
ka, což je sbírka pro nevidomé 
a slabozraké. Peníze přerozdě-
luje republiková rada na různé 
projekty. Také organizace LORM 
organizuje tzv. červenobílé dny. 
Letos v dubnu se vybralo přes 
700 tisíc korun. Vše najdete na 
našich webových stránkách 
www.lorm.cz

Pane Holba, přeji Vám hodně 
zdraví, hodně spokojených dnů. 
Patří Vám můj obdiv, poklona 
i  poděkování za Vaši aktivitu. 

Vážení čtenáři, až v Marián-
ských Horách uvidíte malého 
chlapečka, který jde do školky se 
svým tátou vlastnící černobílou 
hůl, vězte, že to je on: ten, který 
se nevzdal.

 Gabriela Zeisberger

Nikdy nic nevzdávejte
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Stává se, že někdy o zajíma-
vých ba dosti důležitých věcech 
ani nevíme. Takřka domácí 
příklad, který se nabízí: Pojďme 
se podívat! Stačí nahlédnout 
do vestibulu nové budovy naší 
mariánskohorské Múzické 
školy se speciálním zaměřením 
na děti a mládež se zdravotním 
postižením v Nivnické ulici. 
Objevíme zde pamětní desku, 
která pod heslem AMICITIA 
IN NATURA/PŘÁTELSTVÍ JE 
PŘIROZENÉ připomíná patnác-

tiletí života školy a dvanáctiletí 
pořádání Letního tábora Ro-
tary STRUŽIELKA pro handi-
capované ostravské a kysucké 
děti. Desku osadil v září roku 
2006 Rotary klub Ostrava (1929) 
k uctění dlouholeté společné 
práce školy a klubu v péči o vy-
branou mládež. 

Stěžejní zásluha o trvalou 
kvalitu této náročné činnosti 
náleží paní Mgr. Miloslavě Sou-
kupové, ředitelce školy a od-
borné manažerce všech ročníků 

tábora. Proto čeští a slovenští 
rotariáni pověřili svého gu-
vernéra, aby paní Soukupové 
na distriktní konferenci v Praze 
v květnu 2008 předal CENU 
TOMÁŠE BATI - ROTARY IN-
TERNATIONAL. Stalo se. Paní 
ředitelka vyznamenání převzala 
v rámci náročného programu 
čtyřdenního námětového pobytu 
v Praze, který připravila pro 
účastníky táborů, kteří již jaksi 
dospěli.

Krátce na to ihned po návratu 
uvedla slavnostní koncert školy 
v mariánskohorském chrámu 
k poctě stému výročí jeho 
vysvěcení. Byl to čin mimořádný 
svým charakterem, rozsahem 
i kvalitou a byl vřele přijat.

Život ovšem běží dále. Kdo 
chtěl, mohl být i svědkem odjez-
du dětí od školy na již patnáctý 
tábor do slovenských hor. A fi l-
movalo se, neboť paní ředitelka 
chystá fi lm o škole a o všem 
kolem ní. Co dodat? 

Rotary, které je světovým 
zájmovým sdružením, pěstuje 
přátelství mezi lidmi a náro-
dy, a pomáhá potřebným. Je 
přirozené, že ke své působnosti 
hledá partnery nebo nabízí svou 
součinnost. Jeho vztah ke škole 
a k paní Soukupové osobně je 
toho nejlepším důkazem.

Dedikace ceny zní: „Paní Sou-
kupové s úctou a láskou!“

 Jaroslav Černý

Diskrétní ocenění – Pocta Soukupové

Záběr z koncertu posluchačů múzické školy v mariánskohorském 
chrámu.

Máme za sebou léto, období, 
ve kterém se snažíme změnit naši 
kůži na krásně opálenou. Chceme 
– hlavně my ženy – být krásné. To, 
že krása něco stojí, je nám jasné. 
Některé z nás ale potřebují kromě 
peněz a času, také odbornou radu. 
Přináším rozhovor s paní Šárkou 
Prchalovou, Nezávislou Future 
Executive Senior Sales Director 
Mary Kay sídlící v Mariánských 
Horách na ulici Přemyslovců 
č. 8, jejíž „vznik kariéry“ mě 
zaujal a podnítil myšlenku psát o 
zajímavých osobnostech žijících 
či podnikajících v Mariánských 
Horách.

Jak jste se k práci kosmetic-
ké poradkyně dostala?

Na plavání kojenců a batolat, 
kde jsem chodila se svou 1,5letou 
dcerou, mne oslovila kosmetická 
poradkyně Mary Kay a pozva-
la mne na poradenství péče o 
pleť. Bylo mi 33 let, byla jsem 
na mateřské dovolené. Cítila 
jsem, že potřebuji nějakou změ-
nu v kosmetice, neboť se začaly 
objevovat první vrásky a má pleť 
vypadala unaveně.

Takže jste chtěla být klien-
tem…

Ano, ale hned z počátku jsem 
absolvovala tzv. kosmetický 

seminář péče o pleť a po jeho 
skončení jsem se cítila nesmírně 
krásná. Byla jsem opravdu velmi 
překvapená a tak jsem se hned po 
semináři zaregistrovala jako nová 
kosmetická poradkyně, která 
ovšem nechce a nebude pracovat, 
jen a jen si bude kupovat příprav-
ky pro sebe, aby je měla co nej-
levnější.

Nakonec jste se ale rozhodla 
jinak…

Uběhlo 14 dnů a v Ostravě prá-
vě probíhala MK TOUR společ-
nosti Mary Kay. Účastnila jsem 
se ho se svým manželem, ten je 
obchodník, všechny možnosti 
a výhody práce kosmetické 
poradkyně okamžitě pochopil, 
ihned se zaregistroval a svůj velký 
Showcase Delux (startovací kufr) 
plný přípravků MK, včetně těch, 
které jsem již měla vyzkoušené 
na semináři, mi daroval k našemu 
výročí svatby se slovy: „Zkus 
to a když Ti to nepůjde, budeš 
mít kosmetiku, po jaké toužíš! 
Bránila jsem se, že to neumím, 
že to nezvládnu, nemohu přece 
radit ženám v péči o pleť a líče-
ní, když jsem sama používala jen 
nějaké krémy, řasenku a rtěnku 
a o make-upech jsem si mysle-
la, že to je ten „hrozný barevný 

krém, který všechno ušpiní…“
Ale…
Přípravky mi opravdu seděly, 

zlepšovaly kvalitu mé pleti, oko-
lí začalo vnímat mou proměnu 
a já jsem společně s kosmetickou 
poradkyní zorganizovala kosme-
tickou párty pro své přítelkyně … 
všechny byly nadšené a staly se 
mými prvními klientkami a pak 
už to prostě šlo samo … nevy-
nechala jsem žádné školení, pra-
videlně pořádala semináře péče 
o pleť, vyhrála konkurz na líčení 
soutěže MISS ČR 2003, splnila 
kvalifi kaci a stala se nezávislou 
Sales Director Mary Kay, vyhrála 
zájezd do Dallasu, kde sídlí naše 
fi rma a spoustu dalších ocenění 
hned během jednoho roku u spo-
lečnosti Mary Kay. Má kariéra 
byla rychlá, ale přitom tak při-
rozená, vše za normálního chodu 
rodiny, žádné dlouhé služební 
cesty a celé dny mimo domov, 
tak jak to většinou bývá u velmi 
úspěšných mužů…

Co Vám dala Mary Kay za 
těch 6 let?

Cítím, že už nikdy nemůžu být 
obyčejná žena, schovaná ve své 
ulitě… mám své sny a vím, jak si 
je splnit, vím jak pomoci ostatním 
ženám, aby si i ony splnily svá 

Pojďme za krásou

přání. Mary Kay je pro každou 
ženu, je o srdci, o vztazích. Mary 
Kay mi umožnila svou fi losofi í 
stát se úspěšnou a sebevědomou 
ženou. Naučila mne se usmívat, 
mluvit i školit. Díky Mary Kay 
jsem fi nančně i časově nezá-
vislá, jsem šťastná a spokojená, 
obklopená příjemnými, pozitiv-
ními lidmi, kteří ví kam směřují. 
Buduji si svou národní oblast, 
pomáhám dalším ženám vybudo-
vat si pozici obchodní ředitelky 
a to vše i díky tomu, že jsem stá-
le na mateřské dovolené, mám 3 
děti a milujícího manžela.

Své Studio krásy provozu-
jete v Mariánských Horách, 

ale nebydlíte zde. Proč jste si 
náš obvod pro své podnikání 
vybrala?

Je to jednoduchá rovnice, 
osobně považuji Mariánské Hory 
za „střed“ Ostravy, kde mají blíz-
ko jak ženy z centra a Přívozu, 
tak od Poruby, Hrabůvky, Výš-
kovic…

Mariánské Hory se mi vždy 
líbily svou vánoční výzdobou, 
je zde velmi dobrá dostupnost, 
spousta zajímavých obchůdků 
a služeb, je to obvod jako stvoře-
ný pro podnikání.

Jsem velmi ráda, že mohu 
podnikat právě zde.

 Gabriela Zeisberger

Odbornou poradenskou pomoc 
lidem, kteří se ocitli v nouzi, vní-
mají svou situaci jako tíživou 
a nejsou schopni ji zvládnout vlastní-
mi silami, nabízí v Ostravě dvě cha-
ritní poradny: Charitní středisko 
poradenských a sociálních služeb 
a Poradenské a informační cent-
rum. Obě poradny přijímají široký 
okruh klientů s různými problémy 
a jejich služby jsou poskytovány 
bezplatně, anonymně a nestranně.

Nabízené služby poraden:
l odborné sociální poradenství 

a poradenství v krizových situacích
l informování o soc. službách 

v regionu a zprostředkování návazné 
odborné pomoci
l doprovázení na úřady a jiné 

organizace
l pomoc při sepisování doku-

mentace a vyplňování formulářů 
l bezplatné poradenství s práv-

níkem

Poradny mají kromě těchto spo-
lečných služeb i svá specifi ka:

Charitní středisko poraden-
ských a sociálních služeb, které je 

provozováno Charitou Ostrava, se 
navíc specializuje na:

- pomoc lidem v sociální nouzi 
(ztráta bydlení, zaměstnání nebo 
jiné existenční jistoty)

- služby sociální a hmotné po-
moci (nákup základních potravin, 
úvěrové jízdné, fi nanční pomoc při 
vyřizování dokladů, ošacení aj.) 

Kontakt:
Jeremenkova 8,
703  00 Ostrava-Vítkovice,
tel.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mail: cho.poradna@caritas.cz  
  

Poradenské a informační cent-
rum, které je provozováno Diecéz-
ní charitou ostravsko-opavskou se 
navíc specializuje na:

- pomoc seniorům a jejich příbuz-
ným v oblasti sociální problematiky 
i volnočasových aktivit 

- bezplatné konzultace s odborní-
ky v oblasti právní, psychologické, 
terapeutické a duchovní

- poradna je bezbariérová
Kontakt:

Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 128 309, 731 625 867, 
e-mail: poradna.dchoo@caritas.cz

Charitní poradny pro lidi v nouzi

Dobrovolnické centrum ADRA přichází s nabídkou pro aktivní 
lidi, kteří se chtějí 2 hodiny týdně věnovat dobrovolnictví.

Na neděli 12. října 2008 chystá ADRA školení pro ty, kdo mají zájem 
dozvědět se více o dobrovolné činnosti s klienty Domova pro seniory 
IRIS. Školení se koná od 14.00 do 18.00 hodin v Domově pro seniory 
IRIS, Rybářská 13, Ostrava-Mariánské Hory. 

Klienti se už dnes těší na dobrovolníky, kteří jim pomůžou zpříjemnit 
těžké dny jejich stáří... 

Bližší informace je možné získat na telefonu 737 913 114 nebo na 
dcostrava@adra.cz

 Dagmar Hoferková, koordinátor dobrovolníků DC ADRA

Chcete pomáhat lidem? Staňte se dobrovolníky!
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18. 10. sobota 8.30 – 14.00 „Výlet 
do ZOO“ - v rámci projektu Knihovna 
je kamarád pořádají knihovny našeho 
obvodu pro dětské čtenáře návště-
vu ZOO Ostrava. Bližší informace 
v knihovnách: Mar. Hory, Daliborova 9 
a Fifejdy J. Trnky 10.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
10. 11. – 30. 12. „Hedvábné pohle-

dy“ – výstava obrazů malovaných na 
hedvábí dvou ostravských výtvarnic Ire-
ny Egertové a Evy Vontorové. 

Vernisáž výstavy – pondělí 10. 11. 
v 17.00 hodin.

16. 10. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Pod-
zimní vyrábění“ – výtvarná dílna, ve 
které budou děti vyrábět ozdobné dra-
ky.

V rámci projektu „Knihovna je kama-
rád“: 

15. 10. – 28. 11. „Zvířata, zvířa-
ta…“ – soutěž pro děti.

13. 11. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Mas-
ka“ – výtvarná dílna, ve které si děti 
vyrobí masku svého oblíbeného zvířát-
ka.

Knihovna Mariánské Hory, Dali-
borova 9

15. 10. – 28. 11. „Zvířata, zvířa-
ta…“ soutěž pro děti v rámci projektu 
Knihovna je kamarád.

21. 10. úterý 14.00 – 16.00 „Můj 
notýsek“ – výtvarná dílna, ve které si 
děti udělají a ozdobí notýsek.

4. 11. úterý 15.00 – 17.00 „Znáte 
pejska a kočičku“ Čítárna u čerta při-
pravila odpoledne se čtením a vyprávě-
ním o Josefu Čapkovi a jeho knize pro 
děti.

Na všechny připravované akce 
zvou pracovnice knihovny
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

V rámci Evropského týdne mobility 
knihovna na Fifejdách pořádala letos 
v září 3. Kolečkiádu za účasti Městské 
policie Ostrava a pracovníků Českého 
červeného kříže.

16. 10. 2008 od 17.00 hod. – Děti Ostravě
přehled činnosti středisek volného času v Ostravě – Korunní 49, 
předprodej vstupenek v SVČ Korunka od 6. 10. do 15. 10. Cena 
vstupenky: 50 Kč. Akce je fi nančně podpořena statutárním měs-
tem Ostrava.

Středisko sportu a outdoorových aktivit, Korunní 49
19. 10.  Korunka OPEN – přijďte si zahrát a poznávat 

nové deskové hry, akce otevřena pro veřejnost, 
seznámení a vysvětlování pravidel her zkušený-
mi členy klubu deskových her Korunka. Mož-
nost uspořádání turnaje, dle zájmu hráčů

Kde? SVČ Korunka, Kdy? od 10.00 do 20.00, Za kolik? 20 Kč 

22. 10. - 26. 10.  Essen 08, Europamasters 08 na největším vele-
trhu hraček a deskových her v Essenu. Repre-
zentace ČR v deskových hrách, jde o soutěž pře-
dem kvalifi kovaných čtyřčlenných týmu z celé 
Evropy. Akce je fi nančně podpořena Statutárním 
městem Ostrava.

Středisko umělecké tvorby, Korunní 49
17.-19. 10. 2008  Podzimní soustředění Hlubiny a Hlubinky
27. 10. 2008  Jednodenní výlet Dividla a Hlubiny do hor 

(Výlet do neznáma)
14. 9.-17. 9. 2008 Setkání divadel a lidí

Středisko přírodovědců, Ostrava-Poruba, Čkalovova
1. - 31. října: SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
  nejlepší sběrači v obou kategoriích budou odmě-

něni nejen věcnými cenami, ale pojedou i na 
výlet do „neznáma“

KLUBY STŘEDISKA PŘÍRODOVĚDCŮ:
25. října: Entomologický klub (8.00 - 11.00 hod. )
28. října: Klub cestovatelů - CHKO Beskydy

VÍKENDOVÉ AKCE PRO DĚTI:
18. října:  Za koníčky do Hlučína - návštěva jízdárny  

(8.30 - 13.30 hod.)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
28. října:  CHKO BESKYDY - Bílý Kříž - Gruň - Masary-

kovo údolí - přehrada Šance (prohlídka hráze)
29. října:  Archeopark CHOTĚBUZ (slovanské hradiště) - 

Rybí dům (obří akvária) - Stanice přírodovědců 
Karviná (prohlídka chovatelských expozic)

POZOR !!!!!! NA STŘEDISKU PŘÍRODOVĚDCŮ OPĚT ZAHA-
JUJE SVOU ČINNOST KLUB CESTOVATELŮ – V TOMTO 
ŠKOLNÍM ROCE BUDEME PUTOVAT NEJEN ZA ZVÍŘATY 
V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH V ČESKÉ REPUBLICE 
A V ZAHRANIČÍ, ALE NAVŠTÍVÍME I PRAMENY MORAV-
SKÝCH ŘEK A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ČESKÉ REPUBLICE. 
AKCE KLUBU CESTOVATELŮ PROBÍHAJÍ O VÍKENDECH, 
JSOU URČENY JAK PRO DĚTI, TAK PRO JEJICH RODIČE.

Středisko turistiky, Ostrava-Poruba, B. Martinů
18. 10. 2008  MALOVÁNÍ PODZIMU  9.00 – 11.00 hod. 

– Středisko turistů, B. Martinů a příroda
25. 10. 2008  DRAKIÁDA  9.00 – 12.00 hod. Areál VŠB 

– Ostrava-Poruba

Středisko volného času Korunka, 
příspěvková organizace, Korunní 49,

709 12 Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 624 041,

e-mail: info@svc-korunka.cz,
www.svc-korunka.cz

Přehled akcí na říjen 2008

Ve Zpravodaji č. 171 (minulé číslo) v článku Ptám se 
a odpověď hledám jsme uvedli, že v blízkosti altánku se 
nachází cukrárna. Došlo k mylnému znění, v tomto článku 
mělo být uvedeno: „ ... v blízkosti Centra Hvězdička - cen-
tra pro rodinu a děti.“

Za způsobené komplikace se majitelce Centra Hvězdička 
paní Aleně Daoud hluboce omlouváme.

 Gabriela Zeisberger

Omluva redakce

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů může do 15. října 2008 zaslat každý, kdo zná ze 
svého okolí aktivního nebo něčím jiným výjimečného 
Ostravana staršího 60 let.
l V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk 

a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno 
a kontakt předkladatele. 
l Tipy posílejte na adresu: redakce Ostravská

radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo 
e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz 
l Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior 

roku 2008. 

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy
vyhlašuje II. ročník ankety

Senior roku 2008

Placená inzerce
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Volte hejtmana

Krajské volby 2008

www.odsmsk.cz

Evžen 
Tošenovský

Placená inzerce

Placená inzerce
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Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

zachraňte si  život!zachraňte si  život!
MUDr. Petr Zajíc a spolupracovníci

www.zdravakuze.cz

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzer-
ci na této straně našeho Zpravodaje, 
kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 234, 604 833 
062, e-mail: zeisberger@marianskehory.
cz. Cena inzerce je stanovena na 10 Kč 
za cm2, černobílé provedení. Za inzerci 
čtvrtletní bude poskytnuta sleva 10 %, 
na celoroční sleva 20 %. (red.)

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

Volejte SYDA - 596 617 585
mobil: 603 876 642

Provoz od 10.00 do 18.00 hod.

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614

KOUPÍM
činžovní dům, vilku,

komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

KOŽEŠNICTVÍ
Šijeme a opravujeme kožené a kožešinové výrobky, např. 
výměna zipů, výměna podšívky, zkrácení délky a délky 
rukávů, roztržená bunda či kožich.

OTVÍRACÍ DOBA DLE DOMLUVY.
VOLEJTE PROSÍM TEL. 736 628 488

Tel.: 596 634 170, Ul. Gen. Hrušky 1215/25, Fifejdy I
(u Baumaxu, autobus: 37, 39, 48, trolejbus 102, 107, 108)

Klimatizace Ostrava
28. října 190, 709 00 Ostrava

Montáže nejlepších klimatizací TOSHIBA
do bytů, domů, průmyslových objektů

a kanceláří.
Nejlevnější ceny. Opravy, servis a údržba.

Tel.: 603 272 285

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

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

Kosmetický salon

SYDA
Gen. janka 1157/3a, O.-Mar. Hory, Fifejdy I - 
u zdravotního střediska, tel.: 596 617 585, 
tm: 603 876 642

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

tel.: 775 264 104
Masáže, Dornova metoda, Baňkování, Biotron

l PEDIKURA
l MANIKURA
l KOSMETIKA
l KADEŘNICTVÍ
l NEHTOVÁ MODELÁŽ
l TURBOSOLÁRIUM - VELKOPLOŠNÉ 
(ERGOLINE 500) 8 Kč/min,  
permanentky 900 Kč/150 min,  
600 Kč/85 min

PROVOZ: Po-Pá 9.00 - 18.00 hod.

Dp danex – plast
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
Vytápění průmyslových objektů plyno-
vými zářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie l projekty l ekonom. vyhodnoce-
ní l dodávky zař.

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

DĚJÍ SE ZÁZRAKY
VE 21. STOLETÍ?

Zveme vás na promítání
dokumentu 7 zázraků

a 1 mučedník.
Dokument o skutečných
zázracích, které Bůh činí

na evangelizacích
Reinharda Bonnkeho.

Středa 22. 10. v 18.00 hod.,
Ostrava-Mariánské Hory,

28. října 165, přízemí budovy 
ZEPTER.

Vstupné dobrovolné
Informace: 774 321 125

POZVÁNKA
NA BEZPLATNÉ
KOSMETICKÉ

PORADENSTVÍ

Pro nové klientky
do 30. 10. 2008

DÁREK - MINERÁLNÍ
OČNÍ STÍN

Vyzkoušejte kosmetiku, kterou 
líčíme fi nalistky soutěže MISS 
ČR a MISS UNIVERZE SR!

n  ANALÝZA A HLOUBKOVÉ 
OŠETŘENÍ PLETI
n  PROMĚNA make-up, pudr, 

tvářenka, rtěnka (lesk)

Objednávky:
Šárka Prchalová,

Nezávislá FESD Mary Kay,

mobil: +420 776 243 999

Studio krásy, Přemyslovců 8,

Ostrava-Mariánské Hory
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