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Únor je podle gregoriánského 
kalendáře druhý měsíc v roce, 
zatímco v římském kalendáři byl 
posledním měsícem v roce. Únor 
má 28 dní, v přestupném roce má 
29 dní. Obecně lze říci, že pře-
stupný rok je problémem kalen-
dářů (juliánský, gregoriánský), 
které se snaží běh času počítat 
podle cyklů navzájem nedělitel-
ných (den, měsíc, rok). Třikrát 
v historii měl únor i 30 dní: v 13. 
století učenec Jan z Hollywoodu 
tvrdil, že v juliánském kalendáři 
měl únor 30 dní v přechodných 
rocích, a to od 44 př. n. l. do 8 
př. n. l., kdy Octavianus Augus-
tus zkrátil únor, aby dal měsíci 
srpen (Augus) pojmenovaném 
po něm, stejnou délku jakou měl 
červenec (který byl mimo jiné 
pojmenován po jeho předchůdci 
Juliu Caesarovi). Pro toto tvrzení 
neexistuje žádný jiný historic-
ký důkaz a pravděpodobně jde 
o mýtus. 30 dní zaznamenali ješ-

tě ve Švédském království, a to 
v r. 1712, a v Sovětském svaze, 
jelikož tam zavedli v r. 1929 tzv. 
revoluční kalendář, ve kterém 
každý měsíc měl 30 dní a zbýva-
jících 5 nebo 6 byly svátky bez 
příslušnosti k určitému měsíci. 

30 dnů měl únor 2 roky po sobě, 
v r. 1932 i zde již měsíce získaly 
původní počty dní.
Český název měsíce vysvět-

lují jazykovědci tím, že se v tuto 
dobu při tání ledu ponořují 
a vynořují kry na řekách (únor = 
nořiti se). 

V Československu v r. 1989 
(2. 2.) byla vykonána posled-
ní poprava. V pamětech máme 
ještě často používaný název 
Vítězný únor (25. 2. 1948), kdy 
došlo ke komunistickému pře-
vratu. Z těch klidnějších udá-
lostí vybírám zahájení provozu 
elektrické tramvaje (7. 2. 1900 
v Jablonci n. N.), proběhlo prv-
ní československé sčítání lidu 
(15. 2. 1921), samostatné Čes-
ko se stalo členem UNESCO 
(22. 2. 1993), byl ukončen pro-
voz dvounápravových tramvají 
(28. 2. 1986 v Ostravě) a byla 
schválena československá ústava 
(29. 2. 1920).

 (Pokračování na str. 3)

ÚNOR bílý, pole sílí
K postavení první školy v Hul-

vákách došlo v roce 1896. V roce 
1902 byla dosavadní dvojtřídka 
rozšířena na čtyřtřídku a o rok poz-
ději na pětitřídku, což byl vrchol 
školského rozvoje za Rakouska-
Uherska. Řídícím učitelem byl Fr. 
Plaček. Po vzniku Československa 
došlo k největšímu rozkvětu škol-
ství v Ostravě-Hulvákách. Dosa-
vadní Obecná škola byla rozděle-
na na Dívčí a Chlapeckou a nově 

byla založena v roce 1920 Smíše-
ná měšťanská škola s vyzváněním, 
pro niž byla později postavena 
budova, v níž se dnes učíme. Ta 
byla dána do užívání 19. 1. 1927 
a plného provozu se dočkala v roce 
1928. Prvním ředitelem této školy 
byl Jan Kubík(1920-1937). 

Okupace a druhá světová válka 
zasáhla i do školství. Nacisté čes-
ké školství všemožně omezovali. 

(Pokračování na str. 3)

80 let Základní školy 
v Ostravě-Hulvákách

Kresba: Jindřich Oleš

Od 15. do 18. ledna 2008 se na našich ško-
lách konaly zápisy nových školáčků. Pro malé 
děti je to již druhá zkouška v jejich životě. 
Ta první byla v době, kdy se šly „předvést“ 
na zápis do mateřských škol. Mnohá dítka 
si tuto událost možná ani nezapamatovala. 
Ale zápis do základní školy – to je již jiná 
událost. Děti jsou již daleko vnímavější, mají 
snahu ukázat, že již poznají číslice, některá 
písmenka, umí básničky či písničky a těší se, 
že už budou „dospělé“ a budou chodit do té 
„velké školy“. 

Jak to vypadalo na jednotlivých školách?

Ředitel ZŠ Ostrava-Hulváky, Matrosovo-
va ul., p. Kroutil nám sdělil:

„Na zápis se dostavilo 10 dětí. Nízký 
počet je dán počtem dětí v mateřské škole na 
ul. Matrosovova, kde „školiční“ docházku 
ukončilo 15 dětí, z toho 5 dětí bylo z jiných 
částí obvodu či města. Počítáme, že do prv-
ní třídy nastoupí cca 16 dětí, někteří rodiče 
zápis opomenuli stejně jako se stalo v letech 
minulých. Počet je sice nižší než minulý rok, 
kdy na zápis přišlo o 5 dětí více, ale věřím, že 
se situace změní.“

Ze ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, ul. Gen. 

Janka máme zprávu od pana učitele Latten-
berga:

Pololetí je takřka za námi a příprava na 
další rok před námi. Aby mohli Vaše děti 
nastoupit příští rok na naší školu, musí pod-
stoupit první kontakt s námi. Ano, uhádli 
jste. Jedná se o zápis do prvního ročníku. Je 
to první, ale popravdě asi největší krok pro 
každé dítě, které poprvé ve školním prostředí 
předvádí své „znalosti“.

Letošní zápis se na naší škole konal ve 
dnech 15. a 16. ledna 2008. Celkově bylo 
zapsáno 56 dětí. Jak vypadal se můžete podí-
vat na fotografi ích.

Jak dopadl zápis do škol v Mariánských Horách a Hulvákách?

VÝZVA OBČANŮM
Bytové oddělení ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky upozor-

ňuje všechny občany, kteří mají podanou žádost o pronájem 
bytu, že nejpozději do konce února 2008 by měli provést   aktu-
alizaci své žádosti.

Pokud máte zájem i nadále ponechat žádost o pronájem bytu 
v evidenci, dostavte se urychleně na bytové oddělení (budova C, 
ul. Přemyslovců 65, l. poschodí, kancelář č. 102, 101, p. Slámo-
vá tel. 599 459 221 nebo p. Balusová, tel. 599 459 220). Aktua-
lizaci své žádosti můžete zaslat také písemně poštou nebo na 
email adresu: slamova@marianskehory.cz
 Děkujeme za spolupráci.                                   
 Bytové oddělení

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Historii vzniku Dividla
ÿ Okénko spotřebitele
ÿ Zrušení příspěvků na zvýšené výdaje

Uzávěrka dalšího čísla: 20. února 2008

Citát měsíce:
PRAVDA MÁ JEDNU VELKOU VÝHODU: ČLOVĚK 
SI NEMUSÍ PAMATOVAT, CO ŘEKL. Auguste Rodin

21. ledna se konala 
na naší radnici tisková 
konference týkající se 
odebrání hospodaření 
městskému obvodu. 

Tato tisková konference spustila 
lavinu různých článků ve všech 
periodicích. Rozepisovat se na 
tomto místě a vyjadřovat se, zda to 
či ono řečeného je správně pocho-
peno či použito – zneužito není 
dle mého názoru důležité. Každý 
občan má právo si udělat svůj názor 
a možností k tomuto má dostatek, ať 
jsou to zkušenosti z jednání s paní 
starostkou, ať jsou to konkrétní 
poznatky obyvatel žijících na úze-
mí Mariánských Hor a Hulvák, ať 
jsou to převzaté názory politiků či 
samostatný názor na základě všech 
dostupných informací.

Proč o tom píšu? Paní starost-
ka koncem ledna přijala pozvání 
Moravskoslezského Deníku na tzv. 
on-line rozhovor. Každý zájemce 
se paní starostky mohl zeptat na 
její názor či postoj. Já jsem si celý 
rozhovor přečetla na www.morav-
skoslezskydenik.cz a zaujalo mě 
několik dotazů a odpovědí, které 
si dovoluji uveřejnit v našem pe-
riodiku. 

 (Pokračování na str. 3)
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Každá instituce si žije svým 
vlastním životem, nejinak 

je tomu i pokud se budeme bavit 
o škole. Každý všední den ožívá 
kolem osmé hodiny ranní, někdy 
je tomu již dříve. Víkend je pak 
zaslouženým časem odpočinku. 

Máme za sebou první polovinu 
školního roku 2007/2008 a to je 
snad dobrý důvod k rekapitulaci.

První školní den pro letošní prv-
ňáčky (a samozřejmě i jejich pyš-
né rodiče) stejně jako pro ostatní 
žáky naší školy začal 3. září 2007. 
První den není nikdy příliš dlouhý, 
stačí tak ke sdělení nových zážitků 
z prázdnin a než se člověk naděje, 
už může jít opět domů.

A přece byl tento školní rok 
v něčem nový, v něčem ojedinělý. 
Žáci prvních a šestých tříd se zača-
li učit podle nového vzdělávacího 
programu, na kterém všichni naši 
pedagogičtí pracovníci strávili 
bezmála dva roky příprav, aby vše 
tento první den už bylo hotovo. 
Jak jsem již napsal, tuším v listo-
padovém čísle, není to zase nic až 
tak převratného pro naše školství. 
Všem je snad jasné, že nezačneme 
najednou učit nějak jinak, všech-
ny metody jsme znali a také často 
používali, ale v médiích bylo vše 
natolik zveličeno, že těmto zprá-
vám, že se udál převrat, podlehla 
takřka celá společnost a tak jim 
nekažme radost a mluvme o pře-
vratu v našem školství i my. Za pár 
let se přeci jen ukáže, zda to byla 
cesta správná.

Škola však není jen o jednom 
dni, i když díky němu začaly 
povinnosti pro děti školou povinné 
na dalších deset měsíců. 

Spolupracujeme s mnoha dal-
šími institucemi, aby vzdělání 
a přísun informací byl během celé 
povinné školní docházky kom-
pletní. Navštívili jsme např. kul-
turní dům Gama, kde naši žáci 

vyposlechli přednášky na různá 
témata (např. Terorismus, Kouře-
ní, AIDS či Holocaust). Navštívili 
jsme mnohá divadelní představení 
v Divadle loutek i Národním diva-
dle Moravskoslezském. Velmi úzká 
je i spolupráce naší školy s přileh-
lou knihovnou na Sídlišti Fifejdy, 
kam docházíme velmi často, přede-
vším proto, aby si děti zvykly nav-
štěvovat tuto instituci a věděli, kde 
potřebné informace mohou nalézt.

Především pro žáky devátých 
ročníků je pak velmi ku prospěchu 
návštěva Úřadu práce v Ostravě, 
kde získávají všechny potřebné 
informace, pro výběr budoucího 
povolání podle svých představ. 
Získají i radu, kterou střední školu 
by si měli vybrat k dalšímu studiu. 
V této chvíli má již většina žáků 
tento výběr za sebou a poslední 
opozdilci mají čas vyplnit přihláš-
ku do posledního dne měsíce úno-
ra. 

Zajímavou akci si připravil pro 
naše vycházející žáky Český čer-
vený kříž, když je nejprve teoretic-
ky a poté i prakticky připravil na 
poskytnutí první pomoci. Je prav-
dou, že nikdo z nás nikdy neví, kdy 
tuto první pomoc bude potřebovat, 
a tak se jim tyto znalosti budou 
jistě během života hodit a možná 
právě díky nim dokáží zachránit 
lidský život někomu z nás.

Tradicí se stal také již tradiční 
výjezd žáků našich matematických 
tříd na týdenní školu v přírodě 
(letos se konal od pondělí 8. října do 
soboty 13. října.) Tento týden tráví 
společně se svými učiteli řešením 
různých matematických příkladů, 
které jsou jim předkládány for-

mou her a také soutěží (nezname-
ná to však, že by se nevyučovaly 
i ostatní předměty, ale je pravdou, 
že matematika tyto dny jasně vítě-
zí). Výuka je kombinována s poby-
tem v přírodě, turistickými vycház-
kami a společenskými hrami. Vždy 
na konci celé akce je vyhlášeno 
konečné pořadí a všichni jsou pak 
odměněni díky bohatým sponzor-
ským darům. Mezi šesťáky zvítězi-
la Marie Čížková ze 6.B., nejlep-
ším matematikem deváté třídy byl 
Marek Nevřela. Pravidlem je, že na 
podzim odjíždí žáci 9. a 6. tříd (vše 
má svou logiku, neboť na jaře se 
již deváťáci připravují na přijímací 
zkoušky a šesťáci se zase potřebují 
mezi sebou pořádně seznámit); na 
jaře pak jezdí žáci 7. a 8. tříd, ale 
o tom snad v rekapitulaci dalšího 
pololetí.

Pravdou je, že i letošní sou-
středění bylo v něčem ojedinělé. 
Počínaje tímto školním rokem 
nenavštěvují žáci šestých ročníků 
třídu s rozšířenou výukou přírodo-

vědných předmětů. Škola jim však 
nabízí výběrový seminář z mate-
matiky. Děti z výběrového semi-
náře se i nadále budou zúčastňovat 
výukového pobytu v přírodě.

Jelikož na jaře pojedou na školu 
v přírodě naše výběrové sedmičky 
a osmičky, tak mohly podniknout 
školní výlet ještě v prvním polo-
letí. Vydali se do okresu Šumperk, 
ale k tomu již blíže jedna práce 
naší žákyně VIII.B, Adélky Sanit-
rákové. 

Moje třída (VIII.B) jela spo-
lečně s třídou VII.B na výlet do 
skláren v Rapotíně. Vyjížděli 
jsme ráno v šest z parkoviště 
„U Hodin“. Cesta byla dlouhá 
a pan průvodce nám vyprávěl 
o krajině, kterou jsme projížděli. 
Když jsme dorazili do Rapotína, 
šli jsme na exkurzi do skláren. 
Tam nám řekli o její historii 
a také jak se vyrábí sklo. Viděli 
jsme, jak se sklo fouká a brousí. 
Na památku jsme dostali mistič-
ky. 

Poté jsme jeli do Velkých 
Losin, kde jsme měli volno a šli 
do cukrárny. Po jeho skončení, 
jsme se podívali do nedalekého 
zámečku, ale nešli jsme dovnitř, 
ale prohlédli si ho jenom zven-
ku. 

Nakonec jsme se vydali ješ-
tě do Bruntálu, kde jsme opět 
měli nějaké volno a mohli si tak 
prohlédnout celé město. A pak 
už následovala jen cesta domů. 
Vrátili jsme se něco po čtvrté 
hodině. 

Byl to hezký výlet.

Škola však nežije pouze akce-
mi mimo své budovy, ale i uvnitř. 
Ani těch toto pololetí není málo. 
V minulém vydání Zpravodaje 
jste se mohli dozvědět o vánočním 
projektu našich šestých tříd. Každý 
z vás jistě ocenil, že se opět poma-
ličku navracíme k tradičním zvy-
kům a obyčejům. Účast na různých 
soutěžích je také již něčím, s čím 
naši žáci počítají a mnohokráte se 
již umístili na výborných místech. 
Za připomenutí jistě stojí příro-
dopisná soutěž Příroda s otazníky 
(pod vedením paní učitelky Evy 
Beranové), kde již tradičně obsazu-
jeme čelní pozice. Nejinak je tomu 
i u jiných soutěží, o kterých se zmí-
níme v dalších vydáních Zpravoda-
je Mariánských Hor a Hulvák.

Od září začal žít svým životem 
kroužek keramiky pod vedením 
paní učitelky Petry Stanislavové. 
Žákyně druhého stupně zde vytvá-
řejí nádherné věci z hlíny. Dou-
fáme, že jejich šikovnost se bude 
ještě nadále zlepšovat a budou tak 
dělat radost nejen sobě, ale i paní 
učitelce. Kroužků na škole ale 
máme mnohem více, za zmínku 
stojí jistě softbalový oddíl našich 
žákyň nebo turistický kroužek pod 
vedením pana Miloslava Děckého.

 Mgr. Jaroslav Lattenberg
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Na radnici volali rozezlení 
majitelé fi rem sídlící na ulici 
Železná. Proč? Nemohou se už 
dívat na odpadkové smetiště 
kolem popelnic. Na místo činu 
se vydal pan místostarosta, kde 
už ho čekaly zástupkyně organi-
zace Bílý nosorožec. 

Celý problém tkví v tom, že 
místní obyvatelé mají neúměr-
ně mnoho nepotřebných věcí 
a popelnice jen dvě. Na místě 
je však odpadků minimálně na 
dva velké kontejnery. „Už mě to 
nebaví, pořád jen uklízím po ně-
kom jiném, nemůžeme se dohod-
nout na udržování pořádku, lidé 
tady nemají motivaci uklízet, je 
to problém, je nás tady hodně…“ 
Tyto a další věty padaly jedna za 
druhou z úst těch, kteří se snaží 
pořádek udržovat. Co s tím? 
Radnice pomůže, pan místosta-
rosta přes Magistrát města Ostra-
vy zajistil 2 popelnice, které 
budou občanům sloužit na popel 
z kamen. Zda se podaří zajistit 

kontejnery na odvoz objemného 
odpadu v současné době není 
možno s určitostí sdělit, jde totiž 
o službu nadstandardní. Kontej-
nery se přistavují pravidelně na 
určená místa, a to dvakrát do 
roka. Pokud má člověk objemný 
odpad, musí si ho sám odvézt do 
sběrného dvora. Nebo si může 
tuto službu zaplatit. Tak to chodí 
i v jiných městských obvodech. 
Navíc v těchto místech (myslím 
tím oblast Železné č.10 a 12) 
bylo radnicí dodáno k dennímu 
užívání minimálně 20 popelnic. 
Proč na místě zůstaly jen po-

pelnice dvě, není dosud známo.
Pan místostarosta navrhuje, 

že ten, který se bude podílet na 
pořádku, dostane sklepní pro-
story v těchto domech, a to na 
úschovu svých vlastních věcí, 
uhlí či dřeva, i když motivací by 
mělo být lepší a čistější bydlení 
právě těch občanů, kteří si tento 
nepořádek „udržují“. Otázkou je, 
kdo ten nepořádek dělá? Někdo 
cizí nebo ti, kteří tyto domy obý-
vají? A jak se k tomuto „pořád-
ku“ postaví obyvatelé Železná? 
Uvidíme. Budu u toho.

 Gabriela Zeisberger

Vyhrazený prostor pro ZŠ Ostrava-Mariánské Hory Gen. Janka

Bilance prvního pololetí

Ožehavé 
téma

Na ohlašovně Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky byla zpřístupněna nová služba 
pro občany – podnikatele. Občané, 
kteří se hlásí k trvalému pobytu 
v obvodu, mohou zároveň s tímto 
ohlášením oznámit změnu bydliště 
i pro účely živnostenského úřadu. 
Ze zákona je třeba všechny změ-
ny údajů hlásit živnostenskému 
úřadu do 15 dnů od jejich vzni-
ku, občané si tak díky této službě 
„ušetří“ cestu na úřad. Služba je 
přístupná i podnikatelům, kteří se 
stěhují z jiného okresu a pro které 
byl dosud místně příslušný jiný 
živnostenský úřad než ostravský. 
Oznámit na ohlašovně lze pouze 
změnu bydliště a také změnu mís-
ta podnikání, pokud je místo pod-
nikání totožné s novou adresou 
trvalého pobytu.

Jak tedy postupovat:
l   Pracovnici na přepážce, pro-

sím, sdělte, že máte zájem o tuto 
službu.
l Po ohlášení změny Vám 

bude vytištěn formulář oznámení 
pro živnostenský úřad a předán 
k podpisu.
l Oznámení bude odesláno 

kurýrní poštou na živnostenský 
úřad Magistrátu města Ostravy 

a změna bude zanesena do Rejstří-
ku živnostenského podnikání. 
l Následně budete živnosten-

ským úřadem vyzváni k úhradě 
správního poplatku za vydání 
změnového živnostenského listu 
(při změně bydliště a místa pod-
nikání z totožné adresy na novou 
adresu se jedná o 100 Kč za 1 
živnostenské oprávnění), budou 
Vám sděleny i platební údaje pro 
provedení bezhotovostní platby. 
Živnostenský list Vám může být 
doručen poštou. 

Pokud musíte oznámit živnos-
tenskému úřadu i jiné změny než 
pouze novou adresu (například 
změnu příjmení, provozovny, mís-
ta podnikání na jinou adresu než 
je trvalé bydliště) je třeba toto uči-
nit standardními způsoby – tedy 
osobní návštěvou živnostenského 
úřadu, poštou, elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpi-
sem. K učinění podání na odbor 
Živnostenského úřadu Magistrátu 
města Ostravy je možno využít 
také Informační systém pro komu-
nikaci s úřadem eSMO (více na 
www.esmo.cz).

Informace o agendě živnosten-
ského podnikání poskytuje také 
Call centrum MMO: tel. číslo 
844 12 13 14.

Pomoc pro živnostníky
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(Pokračování ze str. 1)
Byly staženy všechny staré učebnice, němčina se 
stala povinným jazykem, výuka některých předmě-
tů byla omezena, bylo odstraněno vše, co připomí-
nalo Masaryka, všechny nápisy byly dvojjazyčné, 
místo oslav narozenin TGM se začaly slavit naro-
zeniny Adolfa Hitlera apod. Výuka byla rovněž 
všemožně omezována (nálety, nedostatkem uhlí na 
topení, nemocemi atd.) a práci učitelů bránilo mno-
ho překážek. Od 1. 10. 1941 byly obě Obecné ško-
ly - Dívčí a Chlapecká sloučeny do jedné. Gestapo 
zatklo ředitele Dívčí obecné školy K. Konráda, 
učitele K. Balcara a V. Matěje. Všichni zahynuli 
v koncentračních táborech. 

30. dubna 1945 byla Ostrava osvobozena a ve 
školství nastaly velké změny. Opětovně rozdě-
lená na Dívčí a Chlapeckou. Obecná škola byla 

od r. 1948 přejmenována na 1. a 2. národní školu 
v Hulvákách. Měšťanská škola byla přejmenována 
na Střední školu v Hulvákách. Změna režimu při-
nesla změny ne nepodobné těm nacistickým. Opět 
výměna učebnic, opět zákaz všeho co souviselo 
s TGM, slavení narozenin J. V. Stalina a K. Gott-
walda apod. V roce 1951 byly zavedeny žákovské 
knížky a byli ošátkováni první pionýři. 

V roce 1953 došlo k poslední velké změně. 
Všechny školy byly sloučeny do jedné a po přidání 
9. ročníku v roce 1959 zněl název školy Základní 
devítiletá škola v Hulvákách. Název se opět změ-
nil v roce 1981 po zrušení 9. ročníku na Základní 
školu v Hulvákách. Od roku 1982 až do roku 1989 

měla škola status fotbalové školy. Fotbalová škola 
byla v roce 1989 zrušena a přesunuta na ZŠ prof. 
Šoupala.

V roce 1989 konečně padla komunistická dikta-
tura a v zemi byla obnovena demokracie a svobo-
da. V roce 1990 se na škole začaly zakládat specia-
lizované dyslektické třídy. Ty byly od roku 2001 
zrušeny a poslední třída dokončila školní docházku 
ve školním roce 2001/2002.

Od roku 2003 má škola právní subjektivitu 
a název Základní škola, Ostrava-Hulváky, Matro-
sovova 14, příspěvková organizace. Problémem 
v posledních létech je nedostatek žáků, neboť mimo 
obecně známou malou porodnost, je v našem obvo-
dě velmi málo mladých rodin a většina bytů na uli-
ci 28. října slouží ke komerčním účelům.

Mgr. Jan Matějný
– učitel dějepisu ZŠ Ostrava-Hulváky

80 let Základní školy
v Ostravě-Hulvákách

(Pokračování ze str. 1)
Ve světě se 2. února slaví Svě-

tový den mokřadů, v tento den v r. 
1971 se v íránském městě Ramsar 
státy světa dohody o nezbytnos-
ti ochrany a využívání mokřadů. 
V tento den probíhají akce, upo-
zorňující na to, že minimálně 1/3 
lidstva je přímo závislá na pro-
dukci potravin z mokřadů (rybo-
lov, pěstování rýže) a že mokřady 
rovněž ovlivňují počasí celé naší 
planety. Tento den (2. 2.) je také 
Dnem zasvěcenému Bohu vyhlá-
šen papežem Janem Pavlem II 
a slaví ho celá církev od r. 1997. 
4. únor je Světový den boje proti 
rakovině (od r. 2002 kdy více než 
stovka zástupců vlád podepsala na 
pařížské radnici Pařížskou chartu 
práv onkologických pacientů). 
10. února se slaví Světový den 
manželství, a to od r. 1983, a 11. 
únor vyhlásil papež Jan Pavel II. 
v r.1993 za Světový den nemoc-

ných. 14. února někteří z nás slaví 
Sv. Valentýna – svátek zamilova-
ných. Původem je tento svátek 
z USA a o vzniku tohoto svátku 
vypráví mnoho legend. Jednou 
z nich je legenda ze starého Říma, 
která vypodobňuje Valentýna jako 
ctnostného a moudrého člověka, 
který se setkal s krásnou, avšak 
nevidomou dcerou prefekta. Jeli-
kož se Valentýn do ni zamiloval, 
mnoho se za její zrak modlil až 
se stal zázrak – dívka prozřela. 
Pohané však odmítli věřit v tento 
zázrak a Valentýnovi setli hla-
vu. Navzdory trpkému osudu se 
sv.Valentýn stal patronem věr-
ných a čisté, oddané lásky. První 
valentýnské přání poslal v r. 1415 
své ženě jeden francouzský rytíř 
uvězněný v Londýně, dívky v 17.
st. přivolávaly lásku tím, že na 
den sv.Valentýna uvařily vajíčko 
natvrdo, vyndaly z něj žloutek, 
nahradily ho solí a snědly celé 

vajíčko i se skořápkou. V 19. stol. 
si dívky v Anglii vybraly jako 
svého Valentýna prvního muže, 
kterého ráno potkaly a v Itálii je 
prý dodnes zvykem, že svobodné 
dívky před úsvitem čekají na prv-
ního muže, který projde pod jejich 
oknem a toho si v tom samém roce 
vezmou. 21. února se slaví Mezi-
národní den boje proti kolonialis-
mu, Mezinárodní den mateřského 
jazyka a Mezinárodní den průvod-
ců cestovního ruchu. O den poz-
ději (22.2.) si připomínáme výročí 
podpisu Charty práv obětí roku 
1990 a tento den je nazván Evrop-
ským dnem obětí. Posledním svát-
kem připomínám u nás málo zná-
mý Den sesterství (Thinking day), 
což je mezinárodní den přátelství, 
který slaví skauti celého světa 
22. února. U nás se poprvé tento 
svátek slavil v r. 1927.

 Gabriela Zeisberger

ÚNOR bílý, pole sílí

(Pokračování ze str. 1)
Podotýkám, že se jedná hlavně 
o informace týkající se rozvoje 
našeho městského obvodu:

Jak to vidíte z dnešního 
pohledu s termínem dokončení 
poslední části regenerace sídliš-
tě Fifejdy?

Co se týká dokončení regene-
race sídliště Fifejdy, je to samo-
zřejmě otázka fi nancí. Můj před-
poklad dokončení realizace je do 
roku 2010. Závisí to samozřejmě 
na poskytnutí dalších dotací, nejen 
od ministerstva pro místní rozvoj, 
ale hlavně z rozpočtu města. Vždy 
se totiž dofi nancovávalo z tzv. 
podmíněných investic, v přípa-
dě, když si obvod zajistil dotace 
ze státního rozpočtu. Vhledem 
k dnešní situaci obvodu si ale 
netroufám říci, zdali tato pra-
xe, kterou jsme ještě v minulých 
letech společně realizovali, bude 
probíhat i nadále.

Zajímalo by mne proč byla 
knihovna na Daliborově ulici 
prezentována jako bezbariéro-
vá, když má mj. nájezd s napro-
sto nevyhovujícím sklonem, 
vstupní dveře s hodně vysokým 
prahem, nemluvě o zajištění 
parkování před knihovnou…

Knihovna v našem obecním 
domě na Daliborově ulici byla 
rekonstruována před více než 
deseti lety a je možné, že současný 
stavebně-technický stav již neod-
povídá dnešním požadavkům. 
Sklon rampy byl ovšem tehdy 
projektován podle normy. Co se 
týče parkovacích míst, je možné 
vyčlenit jedno místo na Daliboro-
vě ulici. Možná jste si všimli, že 
za parkoviště, která naše radnice 
vybudovala, občané neplatí a že 
je nabízíme de facto jako službu 
občanům a podnikatelům obvodu.

Od kdy nebudou muset lidé 
přecházející od tramvajové 
zastávky Prostorná k trolejbu-
sové a autobusové smyčce Soko-
la Tůmy kličkovat mezi automo-
bily parkujícími na chodnících? 
Dopravní podnik se vymlouvá, 
že úpravy zastávek jsou věcí 
místního úřadu.

Tento problémový přestupní 
uzel na Hulváckém kopci je dis-
kutován již dlouho. Po společ-
ných jednáních s DPO i vedením 
Magistrátu města Ostravy se při-
stoupilo na toto řešení. Stojí za 
zvážení ponechání laviček nebo 
jejich přemístění. Další úpravy 
v této oblasti zcela jistě přinese 
výstavba domova důchodců. I toto 
se promítne do dopravního řešení. 
V této chvíli Vám ale neumím říci, 
jak bude vypadat, neboť toto roz-
hodnutí nezávisí jen na městském 
obvodu.

Jaký bude postoj radnice do 
budoucna k privatizaci obec-
ních bytů? Za minulého vedení 
radnice byly vydány Zásady pro 
prodej bytů (březen 2007), bude 
i nové vedení radnice z těchto 
zásad vycházet?

Pracujeme na nových směrni-
cích pro privatizaci bytového fon-
du, neboť zásady vydané minulým 

vedením obvodu byly zmatečné. 
Věřím, že bude během půl roku 
v této záležitosti jasno. 

Slyšela jsem o tom, že po 
Mariánských Horách koluje 
nějaká petice pro navrácení 
hospodaření zpět Mariánských 
Horám.

Místa určí petiční výbor. Jed-
ním z nich prý bude knihkupectví 
Librex na Mariánském náměstí. 
Pravděpodobně budou zveřejněna 
i další místa, kde ji bude možné 
podepsat.

Připravuje se nějaká estetiza-
ce Mariánského náměstí?

Na novou podobu Mariánského 
náměstí byla vypracována studie. 
Jedná se o zástavbu té části, která 
historicky byla zastavěna. Věřím, 
že se najdou investoři, kteří se 
o toto velmi lukrativní územní 
budou zajímat. Park u Hodoňanky 
byl za mého vedení před pár lety 
kompletně zrekonstruován.

Na ulici 28. října v Marián-
ských Horách je herna na herně. 
Dá se s tím něco udělat?

Můj postoj k provozování heren 
je dostatečně známý už z minu-
losti. Tuto činnost jako podniká-
ní neuznávám a věřte, že herna 
nevznikla ani v jednom z obec-
ních nebytových prostorů. Všech-
ny jsou v soukromých domech, ze 
zákona můžeme vymezit například 
vzdálenost od veřejných institucí 
jako jsou škola, školka nebo úřad. 

Připravuje se na území obvo-
du nějaká nová výstavba?

Dlouhodobě je připravová-
na lokalita pro výstavbu nových 
bytových domů v lokalitě Strmá 
– Šimáčkova – U Dvoru. Domy, 
ve kterých bydleli problémoví 
nájemníci, již byly zdemolovány, 
území je čisté a připravené k reali-
zaci technické infrastruktury. Byty 
by měli stavět španělští inves-
toři, kteří již od obvodu koupili 
i pozemky v této lokalitě.

Vyřešil se už problém hulvác-
kého koupaliště?

V současné době se soudně 
řeší, komu majetek vlastně pat-
ří. Devastace začala v době, kdy 
jsme museli majetek předat státu, 
ten však zjistil, že se jedná o histo-
rický majetek města. Město tento 
názor zpochybnilo a od té doby 
trvá právní vakuum.

Vysvětlete možné odtržení 
obce Mar.Hory a Hulváky od 
města.

Médiím jsem sdělila, že pro-
věřujeme možnosti osamostat-
nění našeho městského obvodu. 
Nemám zájem Ostravu rozbíjet. 
Občanům našeho obvodu garan-
tuji, že bez jejich vyjádření – tře-
ba v místním referendu – žádné 
razantní kroky podnikat nebude-
me. Opakuji, že pouze v této chví-
li zkoumáme možnosti.

Co bude dál s Bedřiškou?
Situaci v této oblasti a posun 

k možné realizaci dvanáct let sta-
rého projektu na novou jednodu-
chou výstavbu pro sociálně slabší 
občany projednáváme v součas-
nosti s vedením města Ostravy 
a RPG Real Estate (bývalé OKD), 
které je majitelem pozemků.

Podrobnější informace na 
www.moravskoslezskydenik.cz

ZAUJALO MĚ:

Národní škola v Hulvákách v roce 1900

Učitelský sbor Měšťanské školy v Hulvákách v roce 
1938
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SOS - Sdružení obrany spo-
třebitelů si 1. února připomnělo 15 
let od svého vzniku. Nejznámější 
česká spotřebitelská organizace 
prosazuje zájmy spotřebitelů, 
prezentuje spotřebitelská práva 
a pomáhá spotřebitelům s po-
radenskou činností. Ta je zajištěna 
ve všech krajích České republiky 
a jen za loňský rok bylo řešeno 
40 455 podnětů, což je téměř 
o 6 tisíc víc než v roce 2006.

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů vzniklo z iniciativy 
několika nadšenců v Ostravě na 
počátku roku 1993. V té době si 
lidé zvykali na podmínky tržního 
hospodářství a mnohdy nevěděli, 
jak reagovat na podomní obchod-
níky, předváděcí akce, byli někdy 
rozčarováni kvalitou nabízeného 
zboží a netušili, zda vůbec mají 
nějaká práva. 

SOS se velmi rychle rozvíjelo 
i do dalších regionů České re-
publiky a v roce 1999 přeneslo 
své sídlo do hlavního města kvůli 
lepším možnostem zastupování 
zájmů spotřebitelů. 

S konkrétními výsledky práce 
se též podařilo vytvořit vazby do 
Evropy i do světa. Chvíli trvalo, 

než v mezinárodních organizacích 
poznali, zda SOS splňuje náročná 
kritéria vstupu do Consumers In-
ternational (Světová spotřebitelská 
organizace) a BEUC (Evropská 
spotřebitelská organizace). Nejde 
přitom o kritéria zanedbatelná 
– jedním z nejpodstatnějších je 
nezávislost na podnikatelských 
subjektech. „Mezinárodní spo-
lupráce dala SOS možnost za-
pojit se do konkrétních projektů, 
které přinesly kromě propojení 
a předávání zkušeností s partnery 
v jiných zemích také fi nanční 
prostředky využitelné na další 
výstupy v zájmu spotřebitelů,“ 
říká předseda RV SOS David 
Šmejkal. 

SOS se soustřeďuje ve své 
činnosti na několik oblastí. 
Nejviditelnější částí je poraden-
ství, ať už v osobních poradnách 
nebo na webových stránkách či 
na poradenské lince 900 08 08 08,
která je jedinou placenou službou 
s tarifem 8 Kč/min. Stejně 
významné místo zaujímá osvěta, 
ať už jde o osvětu spotřebitelskou 
nebo podnikatelskou. K tomu 
slouží nejen časopis SOS maga-
zín, web www.spotrebitele.info, 

mediální aktivity, ale také různé 
besedy a vzdělávací semináře. 
Úplnou novinkou zde jsou on-
line kurzy. Podnikatelům je určen 
také Spotřebitelský audit obchod-
ních podmínek (SAOP), který 
jim umožňuje uvést své obchodní 
podmínky do souladu se zákonem. 
Naopak obvykle nejméně nápad-
nou, přesto velice důležitou částí 
aktivit, je zastupování zájmů 
spotřebitelů na různých fórech, 
při legislativních změnách či 
porušování práv spotřebitelů 
konkrétními subjekty.

„SOS má i do budoucna 
řadu plánů, jak zlepšit situaci 
spotřebitelů i férových obchodníků 
na trhu. Jejich realizace je však do 
značné míry odvislá od zdrojů, 
které k tomu budou k dispozici,“ 
vysvětluje Šmejkal a dodává: 
„I když se počet platících členů 
SOS stále zvyšuje, nezbytným 
předpokladem stávající činnosti 
zůstává podpora od Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.“
SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.,
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08 
(8 Kč/min.)

15 let pro spotřebitele

V lednu 2008 slavil krásné 
devadesáté narozeniny p. Jo-
sef Šperl. Jak sám o sobě říká: 
„Prožil jsem dobrý život. Trošku 
jsem se toulal, až jsem zavítal do 

Mariánských Hor, kde bydlím přes 
60 let. Se svou manželkou jsem 
prožil necelých 60 let, vychoval 3 
děti a celý život jsem tvrdě praco-
val. Teď budu už jen odpočívat.“ 

Ještě jednou panu Šperlovi 
gratulujeme a přejeme hodně vi-
tality do dalších let. (red)

Gratulujeme

Oznámení termínů zápisu dětí do mateřských škol
v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky

2. dubna 2008   8 – 14 hod. l 3. dubna 2008   10 - 16 hod.
ÿ Mateřská škola Zelená 73/A 
ÿ Mateřská škola Matrosovova 14/A
ÿ Mateřská škola Gen. Janka 1/1236
ÿ Křesťanská mateřská škola U Dvoru 22
ÿ Alternativní mateřská škola U Dvoru 22a

Tak nám proběhl koncem ledna 
zápis do první třídy. U naší školy 
nestály davy rodičů jako u někte-
rých „prestižních“ škol v Morav-
ské Ostravě nebo v Porubě.

Bohužel, jsme taková obyčejná 
škola, s obyčejnými dětmi a uči-
teli a nemáme takové prostředky, 
abychom úroveň výuky pozvedli 
do „nebeských výšin“. Také ne-
naplňujeme třídy až k prasknutí 30 
žáky, ale máme ve třídách kolem 
18 žáků, což je naprosto ideál-
ní stav k výuce všech předmětů. 
Také neděláme u žáků žádné testy 
inteligence a znalostí, s tím, jest-
li děti umí již číst a počítat. To 
je snad naším úkolem ve škole. 
Pokud některé dítě umí číst a počí-
tat, tak to je chvályhodné, ale není 
to nutné. Na naší škole též nejsou 
korejské děti a výuka neprobíhá 
v angličtině v nejmodernějších 
učebnách. Máme také děti romské 
nebo vietnamské, které se musí ve 
škole nejprve naučit správně čes-
ky. Je také naprosto nepodstatné, 
jestli výuka jazyka anglického 
začíná v první nebo třetí třídě.

Závěrem jsem se podíval do 
tabulek hodnocení různých sou-
těží v posledních létech a hle – co 
vidím. Jak je možné, že naše škola 
je v některých disciplínách mate-
matických, češtinářských, příro-
dovědných nebo výtvarných lépe 
umístěna než je to u tzv. výběro-
vých a fakultních základních ško-
lách v Ostravě? 

Mgr. Pavel Kroutil
– ředitel ZŠ Ostrava-Hulváky

Glosa ředitele školy

Zápis do
první třídy

je odborem Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, kte-
rý vykonává státní správu na úseku 
územního řízení a stavebního řádu 
včetně výkonu státního stavebního 
dohledu, dále státní správu na úseku 
horního zákona, geologie a problema-
tiky radonu a metanu, na úseku ochra-
ny zemědělství, veterinární a rostlino-
lékařské péče a na úseku ochrany vod, 
vodovody a kanalizace. Tento výkon 
je prováděn i pro městský obvod 
Nová Ves.

Od 1. února 2008 vykonává působ-
nost speciálního stavebního úřadu ve 
věcech místních komunikací podle 
§ 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů – rovněž 
pro městský obvod Nová Ves.

Územní řízení, stavební řád
1. na úseku územně plánovacích 

informací přísluší vydávat:
- územně plánovací informace dle 

ust.§ 21 odst. 1 písm. c) a d) staveb-
ního zákona,

- územně plánovací informace 

o podmínkách vydání územního roz-
hodnutí dle § 21 odst.1 písm.b) sta-
vebního zákona v případech, kdy jim 
přísluší vydávat územní rozhodnutí 
dle níže uvedeného bodu 2.

2. na úseku územního řízení příslu-
ší vydávat: 
¸ územní souhlas dle § 96 staveb-

ního zákona, s výjimkou staveb elek-
tronických komunikací uvedených 
v § 103 odst. 1 písm. B) bodu 1 sta-
vebního zákona,
¸ územní rozhodnutí v případech 

uvedených v § 96 odst. 2 stavební-
ho zákona, u nichž nebudou splněny 
podmínky pro vydání územního sou-
hlasu, s výjimkou staveb elektronic-
kých komunikací uvedených v § 103 
odst. 1 písm. B) bodu 1 stavebního 
zákona,
¸ územní rozhodnutí o umístění 

stavby a územní rozhodnutí o změně 
stavby pro rodinné domy bez ohledu 
na jejich zastavěnou plochu,
¸ územní rozhodnutí o umís-

tění stavby a územní rozhodnutí 

o změně stavby pro doplňkové stavby 
na pozemcích rodinných domů bez 
ohledu na zastavěnou plochu /např. 
zpevněná plocha, garáž, přístřešek, 
pergola, stavba sloužící pro uskladně-
ní zahradní techniky/, pokud neslouží 
pro podnikatelské účely, a pro ploty 
nad rámec omezení v § 103 odst.1 
písm.d bod 6 stavebního zákona,
¸ územní rozhodnutí o umístění 

stavby a zařízení, pro stavby a zaříze-
ní uvedené v § 104 odst.2 stavebního 
zákona,
¸ územní rozhodnutí o změně 

stavby a o změně vlivu stavby na 
využití území pro stavby, uvedené v § 
104 odst.2 stavebního zákona, 
¸ územní rozhodnutí o změně 

využití území pro terénní úpravy do 
výměry 1 ha celkové plochy,
¸ územní rozhodnutí o dělení 

a scelování pozemků do výměry 1 ha 
celkové plochy pozemků, určených 
k dělení nebo scelení.

Ochrana zemědělského půdního 
fondu, myslivost, rybářství, země-
dělství, veterinární a rostlinolékař-
ská péče

1. poskytují součinnost Českému 
statistickému úřadu nebo Minister-
stvu zemědělství při zemědělských 
soupisech,

2. plní úkoly podle § 40 odst. 3, 
§ 41 odst.3, § 42 odst. 1 písm.b) a § 46 
písm. a), d) zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

3. plní úkoly podle § 73 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejí-
cích zákonů,

4. plní úkoly podle § 24a a § 28a 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozděj-
ších předpisů,

5. přijímají od myslivecké stráže 
oznámení podle § 14 odst. 1 písm.g) 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

6. podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fon-
du, ve znění pozdějších předpisů:

a)  udělují souhlas k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu 

v rozsahu do 1 ha a přitom sta-
novují podmínky,

b)  ukládají podle § 2 odst.3 změ-
nu kultury zemědělské půdy na 
pozemcích o výměře do 1 ha,

c)  ukládají podle § 3 odst.3 odstra-
nění závad zjištěných při dozo-
rové a kontrolní činnosti,

7. podle zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., vydávají a odebírají 
lovecké lístky,

8. plní úkoly podle § 27 odst. 3 
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu a o změně zákona 
č. 156/2000 Sb., o ověřování střel-
ných zbraní, střeliva a pyrotechnic-
kých předmětů a o změně zákona 
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu, ve znění zákona č. 13/1998 
Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů a zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon 
o zbraních),

9. podle zákona č. 99/2004 Sb., 
vydávají a odebírají rybářské lístky.

Doprava a silniční hospodářství 
Vykonávají působnost speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích. 

Na odboru pracují tito zaměstnan-
ci:

 Ing. Dagmar Pulchartová, 
vedoucí odboru
č.tel. 599 459 218
Ludmila Dudová, technik
č.tel. 599 459 203
Táňa Dušková, technik
č. tel. 599 459 203
Arnošt Fuciman, technik
č. tel. 599 459 235
Jana Janíková, technik
č. tel. 599 459 215
Miluše Slezáková, sekretářka
č.tel. 599 459 218
Petra Zágorská, technik
č. tel. 599 459 215

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru

Ing. D. Pulchartová, P. Zágorská, J. Janíková, M. Slezáková, A. Fuc-
iman, T. Dušková, L. Dudová

Představujeme se:

Odbor výstavby, vodního
hospodářství a zemědělství
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U založení byli dne 3. září 
1986 první čtyři zájemci, kteří 
v tom roce absolvovali letní tá-
bor na Spálově. Po jeho skončení 
jsme se rozhodli pokračovat 
v poznávání divadla na vlast-
ní kůži. Zřizovatele jsme našli 
v MěDPM na Ostrčilově ulici 
v Ostravě. Já sám jsem změnil 
zaměstnání, profesi, z výtvar-
níka propagace a následně pra-
covníka KKS (Krajské kulturní 
středisko) jsem se stal na plný 
úvazek zaměstnancem MěDPM 
– vzniklo tak oddělení pro dětské 
divadlo a dramatickou výchovu 
a já jsem se také poprvé dostal 
k praxi Dramatické výchovy. 

Prvé úspěchy divadelní sou-
bor DIVIDLO Ostrava zazna-
menal v r. 1988 s představeními 
„Holčička a déšť“ (Lukešová) 
a „Nevyplazuj jazyk na lva“ 
(Heviér) na Krajské přehlídce 
dětského divadla a přehlídce Di-
vadlo dětem v Ostravě – Porubě. 
Dostali jsme se i na Mezikra-
jovou přehlídku v Karolince - 
a jako hosté na Jiráskův Hronov. 
Jen během této sezóny jsme měli 
s DIVIDLEM celkem 58 repríz 
s představením na texty Da-
niela Heviéra, absolvovali jsme 
několik přehlídek a festivalů, 
seminářů, dílen (například kurz 
praktické režie Luďka Richtera).

17. 11. 1989 jsme poprvé 
pořádali Setkání divadel a lidí 
v Ostravě za účasti DIVIDLA + 
dalších pěti souborů. Setkání byla 
v Ostravě zprvu dvakrát v roce – 
v listopadu a v červnu, teprve od 
roku 1993 se soustřeďujeme jen 
na listopadový termín. Tradičně 
vždy kolem 17. listopadu, aniž 
bychom zdůrazňovali pro nás 
jasné souvislosti s rokem 1989.

Díky lekcím organizované pro 
školy DV získává nové členy, 
z nichž mnozí zůstávají členy 
souboru po několik následujících 
let, občas – jako vedoucí vlas-
tních skupin – až dodnes. Od roku 
1991 dramacentrum realizuje 
prvé „Školičky“ základů DV pro 
učitele Ostravy, Frýdku-Místku, 
Třince, Jablunkova, v okresech 
Karviné, Nového Jičína, Opavy, 
Jeseníku. Je o ně velký zájem a, 
postupně přibývají i studenti Pe-
dagogických fakult z ČR, účastní 
se jich i starší členové souboru 
DIVIDLO Ostrava, kteří si tak 
rozšiřují své zkušenosti, prožitky, 
a mnohdy hledají i své budoucí 
zaměření, profese. Po konkurzu 
v r. 1992 (vyhlásil Školský úřad 
Ostrava na doporučení MŠMT 
ČR), nastoupila na MěDPM 

Ostrčilova nová ředitelka. Její 
koncepce práce zařízení byla (a 
dodnes je) postavena především 
na nájmech a výdělečné činnosti. 
Dramacentrum a DIVIDLO se 
stává pro její zařízení přítěží, 
protože chceme podmínky ke své 
práci a odmítáme akceptovat to, 
že prostí nájemci platí více. Po 
mnoha konfl iktech a vzájemném 
nepochopení dostáváme nabídku 
od ředitele tehdejšího Krajského 
Domu dětí a mládeže v Ostravě-
Mariánských Horách. A protože 
jsme cítili ze strany tohoto nové-
ho zřizovatele podporu, neváhali 
jsme – byť to byl bolestivý roz-
chod. Přišli jsme skoro o všechno 
vybavení, o mnoho dětí v soubo-
ru, které byly z centra Ostravy – 
a sami jsme odešli z centra města 
na „periférii“. S odstupem času 
je ale možno toto naše rozhod-
nutí jednoznačně schválit, jsme 
zaštítěni legislativně, materiálním 
vybavením, podmínkami k práci. 
Cítili jsme SKUTEČNOU POD-
PORU a DŮVĚRU! Mohli jsme 
si koncepci, prostory (jeviště, 
zkušebny, ateliér, výukové míst-
nosti) postavit znovu – obo-
haceni o předešlou zkušenost, 
s vědomím vlastních chyb 
i předností. Od r. 1993 dostala 
práce Dramacentra i DIVIDLA 
– divadelního studia Drama-
centra Ostrava svůj TRVALÝ 
ŘÁD. Zájem škol o lekce a kurzy 
rostl s každým rokem, hledali 
jsme proto i další externí spolu-
pracovníky. Vzniklo Občanské 
sdružení DIVIDLO. Stabilizova-
ly se podmínky pro práci, neus-
távající jednání se Školským 
úřadem a s MŠMT přineslo 
i legislativní podporu lekcím 
DV. Mimo již tradičního Setkání 
divadel a lidí v Ostravě jsme se 
stali zprvu pořadateli přehlídky 
školních divadel Ostravy a okolí, 

následně pak i přehlídky divadel-
ních pokusů dětí MŠ. Po vzniku 
nových krajů jsme z Rýmařova 
přebrali organizaci i realizaci 
Krajské přehlídky „Dětská scéna“ 
a následně z Olomouce i Krajské 
kolo přehlídky dětské recitace. 
Zvláštní a ojedinělou je v celé 
koncepci od roku 2004 Krajská 
soutěž monologů dětí „Kandr-
dásek“. Byli – a stále jsme – po-
zýváni na mezinárodní festivaly 
do Litvy (Kretinga, Vilnius), do 
Polska (Sejny, Krakow) i na Slo-
vensko (Rimavská Sobota, Boj-
nice, Bratislava, Nitra), odkud 
jsme přivezli řadu ocenění. Dra-
macentrum připravuje a reali-
zuje mezinárodní letní divadelní 
Workshop, zprvu na Plumlově, 
v současnosti na Slezskoos-
travském hradu. Pravidelně 
vystupujeme v klubu Atlantik 
v centru Ostravy, DIVIDLO se 
účastní každoročně červnového 
Brnkání a podzimního Nadělení 
v CVČ Lužánky v Brně. Hraje-
me na přehlídkách v Aši, v Jičíně 
i v Novém Jičíně, ve Valašském 
Meziříčí, ve Zlivi, na Hluboké, 
ale také v Domovech důchodců, 
v dětských domovech. Pořádáme 
letní tábory, podzimní a jarní 
soustředění DIVIDLA, pracov-
ní dílny. Jsme všude, kam nás 
někdo pozve.

Roky 2003 – 2005, po od-
chodu bývalého ředitele DDM 
v Ostravě – Mariánských Horách 
do důchodu, a s nástupem nové 
ředitelky se práce oddělení i di-
vadelního studia Dramacentra 
DIVIDLO výrazně dramatizuje. 
Hledají se úspory na mzdo-
vých fondech, některé vyhlášky 
a nařízení platí snad jen týden, 
aby se následně rušily vydáním 
dalších. Nastupují pokusy 
o realizaci tabulek „žákohodin“ 
a „děťodnů“, na táborových 

akcích je stanovena pevná 8,5 
hodinová pracovní doba, jejíž 
nedodržování je porušením 
zákona – tím se většina táborů 
likviduje, nebo je realizujeme 
zcela v rozporu s nařízeními no-
vého Zákoníku práce. Situace je 
o přežívání ze dne na den… Kra-
jský úřad nakonec v roce 2006 
rezignuje a všechna zařízení 
pro volný čas nabízí jiným 
zřizovatelům. Například úřadům 
městských obvodů a podobně. 
Naším novým zřizovatelem se 
stává Magistrát města Ostravy. 
Nikdy ale není tak dobře, aby ne-
mohlo být hůře. 24. ledna 2007 
nám statik s okamžitou platností 
uzavřel sál a přilehlé místnosti 
kvůli stropu, hrozícímu zřícením! 
Projevila se nekoncepční práce 
předešlých let při údržbě 120 let 
staré budovy. Toto uzavření sálu 
znamenalo pokles počtu „klientů“ 
a velmi výrazné omezení celé 
práce. Nejen lekcí DV, divadla, 
ale i tanečních souborů a spor-
tovních kroužků. Důvěru v nás 
a v naši budoucnost projevil náš 
nový zřizovatel, který potřebnou 
částku (jedná se cca o 8.000.000 
Kč) pro rekonstrukci ze svého 
rozpočtu vyčlenil! Od října 2007 
tak žijeme na staveništi. Rekons-
trukce probíhá za plného provo-
zu ve zbývajících 3 místnostech 
a v zapůjčených prostorách 
jiných zařízení (opět nárůst 
nákladů na nájmy). Kdekoliv se 
u nás do čehokoliv jemně kopne, 
tam nastává další problém. Pada-
jí další stropy, podmokají neizo-
lované podlahy, rostou náklady 
na vytápění otevřených prostor 
SVČ, havaruje elektroinstalace 
– a tak to jde jedno s druhým. 
Do toho jsme dostali nová okna 
a fasádu – takže je postaráno 
o „kulisu“, máme pocit že jsme 
Potěmkinova vesnice, či wester-
nové městečko…Přes všechny 
tyto problémy naše činnost trvá. 
DIVIDLO má svých cca 45 čle-
nů, taneční soubory jezdí zkoušet 
po celé Ostravě a vyhrávají kde-
jakou přehlídku. Lekce Drama-
centra realizujeme provizorně 
ve školách v Havířově, v Opavě, 
v Hlučíně, v Porubě, případně 
na Středisku turistiky SVČ 
– a zájem o ně je přes ne ideální 
prostorové podmínky stále větší. 
Ale i rekonstrukce (snad) jednou 
skončí.

Z diplomové práce p. Ry-
checkého vybrala G. Zeisber-
ger

Příště: Klíčové inscenace divi-
dla v jeho historii

Víte, kdo a co je DIVIDLO? Každý měsíc se v akcích, které 
pořádá Středisko volného času Korunka dočítáme, že Divi-

dlo vystupuje, že Dividlo má soustředění, že Dividlo má divadelní 
přehlídku… Mnoho z nás vůbec netuší, co nebo koho si můžeme pod 
slovem Dividlo představit. Já sama o historii a současnosti vím jen 
povrchní informace. Ke zpracování tohoto tématu mě inspiroval 
p. Ing. Jezerský a nasměroval mě k osobě nejpovolanější, a to k pa-
nu Rycheckému. Tato schůzka byla pro mě a Vás čtenáře doslova 
zachraňující, jelikož zrovna v těchto dnech pan Rychecký dokončil 

svou diplomovou práci na téma „Dramacentrum“ a „DIVIDLO“. 
Pan Rychecký mi celou práci propůjčil se slovy: „jsem rád, že tato 
práce nezůstane ležet jen na JAMU, i když bude sloužit jako stu-
dijní materiál pro studenty, ale že si o nás mohou přečíst i ti naši 
mariánskohorští. Za to jsem skutečně rád…“ 

Naopak – my jsme rádi, že můžeme postupně v rámci „čtení na 
pokračování“ přiblížit práci tak skvělou a zajímavou. V dnešním 
čísle se budeme věnovat části o historii Dividla:

Navazujeme na tradici (1)

Další služby poskytované 
v domech s pečovatelskou 

službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Po, St, Pá: 8.00 – 13.00
Út, Čt: 12.00 – 18.00
So: dle objednávky
l REHABILITACE:
p. Kateřina Hermanová, 
tel. 599 459 121
(rehabilitace hrazená zdrav. 
pojišťovnami)
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ:
p. Gabriela Kundrátová,
tel. 596 636 198, 604 735 329
Lichý týden:
Po - Čt: 8.00 – 17.00
Pá: 11.00 – 17.00
So: dle objednávky
Sudý týden:
Po - Čt: 8.00 – 15.30
Pá: 11.00 – 15.30
So: dle objednávky
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00  v domácnos-
tech klientů
Pá: 7.00 – 12.00 

Dobrý den, děkuji 
předem za možnost 
zeptat se Vaší rubri-
ky na dotaz, který se 
možná až tak netýká 
úředníků Radnice 

Mariánských Hor. Zajímám se 
o ekologii a sleduji stav ovzdu-
ší v našem městském obvodě. 
Nevíte náhodou, kde bych mohl 
získat přesné informace?

Aktuální stav a znečištění 
ovzduší v našem městském obvo-
dě můžete zjistit prostřednictvím 
internetu, a to na stránkách Zdra-
votního ústavu se sídlem v Ostravě 
– www. zuova.cz. Na těchto strán-
kách se dovíte, zda byla konkrétní 
den překročena povolená koncen-
trace či jaká byla rychlost, vlhkost 
a směr větru. Základnou pro sle-
dování údajů v MHaH je měřící 
stanice umístěná na ulici Zelená 
73A (v zahradě mateřské školy), a 
to již od roku 2003.  (GZ)

Pozn. redakce: Své otáz-
ky mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatelně 
pod heslem: Ptám se… Automa-
ticky však budou vyčleněny všech-
ny otázky pobuřující, urážející 
a hanlivé.

PTÁM SE

A ODPOVĚĎ

HLEDÁM ...
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V minulých letech jsme něko-
likrát psali o mladém závodníko-
vi z Mariánských Hor Adamovi 
Čermákovi. V těchto dnech se 
tým AUTO ČERMÁK intenziv-
ně připravuje na Novou závod-
nickou sezónu 2008. Čtrnáctiletý 
Adam bude mít nabitý program. 
S novou motokárou na podvozku 
Intrepid a s motorem ROTAX 
125 cm3 startuje ve čtyřech závo-
dech evropského poháru EURO 
CHALLENGE ve třídě Junior 
a na mezinárodních mistrovstvích 
Slovenska a Maďarska. V minu-
losti získal v těchto zemích tituly 
Mezinárodních mistrů.

Dále nastoupí v celém seriá-
lu Mezinárodního mistrovství 
České republiky v Národní for-
muli 1400, což je novější název 
bývalé Formule Škoda. Pojede 
se celkem 12 závodů na zají-
mavých tratích střední Evropy, 
např. Hungaroring v Maďarsku, 
kde se jede i Formule 1, Poznaň 
v Polsku, Piešťany na Slovensku, 
Masarykův okruh v Brně a Auto-
drom Most.

Mladý Adam je v nejlepších 
rukou, neboť Formuli Škoda mu 
připravuje dvojnásobný mistr 

České republiky v této formuli 
Igor Lešinský z Havířova, který 
se mu zkušenými radami věnuje 
při trénincích i na mistrovských 
závodech. V motokárách i ve 
Formuli Škoda mu dělá mecha-
nika pečlivý a nadějný mladý 
mechanik Marek Beník.

V loňské sezóně začal Adam 
ve formuli startovat až v září po 
svých čtrnáctých narozeninách. 
Zúčastnil se celkem 4 závodů, 
a to 2x Podzimní ceny Brena na 
Masarykově okruhu a 2x Poznaň. 
V polské Poznani dosáhl na 
začínajícího skvělého výsledku, 
když si za šesté a sedmé místo ve 
dvou závodech připsal celkem 5 
mistrovských bodů. Výsledek je 
o to cennější, že byl nejmladším 
jezdcem startovního pole a jel 
na starší formuli, která už není 
se špičkou konkurence schop-
na. Pro úplnost uvádím, že se 
v sezóně 2007 závodů zúčastnilo 
celkem 17 jezdců a mistrovské 
body si vždy připisuje prvních 8 
jezdců v cíli.

V této sezóně bude Adam star-
tovat na modernějším podvozku 
Van Diemen, motory jsou Škoda 
obsahu 1400 cm3 a výkonu 140 

koní. Na konci delších rovin 
dosahují maximální rychlosti 
250 km/h. 

Velmi pěkných výsledků 
v mistrovských závodech moto-
kár dosahuje také jedenáctiletá 
Adamova sestra Adéla, která 
v konkurenci samých kluků 
vyhrála již dva závody Meziná-
rodního mistrovství Slovenska 
a pěkných výsledků dosáhla i 
v Mezinárodních mistrovstvích 
České republiky a také Maďar-
ska.

Pokud by měli mladí adepti 
zájem o tyto motoristické sporty, 
mohou volat pana Čermáka tel. 
603 272 285, který jim ochot-
ně poradí a případně zajistí dle 
potřeby mechanika i potřebnou 
techniku. Také bychom rádi, 
kdyby se ozvala fi rma, která by 
chtěla podpořit mladé závodní-
ky v těchto sportech. Nabízíme 
reklamu na závodních strojích, 
popř. celý vůz v barvách fi rmy, 
a také velkoplošnou reklamu na 
závodech mistrovství ČR umís-
těnou na obytném autě. V pří-
padě zájmu volejte prosím tel. 
p. Čermáka – telefon viz výše.

Adam Čermák – motokáry
a Formule Škoda

AKCE – ÚNOR 2008
23. 2. 2008:  Sobotní otevřená keramická dílna pro veřejnost, 

od 14.00 do 17.00 hodin. Cena 150 Kč
Od 7. 2. do 24. 4. 2008 otevíráme KERAMICKÝ KURZ PRO 
DOSPĚLÉ. Cena 1 500 Kč

Připravili jsme pro vás kompletní nabídku letních táborů. 
Přihlášku je možné si stáhnout z www.svc-korunka.cz, vyplnit 
a zaplatit zálohu. Od února do června je možné tábor pro vaše děti platit 
na etapy.

Středisko turistiky SVČ
B. Martinů 1117/17, Ostrava-Poruba, tel.: 599 527 322

23. 2. 2008:  Lyžařský zájezd s výcvikem a horskou bobovou 
dráhou

 Sraz SVČ Korunka v 9.00 hodin
25. 2. 2008: Krajské kolo soutěže v ruském jazyku
Od 7.30 hodin na STu v Porubě
Bližší informace, termíny, hodiny, cenu a přihlášky si vyžádejte na 

recepci SVČ, přímo na Středisku turistů, na www stránkách, případně 
telefonicky, mailem…

Středisko přírodovědců SVČ
Čkalovova 1881/10,Ostrava – Poruba, tel:599 527 321

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY – EKOLOGICKÉ DNY:
18., 29. 2. 2008:  Přikrmování a poznávání ptáků, výroba tukových 

krmítek, důkaz tuku v semenech:  SPř vždy 8.00 
– 15.00 hodin

25.– 29. 2. 2008:  Vyvěšování ptačích budek:   
vždy 8.00 – 15.00 hodin

Na Ekologické dny je nutno se předem telefonicky objednat na čísle 
596 527 321!

VÍKENDOVÉ AKCE SPř:
23. 2. 2008: Klub cestovatelů – ZOO Olomouc
 8.00 – 16.00 hodin

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

Na měsíc únor a březen je připraven knihovnami 
našeho obvodu bohatá nabídka programů. Kromě tra-
dičních projektů: Týden prvňáčků, Březen měsíc knihy, 
nabízíme i nové pořady. 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
21. 2. čtvrtek 13 – 17 hodin „Dřevění herci“ 

– výtvarná dílna, ve které budou děti tvořit loutky z dře-
věných vařeček.

3. 3. – 31. 3. „Dřevěné kostelíky v Beskydech“ – 
výstava fotografi í, která vznikla ve spolupráci s Památ-
kovým ústavem v Ostravě a amatérskými fotografy.

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9
21. 2. čtvrtek 14 – 16 hodin „Dřevění herci“ 

– výtvarná dílna, ve které budeme dělat fi gurky z dře-
věných vařeček.

 28. 2. čtvrtek 15 – 16 hodin v Čítárně u čerta „Lot-
rando se představuje“ – vyprávění a čtení o loupež-
nicích.

13. 3. čtvrtek 14 – 16 hodin „Princezniny korálky“ 
– výtvarná dílna, ve které budeme vyrábět šperky.

Knihovna na ulici Daliborova 
připravila v letošním roce cyklus 
čtení pod názvem „Odpolední 
chvilky s knihou“.

Začínáme v Měsíci knihy 
ve čtvrtek 6. března 2008 v 16 
hodin. Číst bude herečka Marie 
Viková na téma „Žena a muž“.

Týden prvňáčků
Letos již potřetí Knihovna města Ostravy a její 

pobočky pořádá akci „Týden prvňáčků“ . Začíná v pon-
dělí 3. března a potrvá do pátku 7. března 2008. Rodiče 
v tomto týdnu mají možnost své prvňáčky zaregistrovat 
do knihoven zdarma. V odpoledních hodinách jsou pro 
tyto děti a jejich rodiče připraveny zábavné programy:

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9
Dášenka jde do školy, pomozme jí s úkoly – kvizy, 

soutěže pro děti i jejich rodiče na motivy knihy K. Čap-
ka Dášenka čili život štěněte.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Kočičiny kočky Jůry aneb co všechno kočka dove-

de - odpolední divadelní představení pro prvňáčky 
a jejich rodiče, spojené se slavnostním pasováním na 
čtenáře knihovny za účasti místostarosty Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky RSDr. Jiřího 
Boháče středa 5. 3. 16.00

Putování za loupežníkem Lotrandem - pohádková 
stezka pro odvážné prvňáčky na motivy Devatera pohá-
dek K. Čapka 

Všichni prvňáčci, jejich rodiče či prarodiče, kteří se 
zaregistrují v knihovnách J. Trnky 10, Daliborova 9, 
jsou zváni na zábavné sobotní dopoledne plné pohádek, 
soutěží a kvizů Pošťák nese pohádky. Provázet celým 
programem bude pan Kolbaba ze známé Pošťácké 
pohádky Karla Čapka.

Těšíme se na vás v sobotu 8. 3. 2008 v 10 hodin 
v prostorách knihovny na Fifejdách, J. Trnky 10. 

  pracovnice knihovny

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Jedete do zahraničí 
lyžovat? Pojistěte se. Na 
cestovním pojištění se 
totiž nevyplatí šetřit, pro-
tože zdravotní pojišťovna 
zaplatí jen to, co musí. 

Trošku nás mate sku-
tečnost, že od doby, kdy 
se stala Česká republika 
členem Evropské unie, vztahuje se 
na naše občany nárok na bezplat-
nou péči. Pravdou je, že se jedná 
o nutnou a neodkladnou zdravot-
ní péči na území státu EU. Nárok 
na takovou péči má každý, který 
se prokáže Evropským průkazem 
zdravotního pojištění. Potíž je 
v tom, že máte stejný nárok na 
zdravotní péči jako místní obyvate-
lé. Ti však často za ošetření, léky či 
hospitalizace platí tzv. spoluúčast. 
Totéž budou chtít po Vás. Pokud 
máte zajištěno cestovní pojištění, 
nemusíte z vlastní kapsy utratit ani 
korunu. A o kolik se tedy jedná? 
Podívejme se, jak je to s výší spo-
luúčasti v nejpopulárnějších lyžař-
ských destinacích – v Rakousku, 
Francii a Itálii:

V Rakousku za den hospitali-
zace zaplatíte přibližně 10 Eur, za 
odvoz z místa úrazu 50 Eur a za 
hospitalizaci v nemocnici 500 Eur. 
Ve Francii se prodraží zejména 
lékařské ošetření, za které zaplatíte 
až 30 % nákladů. V Itálii se za náv-
štěvu u lékaře platí jednotná cena, 
a to 36 Eur. Za léky můžete zaplatit 
až 100 % jejich ceny.

Dalším problémem je, že zdra-
votní pojišťovny hradí léčbu jen 

ve veřejném zdravotním 
zařízení. U soukromé-
ho lékaře si bohužel 
léčbu musíte uhradit 
sami. Pokud se pojistíte 
u komerčních pojišťo-
ven, máte jistotu, že veš-
kerou spoluúčast nebo 
případný převoz zpět do 

ČR Vám bude pojišťovna hradit. 
Nemusíte se starat, zda Vás ošetří 
hotelový lékař nebo bude přivolán 
lékař privátní. Pokud se Vám sta-
ne, že přece jen budete muset své 
ošetření zaplatit (jedná se většinou 
o návštěvy lékaře), uschovejte si 
účty a po návratu do ČR je předlož-
te pojišťovně k proplacení. Nespor-
nou výhodou komerčního pojištění 
je také asistenční služba. Je pří-
jemné, když vám někdo pomůže 
v komunikaci s lékaři, zajistí 
a uhradí odvoz Vaší rodiny za Vámi 
a poté zpět do ČR. 

A chystáte-li se na Slovensko, 
nezapomeňte, že od 1. 7. 2006 si 
tam musíme hradit zásahy Horské 
záchranné služby. I zde Vám hrozí 
zásah do Vašich úspor, neboť v pří-
padě transportu vrtulníkem zaplatí-
te i několik desítek tisíc.

Podle Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky si nejvíce 
úrazů způsobíme ve volném čase, 
při zájmové a sportovní činnosti. 
Nenechte si tento čas znepříjem-
nit starostmi tím, že budete muset 
zaplatit za léčbu či hospitalizaci 
v nemocnici. Pojistěte se u komerč-
ních pojišťoven, jde o nedocenitel-
nou službu.  (GZ)

Chraňme se
před starostmi
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Zaparkujete-li vozidlo způ-
sobem, kdy bude ohrožena 

bezpečnost účastníků silničního 
provozu nebo bude vozidlo tvořit 
překážku, může se vám stát, že 
své vozidlo na místě nenajdete. 
Důvodem může být jeho odtažení. 
Městská policie v současné době 
již disponuje odtahovým vozid-
lem, které je využíváno v rámci 
výkonu služby. 

Po odtažení bude vozidlo umís-
těno na odtahovém parkovišti, kte-
ré se nachází v Moravské Ostravě 
na ulici Hlubinské (nedaleko 
nákupního centra Karolina, vedle 
ředitelství Městské policie Ostra-
va). Po předložení občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, 
předložení dokladů k vozidlu 
(osvědčení o technickém průkazu) 
a po zaplacení poplatku za odtah, 

případně za střežení vozidla na 
odtahovém parkovišti bude vozi-
dlo vydáno. Tyto poplatky jsou 
stanoveny Nařízením města Ostra-
vy č. 3/2007 (maximální cena za 

nucený odtah je 1500 a 200 Kč za 
střežení a to za každý i jen započa-
tý den následující po dni odtahu). 
Tato částka bude muset být zapla-
cena na místě v hotovosti. 

Veškeré informace k odtahová-
ní vozidel občané mohou najít na 
internetových stránkách Městské 
policie Ostrava www.mpostrava.cz

Informaci, zda bylo vozidlo 
odtaženo, mohou občané získat na 
telefonním čísle 974 723 042. 

Pokud budou strážníci ve výko-
nu služby řešit případy špatně 
parkujících vozidel nebo budou 
k takovým případům vysílání, na 
základě oznámení občanů, může 
dojít k tomu, že předmětné vozi-
dlo nebude odtaženo. Důvodů 
k neprovedení odtahu může být 
několik. V prvé řadě vozidlo nebu-
de splňovat zákonné podmínky 
k provedení nuceného odtahu a za 
další to může být technická strán-
ka nebo klimatické podmínky. 
V takovém případě budou stráž-
níci využívat dalších zákonných 
oprávnění k řešení těchto situací.

Dana Klíšová,
Městská policie
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Mnoho seniorů a osob se 
zdravotním postižením obdrželo 
v měsíci lednu oznámení o zahá-
jení správního řízení ve věci odej-
mutí příspěvku na zvýšené výdaje 
související s trvalým používáním 
ortopedických, kompenzačních 
nebo jiných pomůcek. Oznámení 
jsme Vám byli povinni ze záko-
na zaslat, neboť toto řízení bylo 
zahájeno z moci úřední, nikoliv 
na žádost Vás, občanů. To jen pro 
vysvětlení Vám, kterým se zdá náš 
postup příliš složitý až zbytečný.

Věřím, že pro všechny bylo toto 
oznámení velice „nemilé“, což 
potvrzují zejména písemné nebo 
telefonické odezvy některých 
z Vás. Bohužel toto rozhodnu-
tí není „z hlavy“ naší radnice či 
dokonce mé, jakožto sociální 
pracovnice. Proto těm, kteří mne 
častovali nejrůznějšími vulgární-
mi nadávkami a kteří nazývali mé 
chování jako asociální, i těm kteří 
mne dokonce chtěli propustit..., 
tak Vám všem bohužel musím 
říci, že skutečně „pláčete nad 
špatným hrobem“. Takto rozhodla 
vláda v souvislosti se zákonem o 
stabilizaci veřejných prostředků. 
Netýká se to jenom Vás, občanů 
Mariánských Hor, týká se to všech 
občanů naší republiky.

Jsem si vědoma, že byl pro Vás 
tento (ač nízký příspěvek státu), 
velmi přínosným a potřebným. 
Věřím, že jste tento příspěvek 
účelně vynakládali, a proto Vám 

tato částka bude chybět. Chápu 
Vaše rozhořčení, ale tuto situaci 
opravdu nezměním. Naopak Vám 
musím ještě zaslat další „obsílku“, 
ve které budete mít rozhodnutí 
i s plným zněním vyhlášky, kterou 
k této legislativní změně došlo. 
I zde nám zákon ukládá, že Vám 
toto rozhodnutí musíme doručit 
„do vlastních rukou“, bohužel si 
tedy budete muset na poštu zajít 
i podruhé....

Rozhodnutí musí mít dle správ-
ního řádu určité náležitosti, takže 
Vás možná překvapí, že v něm 
budete mít uvedeno, že se proti 
němu můžete odvolat. Ano, toto 
právo skutečně máte, avšak Vám, 
kteří by chtěli vyvinout to úsilí 
a odvolání si napsat, musím říci, 
že Vám toto odvolání bude našim 
nadřízeným orgánem v konečné 
fázi zamítnuto, neboť rozhodnutí 
vlády je neměnné!!!

Jestliže Váš zdravotní stav 
vyžaduje pomoc jiné osoby, 
můžete si podat žádost o příspěvek 
na péči. Příspěvek pro všechny 
občany Ostravy vyřizuje Magistrát 
města Ostravy, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, pracoviště na 
ul. Husova 7. Formulář Vám na 
požádání zašleme poštou i z naší 
radnice (tel. 599 459 256).

Nezbývá mi, než s Vámi všemi 
soucítit a popřát Vám do dalších 
let mnoho zdraví.

Miroslava Škrobánková, DiS.
sociální pracovnice

Zrušení příspěvku 
na zvýšené výdaje

Společenská akce studen-
tů, vyučujících i správních 
zaměstnanců Obchodní aka-
demie v Ostravě-Mariánských 
Horách.

Již tradičně se studenti 
a vyučující Obchodní akademie 
a Vyšší odborné školy sociální 
rozloučili se starým kalendářním 
rokem Vánoční akademií.

Uskutečnila se ve čtvrtek 
20. 12. 2007 v Kulturním domě 
Akord v Ostravě-Zábřehu.

Nácviku se aktivně zúčastnilo 
přibližně 80 studentů. Program 
byl různorodý, takže si na své 
přišli ti, kteří mají rádi divad-
lo, tanec, hudbu a poezii. Při 
vystoupeních se diváci mohli 
přesvědčit, že studentský život 
neznamená pouze vstřebávání 
encyklopedických znalostí, ale 
i schopnost projevit se na poli 
uměleckém. Většina čísel byla 
vskutku profesionálně připrave-

ná a sklidila zasloužený aplaus.
Závěrečná řeč patřila paní 

ředitelce Ing. Evě Kazdové, kte-
rá účinkujícím poděkovala za 
jejich práci, poděkovala a pře-
dala kytičku hlavním organizá-
torům Vánoční akademie Mgr. 

Simoně Wodákové a Mgr. Mila-
nu Absolonovi a všem ostatním 
popřála hodně úspěchů v novém 
roce 2008. Kdo měl zájem, mohl 
si ještě poslechnout vystoupení 
školní hudební skupiny Zatím 
neřeš. Zdeňka Zamazalová

Vzpomínka na vánoční čas

STALO SE:
Jízdné podražilo

Dlouhodobé časové jízdenky (kupony) i krátkodo-
bé časové jízdenky koupíte již za zvýšené ceny, např. 
jízdenku 45minutovou koupíte již za Kč 15 (pro děti 

od 6 do 15 let za Kč 7), 90minutovou jízdenku za Kč 27 (pro děti od 
6 do 15 let za Kč 13). Pokud máte staré zásoby, můžete tyto jízden-
ky vyměnit (s doplatkem za jízdenku novou) ve všech prodejnách 
DP Ostrava a.s., a to do 29. února 2008. Další změnou týkající se 
dopravy a občanů MHaH je změna v autobusové lince č. 24, kte-
rá již jezdí pouze v pracovní dny. Náhradou za tuto linku o sobo-
tách a nedělích je autobusová linka č. 42. Více informací na 
www.dpo.cz
Dům roku 2007

Až do konce měsíce února 2008 přijímá Magistrát města Ostravy, 
Útvar hlavního architekta, přihlášky do soutěže „Dům roku 2007“. 
Soutěž se vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí 
budov, které se nacházejí na území města Ostravy. Vítěz dostane 
300 000 Kč a je mu udělena bronzová plaketa. Budovy přihlášené 
do soutěže musí být zkolaudované od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
Laguny

V lednu 2008 navštívil náš kraj ministr průmyslu a obchodu Mar-
tin Říman, který svou aktivitu zaměřil právě na naše laguny. Dle 
jeho slov je velmi důležité, aby nejpozději do letošního dubna byla 
vydána studie EIA - posouzení vlivu stavby Inženýrské sítě a kana-
lizace a stavba dekontaminační stanice lagun. Výsledkem by měla 
být těžba ropných lagun již v tomto roce. Řešení odtěžení náplně 
lagun je prioritní pro ochranáře ze stanice na záchranu ohrožených 
živočichů v Bartošovicích, jelikož díky kalům a ropným odpadům 
v nádržích bývalého Ostrama již uhynulo přes 120 labutí. Současný 
sytém plašení ptáků akustickými zvuky a atrapami dravců bohužel 
není dostačující.
Vyznamenání

Společnost Tchas obdržela v rámci soutěže ČESKÝCH 100 NEJ-
LEPŠÍCH plaketu za umístění mezi osmi nejlepšími fi rmami Čes-
ké republiky v oborové kategorii Stavebnictví, průmysl stavebních 
hmot a developerství.  (red)

Spotřebitelské okénko
V čísle 163 jsem psala o nově 

vzniklé poradně Sdružení obrany 
a spotřebitelů ČR, na kterou se 
mohou obrátit občané Moravsko-
slezského kraje. V lednu se mi 
do rukou dostal jejich maga-
zín, ve kterém je mnoho zajíma-
vých článků, rad i průzkumů. 
Spotřebitelské informace jsou 
důležité, mohou nám pomoci 
vyřešit nejednu nelehkou záležitost 
v našem životě. Jelikož toto téma 
mě samotnou jako spotřebitelku 
zajímá, obrátila jsem se přímo na 
zástupce této organizace. Výsled-
kem je „Spotřebitelské okénko 
SOS“, se kterým se budete setká-
vat každý měsíc v našem Zpravo-
daji. Přeji Vám, ať jsou Vám zís-
kané informace k užitku … 

DOTAZ:
Rodina mi zakoupila přes in-

ternetový obchod mobilní telefon. 
Telefon byl pro mne nevyhovu-
jící, tudíž jsem ho vrátila s tím, 

že odstupuji od smlouvy do 14 ti 
dnů a žádám o navrácení částky 
Kč 3690. Čekala jsem měsíc na 
navrácení, jakmile jsem peníze 
neobdržela, tak jsem poslala dotaz, 
z jakého důvodu mi nebyly peníze 
navráceny. Telefonicky mi pak 
bylo sděleno, že sice jsem vymaza-
la zprávy SMS, ale bohužel jsem 
nevymazala příchozí a odchozí 
hovory, tak mi nemohou peníze 
vrátit, poněvadž tam bylo zřejmé, 
že jsem měla 5 minut příchozí 
a 6 minut odchozí hovory. Sdělili 
mi, že mi telefon pošlou zpět 
a mohu ho někomu darovat. Řekla 
jsem, že mobil nepřijmu. Pak mi 
ještě poslal zprostředkovatel SMS 
a to doslova: Zvážil jsem celou 
situaci a rozhodl jsem se postupo-
vat takto. Výkupní cena použitého 
telefonu je 2500 korun, prodejní 
cena je 2500 – 3000 korun. Mohu 
Vám tedy nabídnout prodejní cenu 
použitého telefonu. Pošlete číslo 
účtu, ještě dnes Vám peníze pošlu.
Ano, zjistila jsem, že mi prodejce 
odeslal 3000 korun, ale ptám se, 
prosím, zda mám nárok ještě na 
zbývající částku 690 korun, vždyť 

jsem mobil vrátila v pořádku 
a odstoupila od smlouvy. Děkuji 
za odpověď. 

ODPOVĚĎ:
14denní lhůta, která umožňuje 

spotřebiteli vrátit věc koupenou 
prostřednictvím internetu bez 
udání důvodů, je určena k tomu, 
aby si kupující věc prohlédl, 
vyzkoušel a rozhodl se, zda si ji 
ponechá, nikoliv k tomu, aby věc 
byla 14 dnů intenzivně používána 
a poté vrácena. Jestliže na telefonu 
nebyly žádné mechanické stopy 
používání, 5 a 6 minut hovorů 
se podle mého názoru dá ještě 
považovat za zkoušení, nikoliv 
používání. Prodejci tedy odešlete 
doporučený dopis s dodejkou, 
ve kterém ho vyzvěte k vrácení 
zbývající částky s upozorněním, 
že pokud tak neučiní do 14 dnů, 
požádáte příslušný soud o vydání 
platebního rozkazu. 
SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08 
(8 Kč/min.)

Odtah 
vozidel
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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.

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

Kosmetický salon

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

l  PEDIKÚRA
l  MANIKÚRA
l  KOSMETIKA
l  MASÁŽE
l  KADEŘNICTVÍ
l  NEHTOVÁ MODELÁŽ
l   TURBOSOLÁRIUM  

 od 6 Kč/min., výkonné trubice

Služby lze čerpat přes FKSP
AKCE:  PŘI MELÍRU A BARVENÍ 

STŘÍHÁNÍ ZDARMA
Provoz (dočasně) Po-Pá 10.00 - 18.00

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

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

PRODÁME
DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1

V MARIÁNSKÝCH HORÁCH.
Převod do osobního

vlastnictví možný v r. 2008.
Tel.: 775 026 312, 603 800 398

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

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

www.zdravakuze.cz

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)

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

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

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

G
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ PODNIKATELŮ

G
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ OBČANŮ

G
KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY

G
KOUPÍM

činžovní dům, vilku,
komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

DANĚ A AUDIT s.r.o.

Tel.: 596 620 441, 602 573 575, 724 932 484
Mariánské nám. 5 (Dům techniky), 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
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