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Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí 
měsíc v roce. Má 31 dní. Původně byl březen v řím-
ském kalendáři první měsíc v roce, a to ve starém 
Římě před opravou kalendáře Juliem Caesarem 
(45 př. n. l.), proto má září latinský název septem-
ber (tedy sedmý měsíc). Tento počátek roku užívali 
i první křesťané (v Galii až do 8. století). 1. březen 
jako počátek roku platil také v benátské republice 
a to až do jejího pádu v r. 1797 (za Napoleona I.). 
Český název měsíce pochází z rašení bříz 

a začátek březosti zvířat.
Z Československa se 2. 3. dostal do vesmíru 

Vladimír Remek (v r. 1978), 12. 3. Česká repub-
lika vstoupila do NATO (v r. 1999), 23. 3. bylo 
ženám povoleno studium na fakultě UK a 29. 3. 
byl zahájen provoz elektrické tramvaje na Vítko-
vické závodní dráze a zároveň ukončen provoz 
osobní dopravy parní trakcí (r. 1934).

Ve světě se slaví 2. března Den boje spisovatelů 
za mír (od r. 1984), 6. 3. Den jódu, který vyhlá-
sil Český výbor pro UNICEF, 7. 3. Světový den 
modliteb žen. Především ve východní Evropě se 
8. března slaví Mezinárodní den žen, v ostatních 
zemích se tento svátek nazývá Den OSN pro prá-
va žen a mezinárodní mír. V tento den v r. 1910 
vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby 
protestovaly proti špatným životním podmínkám. 
V ČR se tento den nazývá jako den Významný, 
ofi ciálně se tento svátek u nás neslaví od r. 1990. 
Z dalších evropských či světových dnů vybírám 
méně známý Evropský den mozku (11. 3.), který 
byl vyhlášen Evropskou aliancí DANA v r. 1998, 
Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, 
vodu a život (14. 3.), Světový den práv spotřebitelů 
(15. 3.), slaví se od r. 1982 a Světový den divadla 
pro děti a mládež (20. 3.), který se slaví od r. 2001 
z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro 
děti a mládež. 21. března nastává jarní rovnoden-
nost, Slunce při svém zdánlivém ročním pobyhu 
protíná světový rovník a přechází z jižní polokoule 
na severní. Ne nadarmo je tento den i Mezinárod-
ním dnem zdravého spánku, Mezinárodním dnem 
boje za odstranění rasové diskriminace – výročí 

brutálního zásahu jihoafrické policie proti pokojné 
demonstraci Afričanů v městečku Sharpeville v r. 
1960, při kterém bylo zavražděno 70 demonstran-
tů. Měsíc březen je znám jako měsíc knihy a právě 
21. 3. je také Světový den poezie, který je podpo-
rován organizací UNESCO a účelem je podporo-
vat čtení, psaní a vyučování poezie. 22. 3. je Světo-
vým dnem vody vyhlášený Valným shromážděním 
OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází 
k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů, 
poprvé se slavil v r. 1993. Od r. 1960 se slaví Mezi-
národní den invalidů (22. 3.), vyhlášený Meziná-
rodní federací práce neschopných a civilních inva-
lidů. 23. a 24. března zaplnily kalendář Velikonoce 
a pro nás to znamená den pracovního klidu. 24. 3. 
opět dva významné dny: Den Horské služby v ČR 
(vyhlášen na památku tragické smrti dvou účasní-
ků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km 
v Krkonoších v r. 1913) a Světový den boje proti 
tuberkulóze (tento den Robert Koch r. 1882 ozná-
mil objev bacilu – původce tuberkulózy). 28. 3. 
svůj svátek oslaví učitelé (Den učitelů jako výročí 
narození Jana Amose Komenského).

 Gabriela Zeisberger

BŘEZEN – za kamna vlezem

Již od poloviny roku 2006 jsou 
u městské policie zřízeny okrs-
ky, ve kterých působí strážníci-
okrskáři. Jejich hlavním cílem je 
maximálně eliminovat páchání 
protiprávního jednání a v okrsku 
spolupracovat se všemi zainte-
resovanými subjekty, tj. s úřady, 
fi rmami a s občany. Ve spolupráci 
všech těchto subjektů, ale i nezis-
kových organizací, které v této 
oblasti působí, se prozatím daří 
různé problematiky řešit. 

V městském obvodě Mariánské 
Hory a Hulváky byl od počát-
ku zřízen okrsek v městské části 
Hulváky a to i z toho důvodu, že 
se zde nenachází služebna měst-
ské policie a ve zvýšené míře 
zde docházelo k páchání proti-
právního jednání. Prvotním úko-
lem strážníka-okrskáře zde, jako 
i v ostatních okrscích, bylo navá-
zat kontakt se subjekty a obča-
ny, kteří mohou svým přispěním 
pomoci vyřešit nejrůznější proble-
matiky. V této lokalitě docházelo 
ve větší míře k fyzickému napa-
dání osob, ke krádežím kovového 
materiálu, k problematikám spoje-
ných s pohybem a pobytem osob 
bez přístřeší a v neposlední řadě 
i k problematice v dopravě. Ve 
spolupráci s řediteli školských 
zařízení, vedoucím azylového 
domu, ale i majiteli fi rem a obča-
ny se podařilo některé problema-
tiky zdárně vyřešit. Tak například 
po provedených bezpečnostně-
preventivních opatřeních došlo 
k eliminaci fyzického napadání 
zaměstnanců a obyvatel azylové-

ho domu, byly dořešeny případy 
krádeží kovových materiálů, které 
byly předány příslušným správ-
ním orgánům, ale i v mnoha dal-
ších faktorech došlo v této loka-
litě ke zklidnění celkové situace. 
K řešení problematiky dopravy, 
zejména pak překračování nejvyš-
ší dovolené rychlosti byl použit 
radar, kterým se prováděl dohled 
nad dodržováním pravidel silnič-
ního provozu.

V závěru roku 2007 byl rozšířen 
okrsek z oblasti Moravské Ostra-
vy-Válcovní do části Mariánských 
Hor. Důvodem bylo sousedství 
těchto oblastí, které se potýkaly 
se stejnou problematikou. Zde 
docházelo zejména ke krádežím, 
poškozování majetku sprejery, 
k zakládání černých skládek, 
a k narušování občanského soužití. 
I v této lokalitě došlo ke zlepšení 
bezpečnostní situace a opět za při-
spění spolupráce občanů a maji-
telů fi rem. S další neméně závaž-
nou problematikou se zde občané 
potýkali – jednalo se o užívání 
a aplikace omamných a psy-
chotropních látek, kdy osoby k té-
to činnosti využívaly různé objekty 
a stávaly se tak nevítanými náv-
štěvníky. K řešení této problema-
tiky pak přispěli samotní obča-
né, když byli poučení o nutnosti 
uzamykat vstupní prostory, aby 
tak zabránili nejen nechtěnému 
pobytu cizích osob, ale aby rovněž 
předcházeli případným vykrádá-
ním sklepních a jiných prostor. 

(Pokračování na str. 2)

Okrskáři v akci

Kresby: Jindřich Oleš

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Rozpis přistavení kontejnerů
ÿ Máte označený dům?
ÿ Bezplatný on-line kurz

Uzávěrka dalšího čísla: 25. března 2008

Citát měsíce:
NIKDY NIC NEVYSVĚTLUJTE! PŘÁTELÉ TO NEPO-
TŘEBUJÍ A NEPŘÁTELÉ VÁM I TAK NEUVĚŘÍ.

 Elbert Hubbard

Pejskaři pozor - blíží se termín zaplacení poplatku ze psů
V měsíci březnu je první splát-

ková povinnost pro držitelé pejs-
ků. K 31. březnu tuto povinnost 
musí splnit všech 913 majite-

lů, kteří mají evidovaného psa 
v našem obvodu.

Poplatek lze zaplatit hotově na 
ÚMOb, fi nanční odbor, kancelář 
č. 25, nebo převodem na účet, 
vedený u ČS, a.s. Ostrava-Mar.
Hory č. ú. 19-1649321399/0800 
s uvedením variabilního symbolu 
nebo příjmení. Začátkem měsíce 
března jsme rozeslali poštovní 
poukázky.

Pokud nebudou tyto poplatky 
zaplaceny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku nedopla-
tek zvýšit až na trojnásobek neza-
placené částky.

I v našem obvodu se najdou 

držitelé pejsků, kteří zapomněli na 
ohlašovací a poplatkovou povin-
nost. Při kontrole, kterou proved-
ly pracovnice fi nančního odboru 
v loňském roce, bylo zjištěno 27 
nepřihlášených psů. Každý řádně 
evidovaný pes by měl nosit evi-
denční známku.

Správu poplatku vykoná-
vá ÚMOb Mar. Hory a Hul-
váky, fi nanční odbor v soula-
du s vyhláškou SMO MMO č. 
6/2003, zákonem č.565/1990 Sb. 
o místních poplatcích řízení ve 
věcech poplatku podle zákona 
č. 337/1992 Sb.

 Finanční odbor

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

Mariánské Hory a Hulváky 
potřebují generální úklid veřej-
ných prostranství i zapomenutých 
zákoutí. Potřebují pozametat svin-
stvo roztroušené po zemi, které 
jsme vyprodukovali my, občané 
města. Marťané zde nežijí.

Zdůvodnit, proč se tak nekoná, 
není složité. Začátkem roku 2007 
vypovědělo tehdejší vedení radni-
ce smlouvy s fi rmami, které úklid 
v našem městském obvodě zabez-

pečovaly. Nějakou dobu šly věci 
vlastní setrvačností, ale je prav-
dou, že se dosud nepodařilo, z nej-
různějších příčin, uzavřít smlou-
vy nové. Svou roli zde sehrálo 
i rozhodnutí Zastupitelstva města 
Ostravy z konce minulého roku, 
které městskému obvodu přisou-
dilo pasivní úlohu vykonavatele 
vůle velké radnice.

(Pokračování na str. 7)
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(Pokračování ze str. 1)
Z bezpečnostně preventivního 

důvodu zde byl nasazen i mobil-
ní kamerový systém, kterým 
se monitorovalo dění v nejpo-
stiženější lokalitě. V době nasa-
zení tohoto technického zařízení 
nedošlo k žádnému protiprávnímu 
jednání.

V letošním roce je ve městském 
obvodě Mariánské Hory a Hulvá-
ky zřízen další okrsek, který by 
měl aktuálně řešit problematiku 
oblasti osady Bedřiška.

Znovu se proto obracíme na 
občany, kterým není bezpečnostní 
situace v našem městě lhostejná, 
aby se se svými problémy obra-
celi nejen na strážníky-okrskáře, 
ale i na ostatní strážníky, ve snaze 
vyřešit problémy, které je trápí. 

Jen s Vaší pomocí lze problém 
vyřešit a dotáhnout věc do kon-
ce. Kontakt: tel. 599 414 271, 
popř. 596 121 400. Za spoluprá-
ci předem děkujeme.

Dana Klíšová,
Městská policie Ostrava

Okrskáři v akci

Vměsíci listopadu minulého roku si necha-
la za nemalé peníze ZŠ Ostrava-Hulvá-

ky vypracovat tzv. „Mapu školy“.
V rámci nového vzdělávací programu, kte-

rý se na naší škole jmenuje „Rodinná škola“, 
musely školy zadat společnosti „Scio“ v Praze 
vypracování mapy školy. Na základě podrob-
ného dotazníku, který dostali jednak učitelé, 
tak rodiče, žáci i ředitel školy, se jmenované 
strany vyjádřily k mnoha otázkám chodu ško-
ly, života školy, výuky, vztahů, vybavení atd. 
Dotazníky byly anonymní a vše bylo zpra-
cováno výpočetní technikou. Vznikla obsáh-
lá zpráva, která je veřejnou listinou a tudíž 
volně dostupná, o všech sledovaných údajích, 
včetně grafi ckého zpracování.

Nyní si všimneme několika výstupů z této 
zprávy, neboť celá zpráva se několika řádky 
nedá interpretovat, neboť je tvořena z více 
než 100 stran a velkým množstvím grafů.

Celá zpráva je srovnávána s celostátním 
průměrem, který vznikl na 422 základních 
školách v celé republice, zúčastnilo se ho 
83 667 respondentů, z toho nejvíce z Morav-
skoslezského kraje a naše škole si vedla vel-
mi dobře v rámci těchto hodnot.

1. Co rodičům na naší škole nejvíce 
vyhovuje:
-  přístup učitelů k žákům (13 % nad průmě-

rem)
-  přístup učitelů k rodičům (12 % nad prů-

měrem)
-  složení pedagogického sboru (5 % nad prů-

měrem)
- vedení školy (11% nad průměrem)

-  výběr zájmové činnosti (6 % nad průmě-
rem)

2. Co rodičům vadí ve škole:
-  vztah mezi žáky navzájem (11 % nad prů-

měrem)
-  málo mimoškolních akcí (15 % nad průmě-

rem)
- špatné vybavení školy (6 % nad průměrem)

3. Čeho si učitelé váží nejvíce ve škole:
-  dobré vztahy v učitelském sboru (53 % nad 

průměrem!)
- vedení školy (22 % nad průměrem)
- vzhled budovy (17 % nad průměrem)

4. Co učitelům vadí nejvíce:
-  přístup a neochota žáků (27 % nad průmě-

rem)
- kázeň a drzost žáků (20 % nad průměrem)
-  špatné vybavení školy (26 % nad průmě-

rem)
- spolupráce s rodiči (6 % nad průměrem)

5. Žáci 2. stupně si na škole nejvíce 
váží:
- učitelů (13 % nad průměrem)
- výběr kroužků (18 % nad průměrem)
- vedení školy (7 % nad průměrem)

6. Co žákům 2. stupně nejvíce vadí:
-  špatné vztahy mezi spolužáky (8 % nad prů-

měrem)
-  kázeň některých spolužáků (4 % nad prů-

měrem)
- tělocvična (18 % nad průměrem)
-  že si o přestávkách nemohou dělat co chtějí! 

(19 % nad průměrem)
-  způsob a kvalita výuky (5 % nad průmě-

rem)

Uvedl jsem pouze ukázku z velkého 
množství otázek. Je zajímavé, že žáci 2. stup-
ně byli kritičtější, žáci 1. stupně spokojenější. 
Zajímavostí je to, že většina žáků si uvědo-
muje nutnost se učit, rádi by více pracovali 
samostatněji, vyhledávali více informací na 
internetu, pracovali více ve skupinách atd. 
Rodiče preferují názor, že jejich děti nejsou 
přetěžovány. Učitelé si stěžují u některých 
žáků na lenost, pohodlnost a nedostatek píle 
– „stejně se někam dostanu“.

Závěrem musím konstatovat, že celá zprá-
va „Mapa školy“ bude podrobena hlubokému 
rozboru a budou zpracována opatření, aby 
došlo v problematických oblastech vzdělává-
ní ke zlepšení. Není to ovšem záležitost týd-
nů, ale měsíců. U naší malé školy nemůžeme 
očekávat žádnou velkou fi nanční podporu od 
nadřízených orgánů, zůstaneme školou po 
jedné třídě, což nás také omezuje. Na druhé 
straně malá škola má mnohem klidnější a pří-
znivější prostředí, než sídlištní giganty jako 
např. v Ostravě-Jihu.

 Mgr. Pavel Kroutil – ředitel školy

MAPA ŠKOLY

25. března 2008
1. Šimáčkova 23-25
2.  Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého x Bedřišská
3. Strmá 5
4. Přemyslovců 66 - dvůr
5. Výstavní 22
6. Žákovská - parčík
7. Rtm. Gucmana
8. Křižovatka Matrosovova x Wolkerova

26. března 2008
9.  Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého x Jasinkova
10. Vršovců 2-4
11. Bílá 3-5
12. Lázeňská
13. Josefa Šavla 15
14. Zelená 80
15. MŠ Fifejdy 1 - slepá ulička
16. Fr. Šrámka 10

27. března 2008
17.  Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého x Kordova
18. Železná 10-12
19. Nájemnická 12-14
20. Novoveská 14
21. Kubelíkova, Solidarity
22. Jiřího Trnky 5
23. Křižovatka Prostorná x Mrštíkova
24. Gen. Hrušky 23-25

31. března 2008
25. Ladislava Ševčíka 17-19
26. Křižovatka Boleslavova x Karasova
27. Gen. Janka 2 - parkoviště
28. Cottonové 4-6
29. Gen. Hrušky 6
30. Křižovatka E. Filly x Korunní
31. Křižovatka Mojmírovců x Kollárova
32. Oblá

1. dubna 2008
33. Gen. Janka 5
34. Marie Pujmanové 11
35. Křižovatka Olivova x Raisova
36. Hany Kvapilové 6
37.  Nivnická - zezadu domů Přemyslovců 

55-59
38. Železná 10-12

Seznam stanovišť a data
přistavení kontejnerů
pro svoz a likvidaci

velkoobjemových odpadů
První krůček

S blížícím se zápisem do mateř-
ských škol začínají maminky a 
bezesporu i tatínkové malých 
capartů přemýšlet, jak udělat se 
svým potomkem ten první krok. 
Jak vstoupit mezi vrstevníky do 
nového prostředí s novými vzta-
hy, autoritami a zákonitostmi. 
Bývá často těžké si představit tu 
chvíli prvního odloučení a z vlast-
ní zkušenosti maminky 
vím, jaké je to s pocitem 
hořkosti, zrady a smutku 
poprvé předávat svou 
princeznu paní učitelce. 
Po několika dnech se 
však chmury rozplynuly 
a já poznala, že se má 
dcera do školky moc 
těší a to bych přála všem 
rodičům.

A aby měli jednodušší 
rozhodování, krátce přib-
lížím, tu naši školičku.

Již pátý rok pracujeme 
podle programu „Školka 
plná pohody“ a co si máte pod 
tímto pojmem představit?

- prostornou, slunnou a hezky 
zařízenou školku plnou hraček 
a školních pomůcek

- rozsáhlou školní zahradu 
plnou zeleně a zajímavých prolé-
začek

- vlastní kuchyň, která 3x 
denně podává velmi dobrá, kvalitní 
a zdravá jídla

- vzájemné propojení jednotli-
vých tříd a ostatních prostor MŠ, 
kde se děti, paní učitelky, školni-
ce i kuchařky znají a vzniká tak 

atmosféra důvěry - téměř rodin-
ného typu

- spolupracujeme a pravidelně 
se navštěvujeme s kamarády ze 
základní školy a Soukromé základ-
ní školy pro děti s více vadami.

Každodenně nabízíme dětem 
rozmanitou škálu činností, z kte-
rých si dítě vybírá:

- může zpívat, cvičit, tančit, 
kreslit, malovat, modelovat, hrát 
na fl étnu, seznámit se s počítačem, 
a to vše formou hry

- se staršími dětmi navštěvu-
jeme dětské oddělení městské 
knihovny, jezdíme do loutkového 
divadla, ZOO a planetária

- do naší MŠ dojíždějí různá 
divadélka a umělci s pohádkový-
mi, ale i naučnými pořady (odpadá 
tak náročné cestování s dětmi za 
kulturou)

- pro zájemce nabízíme před-
plavecký výcvik v rehabilitačním 

bazénu soukromé plavecké školy 
Na Vizině

- každoročně organizujeme 
„školičku v přírodě“, kdy na pět 
dní odjíždíme do Beskyd Zde se 
ocitáme například v říši indiánů, 
badatelů, divochů, ale i v pravě-
ku.

Pořádáme řadu akcí pro děti 
a jejich rodiče jako například: pod-

zimní uspávání zahrádky, 
mikulášskou besídku, 
vánoční zpívání, karne-
val, Den matek, Den dětí 
i slavnostní rozloučení 
s předškoláky.

Milé maminky, 
pokud jste stále na 

vážkách, vezměte své-
ho drobečka a přijděte 
se k nám – do mateřské 
školky Matrosovova 
14/A - kdykoli podívat. 
Není nadto udělat si 
vlastní obrázek a názor. 
Přeji Vám i Vašim dětem, 

aby ten první krůček byl bez slzi-
ček dětí i maminek. A když přece 
jen, věřte, že společně první smu-
tek a stesk překonáme a za pár dní 
(někdy jen hodin) bude i pro Vás 
naše ŠKOLKA PLNÁ POHO-
DY.

Těší se na Vás celý kolek-
tiv mateřské školy, Matroso-
vova 14/A, Ostrava-Hulváky, 
tel.: 596 622 311, e-mail: 
msov.matrosovova@centrum.cz

Taťána Kremerová, 
zástupkyně řed.

Okrsek Hulváky, Josef Brus

Okrsek Mariánské Hory, Radek 
Kupka

Okrsek Hulváky – Bedřiška, David 
Jurečka
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Začátek nového školního polo-
letí byl nabitý akcemi všeho dru-
hu. Byla by skutečně velká škoda 
se o nich nezmínit.

První dvě se odehrály vlastně 
ještě v pololetí prvním. Je to již 
tradiční Pythagoriáda a druhou je 
soutěž sudoku.

Matematická soutěž Pythago-
riáda je již tradičně pořádána na 
naší škole. Cílem je zapojit žáky 
se zájmem o matematiku. Ti se 
snaží řešit nezvyklé úlohy, které 
mají přeci jenom vyšší nároč-
nost než v hodinách. V průběhu 
60 minut si musí poradit s 15 
zajímavými příklady. Soutěže se 
celkem zúčastnilo 59 vybraných 
žáků ze šestých a sedmých tříd. 
Úspěšnými řešiteli se stali tito 
žáci: Tereza Lupíková, Jan 
Borák a Beáta Vujčíková.

Stále větší oblibě se těší další 
matematická hříčka zvaná sudo-
ku. Samotné slovo sudoku je 
zkratkou japonského sousloví 
„Suuji wa dokushin ni kagiru“, 
které ve volném překladu zna-
mená „vlož každé jedno číslo 
do vymezeného prostoru“. V té 

podobě, jak ji známe dnes, se 
objevila roku 1979. Samotné klá-
ní soutěžících pořádalo soukro-
mé gymnázium Lingva se sídlem 
v Ostravě-Porubě. Zúčastnilo se 
16 tříčlenných družstev. Náš tým 
ve složení Zdenka Veverková, 
Nikola Králová a Katka Babiá-
ková získal výborné 4. místo.

Dne 23. ledna 2008 proběh-
lo na Gymnáziu Olgy Havlo-
vé v Ostravě-Porubě okresní 
kolo v matematické olympiádě. 
Zúčastnilo se ho 6 žáků naší 
školy. Z nich se nejlépe umístil 
Marek Nevřela na celkovém 
4. místě, které mu zaručuje 
postup do krajského kola. 

Další akcí pro naše žáky devá-
tých tříd byla návštěva Planetária 
Johanna Palisy 6. února 2008. 
Byl pro nás připraven program 
„Smrt na prahu vesmíru“, kte-
rý se věnoval astronautům, kteří 
zaplatili tu nejvyšší cenu za naše 
poznání vesmíru – cenu vlastního 
života. Jelikož jsem byl i já účast-
níkem celé této akce, tak mohu 
potvrdit, že byla naprosto úžasně 
připravena a domnívám se, že by 

každý z nás měl tuto zajímavou 
instituci navštívit. Jejich projekce 
vesmírné oblohy je vskutku dob-
ře propracovaná.

Téhož dne se kluci z osmých 
tříd vydali v doprovodu výchovné 
poradkyně Mgr. Ivy Kratochví-
lové na Starou radnici v centru 
Ostravy. Dejme však slovo jed-
nomu účastníkovi této exkurze 
Patrikovi Kozárkovi z VIII.B

Od školy jsme vyrazili po 
osmé hodině. První zastávka byla 
v centru Ostravy, kdy jsme se ve 
Staré radnici dozvěděli hodně 
nových informací o Vítkovických 
železárnách, o ostravském orlo-
ji, kterému je už skoro 100 let 
a o tom, jak se žilo v minulosti. 

Po skončení prohlídky jsme se 
přesunuli do velkého sálu, kde 
nám zástupce ředitele ze Střední 
školy technické sídlem v Ostravě-
Hrabůvce popovídal něco o škole 
a jejich oborech. 

Nakonec jsme jeli na návštěvu 
do Vítkovických železáren, kde 
jsme mohli vidět ukázky výroby 
železa a kovů. Tam se nám věno-
val zástupce ředitele tohoto pod-

niku. Bylo to zajímavě strávené 
dopoledne.

Od pátku 8. února 2008 má 
naše škola nové webové stránky 
(pro ty, co je ještě neznají připo-
mínáme www.zsgenjanka.cz). Je 
to práce našich žáků 9. A Matě-
je Rumpy a Dana Hegera. Tito 
dva žáci společně se mnou vytvo-
řili webovou prezentaci naší ško-
ly (v loňském roce navštěvovali 
kroužek na tvorbu webových strá-
nek, který jsem vedl). V letošním 
školním roce jsme si dali ještě 
závazek, že se v co nejbližší době 
pokusíme stvořit virtuální pro-
cházku naší školou. Naši bývalí 
žáci, rodiče ale nejen oni se tak 
mohou v pohodlí svého domova 
zcela neomezeně procházet po 
škole a navštívit všechny třídy. 
Jedinou nevýhodou však bude, že 
to bude skutečně jen ve virtuální 
realitě. Společně však doufáme, 
že tuto naši práci oceníte a naše 
webové stránky budou konečně 
plnit roli prostředníka mezi ško-
lou a veřejností.

 Mgr. Jaroslav Lattenberg 

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory informuje Občanské sdružení Senior servis 
nabízí seniorům následující služby:
n Návštěvy dobrovolníků u osa-
mělých seniorů. Tak se nazývá 
služba, kterou nabízí občanské 
sdružení Senior servis již šestým 
rokem v Ostravě, Havířově a Karvi-
né. V rámci této služby působí stov-
ka dobrovolníků, kteří bez nároku na 
odměnu navštěvují osamělé seniory 
v domácnostech a sociálních ústa-
vech. Stávají se tak jedenkrát týdně 
jejich společníky, doprovází je na pro-
cházku nebo k lékaři, předčítají jim 
a poskytují různé drobné služby. 
Dobrovolníci mají hrazeno míst-
ní jízdné, jsou pojištěni po dobu 
výkonu dobrovolnické služby 
a 4x do roka se zúčastňují doško-
lování a výměny zkušeností. 
Tato dobrovolnická služba má 
akreditaci Ministerstva vnitra. 
Před šesti lety nebylo zřejmé, zda 
bude někdo ochoten se do tako-
vé činnosti zapojit. Dnes však je 
už patrné, že pro řadu lidí může 
přinášet taková dobrovolná akti-
vita potěšení .Chcete-li i Vy pat-
řit mezi nás, můžete zavolat na 
telefonní číslo 776 774 157 nebo 
776 347 326 (stačí prozvonit). 
Na těchto telefonních číslech se 
mohou také přihlásit ti, kteří mají 
o návštěvy dobrovolníků zájem.
n Internetový klub důchod-

ců na ul. 28. října 168 (budova 
Hutního projektu). Tento klub je 
určen i těm seniorům, kteří nemají 
zkušenosti s ovládáním počítače. 
Výcvik pro začátečníky se koná 
vždy v úterý dopoledne (tel. č.
728 726 891) a odpoledne (tel. č. 
776 763 519), v délce dvou hodin 
zdarma. 
n Kurzy trénování paměti 

pro seniory. Cílem kurzu trénová-
ní paměti je přesvědčit seniorskou 
populaci, že si ještě docela slušně 
pamatuje, když jí někdo poradí, jak 
na to. Trénování paměti je nejen 
efektivní nástroj proti jejímu zhoršo-
vání, ale také rychlá cesta ke zvýšení 
sebevědomí. Zájemci se mohou při-
hlásit na tel.č. 776 763 519. Zaháje-
ní nejbližšího kurzu duben 2008 (8x 
1,5 hod., cena celkem 200 Kč).

Mgr. Šárka Maňasová, CSc.,
místopředsedkyně o.s.
Senior servis

Služby seniorům

Pomaloučku se blíží jaro a opět 
možná mnozí občané obvodu 
uvidí nenápadnou paní z úřadu, 
jak obchází jejich dům a případ-
ně na něm něco fotografuje. Tato 
paní bude hledat číslo popisné na 
Vašem domě.

Takže  vlastníci  budov - fyzic-
ké osoby - vezměte všichni na 
vědomí,že:
l číslo popisné na domě není 

osobním údajem dle zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů ,v platném znění,
l budova musí být označena čís-

lem popisným, pokud zákon nesta-
noví jinak. Obecní úřad rozhoduje 
o tom, jakým popisným a orien-
tačním číslem bude budova ozna-
čena - § 31 zákona č.128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění,
l čísla se umísťuji tak, aby 

byla viditelná. Čísla orientač-
ní se umísťují vždy pod tabul-
ku s číslem popisným - §§ 4 
a 6 vyhlášky č. 326/2000 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 
(mimo jiné o způsobu použití 
a umístění čísel k označení 
budov),
l obrazové snímky lze použít 

k účelům úředním i bez svolení 
fyzické osoby - § 12  občanského 
zákoníku (tedy založit fotografi e 
budov bez čísel popisných do pře-
stupkového spisu),
l přestupku se dopustí ten, kdo 

- mimo jiné - neoznačí budovu 
čísly popisnými. Za tento přestu-
pek lze uložit pokutu až do výše 
10 000 Kč viz § 47b, odst.1, 
písm.c/ a odst. 2 zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 
v platném znění,
l pokud náhodou ještě do 

dnešní doby číslo popisné na 
domě nemáte, můžete si jeho 
smaltované provedení objednat na 
adrese: Libuše Klečková, Frýdlant 

nad Ostravicí - Nová Ves č. 172, 
tel. číslo 558 678 637, po zhoto-
vení vám bude zasláno na dobír-
ku až domů (případně  současně 
i s objednaným číslem orientač-
ním).

Osoby právnické a fyzické oso-
by-podnikatelé, vězte, že k vám je 
zákon ještě přísnější: 

podle § 58, odst.1 písm.c/ záko-
na číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, vám obec může 
uložit pokutu až do výše 10 000 
korun, jestliže neoznačíte budo-
vu čísly stanovenými obecním 
úřadem  (tedy  číslem popisným 
i číslem orientačním!).

Proto si své nemovitosti ještě 
jednou všichni důkladně prohléd-
něte a rychle vytáhněte případně 
spadlé, schované či na chodbě 
umístěné cedulky s čísly popis-
nými i orientačními a připevněte 
je viditelně na dům, plot či zídku, 
aby je naše pracovnice při obchůz-
ce obvodu mohla  zkontrolovat, 
vyfotografovat a pochválit vás za 
splnění této povinnosti. Poslední 
kontroly budou probíhat v prvním 
pololetí letošního roku. (red)

Máte označený dům?

Březen je pro mnohé měsíc stresového slova DANĚ. Jelikož se 
blíží termín posledního možného podání daně z příjmu, přinášíme 
vám podrobný přehled úředních hodin FÚ Ostrava III od 17. do 
31. 3. 2008:

Nezapomeňte,
31. 3. 2008 se blíží

I letos můžete vyplnit svá 
daňová přiznání elektronicky 
– viz http://adisepo.mfcr.cz/
adis/jepo/ - včetně všech příloh 
elektronicky zaslat příslušnému 
fi nančnímu úřadu. Na základě 
tohoto podání Vám bude doru-
čen e-mail s potvrzením vč. 
uvedení přesného data, hodiny 
i minuty podání. Pokud nemáte 
zaručený elektronický podpis, je 
nutno současně vytisknout tzv. 
e-tiskopis a tento doručit na FÚ 

do 3 dnů (již bez příloh). Loni 
bylo přijato touto cestou o 50 % 
více daňových přiznání než v r. 
2006. Bližší informace o mož-
nosti elektronického podání lze 
nalézt na http://cdes.mfcr.cz, 
v sekci „Daně elektronicky“.

Pokud ještě nemáte tiskopis 
na Daň z příjmu, můžete si ho 
vyzvednout na Úřadě městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky.

 (red)

Finanční úřad Ostrava III

Den Úřední hodiny podatelny Úřední hodiny pokladny

 17. 3. 2008 – 31. 3. 2008 17. 3. 2008 – 31. 3. 2008

17. 3. pondělí  8.00-17.00 8.00-12.00 13.00-15.30

18. 3. úterý  8.00-16.00 zavřeno zavřeno

19. 3. středa   8.00-17.00 8.00-12.00 13.00-15.30

20. 3. čtvrtek   8.00-16.00 zavřeno zavřeno

21. 3. pátek  8.00-14.00 zavřeno zavřeno

22. 3. sobota  zavřeno zavřeno zavřeno

23. 3. neděle  zavřeno zavřeno zavřeno

24. 3. pondělí  zavřeno zavřeno zavřeno

25. 3. úterý  8.00-18.00 8.00-12.00 13.00-15.30

26. 3. středa  8.00-18.00 8.00-12.00 13.00-15.30

27. 3. čtvrtek  8.00-18.00 8.00-12.00 13.00-15.30

28. 3. pátek  8.00-18.00 8.00-12.00 13.00-15.30

29. 3. sobota  8.00-12.00 8.00-11.00 zavřeno

30. 3. neděle  zavřeno zavřeno zavřeno

31. 3. pondělí  8.00-18.00 8.00-12.00 13.00-15.30

Informace o úředních hodinách FÚ Ostrava III od 17. do 31. 3. 2008

Pozvánka na setkání seniorů
a zdravotně postižených

s ředitelem ostravské Charity 
p. Martinem Pražákem

na téma

„Péče o seniory
není nikdy dost“

Klub Atlantik,
ulice Čs. Legií č. 7,

Ostrava
16. dubna 2008
v 15.00 hodin

Za organizátory zve:
Rada

Koordinačního centra seniorů
a zdravotně postižených

v Ostravě
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Je odborem Úřadu městského 
obvodu pro organizační zajištění 
činnosti zastupitelstva městského 
obvodu a rady městského obvo-
du, zabezpečuje státní správu 
vyplývající z práva volebního 
a ze zákona o místním referendu, 
zabezpečuje správní činnosti na 
úseku matrik, státního občanství, 
sčítání lidu, domů a bytů, eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů a přestup-
ků, metodicky sjednocuje postup 
úřadu při zajišťování práv občanů 
na poskytování informací, zabez-
pečuje materiálně technické pod-
mínky a nebytové prostory pro 
jednotlivé odbory úřadu, zajišťu-
je funkci počítačové sítě úřadu, 
zabezpečuje realizaci úkolů na 

úseku požární ochrany vyplýva-
jící obcím ze zákona o požární 
ochraně a zabezpečuje oblast 
BOZP.

Podrobnější informace na 
www.marianskehory.cz

Odbor OaVv sídlí na Přemys-
lovců č. 63, Ostrava-Mariánské 
Hory a pracují zde tito zaměst-
nanci:

Ing. Rudolf Zahradník, pově-
řený vedením odboru
e-mail:
zahradnik@marianskehory.cz
tel. 599 459 204, kancelář č. 22 
(1. patro)

Jitka Babková, Jana Lišková

e-mail:
babkova@marianskehory.cz,
liskova@marianskehory.cz
tel. 599 459 248, kancelář č. 34 
(1. patro)
l  Projednávají a rozhodují 

o přestupcích proti občanské-
mu soužití a veřejném pořád-
ku, proti majetku a ukládají 
v rámci přestupkového řízení 
blokové pokuty

l  Vedou agendu ztrát a nálezů
l  Zajišťují ve spolupráci s měst-

skou policií umístění naleze-
ných psů do útulku

l  Zhotovují zprávy pro potřeby 
trestního občansko-právního 
a správního řízení v přípa-
dech, kdy tak stanoví právní 
předpis

Pavla Břenková
e-mail:
brenkova@marinskehory.cz
tel. 599 459 208, kancelář č. 13 
(1. patro)
l  Vykonává personální agendu

Georgína Burešová
e-mail:
buresova@marianskehory.cz
tel. 599 459 200, kancelář č. 19 
(1. patro)
l  Podává všeobecné informace 

občanům
l  Zajišťuje provoz telefonní 

ústředny úřadu

Lucie Dziubová
e-mail:
dziubova@marianskehory.cz
tel. 599 459 230, kancelář č. 35a 
(1. patro)
l  Vykonává agendu pro volené 

orgány
l  Ověřuje listiny a pravosti pod-

pisů

Hana Flodrová
e-mail:
fl odrova@marianskehory.cz
tel. 599 459 222, kancelář č. 2a 
(přízemí)
l  Přijímá a vyřizuje žádosti 

o vyhotovení nových občan-
ských průkazů a cestovních 
dokladů

l  Přijímá a vyřizuje žádosti 
o vyhotovení nového cestov-
ního pasu pro děti do 5 let

Antonie Havlíková
e-mail:
havlikova@marianskehory.cz
tel. 599 459 206, kancelář č. 3 
(přízemí)
l  Přihlašuje občany k trvalému 

pobytu

l  Vede evidenci ulic, zajišťuje 
jejich kontrolu a značení 

Ing. Stanislav Hošek, Lukáš 
Pelikán
e-mail:
hosek@marianskehory.cz,
pelikán@marianskehory.cz
tel. 599 459 233, kancelář č. 21 
(1. patro)
l  Vykonávají činnost správců 

počítačové sítě

Karla Kupčíková
e-mail:
kupcikova@marianskehory.cz
tel. 599 459 219, kancelář č. 9 
(přízemí)
l  Zajišťuje chod podatelny 

a výpravny
l  Zajišťuje zveřejňování písem-

ností úřadu na úřední desce

Marie Skřinařová
e-mail:
skrinarova@marianskehory.cz
tel. 599 459 213, kancelář č. 2 
(přízemí)
l  Zajišťuje výkon matriční 

agendy
l  Rozhoduje o věcech změny 

jména a příjmení ve správním 
řízení

l  Vyřizuje výpisy z rejstříku 
trestů

Anna Šajtarová
e-mail:
sajtarova@marianskehory.cz
tel. 599 459 231, kancelář č. 4
l  Zabezpečuje pokladní opera-

ce
l  Vyplácí sociální dávky

 Ing. Rudolf Zahradník

Ing. R. Zahradník, P. Břenková, L. Dziubová, H. Flodrová, J. Lišková, J. Babková, M. Skřinařová, 
A. Havlíková, A. Šajtarová, Ing. S. Hošek, G. Burešová, L. Pelikán, K. Kupčíková

Představujeme se:

Odbor organizační a vnitřních věcí

Slyšel jsem, že 
paní Stachová rezig-
novala na svůj man-
dát v Zastupitelstvu 
městského obvodu 
Mariánské Hory a 

Hulváky. Je to pravda?
Pro odpověď na tuto otázku 

jsem šla za paní starostkou: „Je 
pravdou, že jsem dostala jakési 
písemné sdělení, které bylo údaj-
ně podepsané paní Stachovou. 
Zeptala jsem se tedy přímo paní 
Stachové, co jí vedlo k tomuto roz-
hodnutí. Odpovědí bylo překvape-
ní a konstatování paní Stachové, 
že žádnou rezignaci nepodala 
a ani nepodepsala. Po prozkoumá-
ní „dopisu“ bylo jasné, že podpis 
byl zfalšován a celé toto sdělení 
je podvrh. Paní Stachová se obrá-
tila na Policii České republiky, 
aby dále tuto kauzu prošetřila. Na 
Zastupitelstvu městského obvodu 

MHaH jsme se tímto také zabýva-
li, opozice, ač se od tohoto kroku 
distancovala, snažila se tuto rezig-
naci prohlásit za přijatou. Výsled-
kem je bod z jednání zastupitelstva, 
které vzalo na vědomí informaci 
o falešném podání rezignace.“

K tomuto tématu paní Stacho-
vá uvedla: „ Nebyl to první pokus 
o mé odstoupení. Byly na mě vyví-
jeny různé tlaky, abych na tento 
mandát rezignovala. Nehodlám 
však odejít jen z důvodu, že pro 
někoho jsem nepohodlná.“

(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 ...

Ze statistiky vedené na našem úřadě vyplývá, že matrika stále častěji 
sepisuje souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozené-
mu dítěti, tzn. že tyto páry dávají přednost „volnosti“ před svazkem 
úředním. V roce 1992 jsme zaznamenali rekordní počet svateb, a to 
107. Od té doby počet neustále klesá, loni se na radnici nechalo oddat 
46 párů, z toho byla jedna svatba zlatá (50 let společného soužití). Do 
1. března 2008 se uskutečnily jen 4 svatby. Půjde-li to tímto tempem, 
bude rok 2008 určitě rekordní – bohužel v kategorie „nesvatby“. (red)

Je manželství nemoderní?

Školní družina při škole
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory

Naše školní družina je určena dětem 1. až 5. tříd 
a to nejen pracujících rodičů, ale i dětem, jejichž 
rodiče jsou bez pracovního poměru a na mateřské 
dovolené. Družina je v provozu ráno od 6.00 do 
8.00, odpoledne pak od 11.40 (kdy končí 4. vyučo-
vací hodina) do 16.30. Je samozřejmostí, že pokud 
dojde ke změně rozvrhu (při konaní nějakého druhu 
kulturní nebo sportovní akce) dochází k přizpůsobe-
ní provozu.

Zabýváme se výchovně vzdělávací činností zamě-
řenou na rozvoj osobností žáků. Využíváme formu 
zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 
odpočinku a relaxace. 

Děti si rozvíjí své výtvarné cítění (malby a kres-
by), jemnou motoriku (práce s modelovací hmotou 
nebo papírem – vytváří se různé skládačky, koláže 
či přáníčka pro své rodiče a pro budoucí prvňáčky 
k zápisu), hudební a sportovní dovednost.

Pořádáme také celodružinové turnaje s násled-
ným vyhodnocením ve hrách „Člověče, nezlob se“, 
„Pexeso“, „Kvarteto“ a „Farmář“. Tyto společenské 
hry se ale nepoužívají pouze na turnaje, ale i na tzv. 
volnou činnost dětí, kdy si samy děti vybírají čin-
nost podle svého uvážení. Díky tomu se dokáží již 
v počátcích své školní docházky dostat před rozhod-
nutí, jakou si to vlastně zábavu zvolí. Tím se ve sku-
tečnosti děti vedou ke smysluplnému využití jejich 
volného času.

Děti také mohou navštěvovat zájmové kroužky. 
Zde si prohloubí buď své získané vědomosti nebo 
tělesnou zdatnost. Družina nabízí výběr z těchto 
kroužků: sportovní, počítačový a kroužek anglické-

ho jazyka. Tím se naše škola ve skutečnosti zařadila 
mezi ty, které nabízí angličtinu již od prvních tříd. 
Je tedy jen na rodičích, jakou aktivitu svému dítěti 
zvolí a čím se bude zabývat ve svém volném čase.

V případě špatného počasí využívají děti školní 
tělocvičnu, v opačném případě mohou jít na školní 
hřiště. Zde je asi největší kámen úrazu. Asi největ-
ším přáním dětí je mít svůj vlastní koutek jen pro 
sebe, aby si děti mohly užít se svými koloběžkami, 
švihadly a míči. Přece jenom plést se neustálé svým 
starším kamarádům do hodin tělesné výchovy není 
zrovna nejlepším vyžitím. A tak jen čekají na rekon-
strukci školního hřiště a doufají, že se pro ně najde 
místo.
 Dagmar Nesládková, vedoucí školní družiny

Foto Dan Heger
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Pomoc drogově závislým
V roce 1997 byla založena fi r-

ma RENARKON, o.p.s. Zaklada-
telem je Statutární město Ostrava. 
Obecně prospěšná společnost 
Renarkon poskytuje na území 
Moravskoslezského kraje služby 
lidem, kteří se ocitli v obtížné 
životní situaci v souvislosti s uží-
váním nealkoholových drog, nebo 
jsou touto situací ohroženi. Během 
své existence se Renarkon, o.p.s. 
vyprofi lovala v jednu z největších 
nestátních neziskových organiza-
cí působících v oblasti prevence 
a léčby drogových závislostí 
v České republice.

Uživatelům nealkoholových 
drog, jejich rodinným příslušní-
kům a blízkým osobám slouží 
Kontaktní street centrum na ulici 
Halasova v Ostravě-Vítkovicích. 
Poskytuje služby v oblasti Harm 
reduction (tj. snižování rizik spo-
jených s užíváním nealkoholových 
drog). Pracovníci kontaktního cen-

tra motivují klienta k abstinenci a 
návštěvě dalších specializovaných 
zařízení, snaží se o zlepšení stavu 
klienta. Zabezpečují nízkopraho-
vost (tzn. umožnění anonymního 
kontaktu všem klientům), díky 
kterému dochází k odbourání oba-
vy a strachu z návštěvy odborné 
instituce. Centrum monitoruje 
aktuální drogovou scénu v Ostra-
vě, díky které máme i výsledky za 
4 čtvrtletí - viz tabulka Statistické 
výstupy.

Od roku 1999 funguje terénní 
program Ostrava, V roce 2004 
vznikl projekt zaměřující se na 
práci v sociálně vyloučených 
lokalitách s velkou koncentrací 
sociálních problémů, kde jsou 
klienti ve zvýšené míře ohroženi 
sociálním vyloučením. V měst-
ském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se klientela zdržuje 
zejména na ulicích: Mariánské 
náměstí, Přemyslovců, Korunní, 

Železárenská, U dvoru, Šimáč-
kova, Marie Pujmanové a 28. 
října. Posláním terénního progra-
mu je minimalizace zdravotních 
a sociálních rizik spojených s uží-
váním drog. Pracovníci terénního 
programu aktivně vyhledávají 
a kontaktují uživatele nealkoholo-
vých drog starší 15 let, kteří užívají 
drogy injekčním a rizikovým způ-
sobem. Vytvářejí vzájemnou důvě-
ru mezi sebou a klientem. Snaží se 
svou klientelu motivovat ke změně 
životního stylu navázáním klien-
ta do systému sociálních služeb 
a využívání kontaktních center. 
Věnují se také způsobům aplikace 
drog, zejména jde o výměnný pro-
gram stříkaček a jehel, distribuci 
desinfekčních čtverečků, sterilní 
vody vč. zdravotního materiálu 
pro základní zdravotní ošetření 
(desinfekce, masti, náplasti atd.). 
Poskytují informace o bezpečném 
sexuálním chování svých klientů, 
o pohlavně přenosných nemocech. 

Dalším cílem je ochrana veřejnos-
ti před negativními dopady spo-
jenými s užíváním drog, zejmé-
na sběrem použitých stříkaček 
a následnou bezpečnou likvidací, 
což znamená prevenci infekčních 
chorob, hepatid a HIV/AIDS. 
Těmito aktivitami Renarkon usi-
luje o motivaci drogově závislých 
k zodpovědnějšímu chování vůči 
sobě a svému okolí.

Ve výše zmiňovaných lokali-
tách MHaH terénní pracovníci 
v období 4. čtvrtletí provedli 20 
kontaktů s klienty a vyměnili 
770 ks injekčního náčiní, tj. 6 % 
z celkového počtu vyměněných 
jehel za zmiňované období ve 
městě Ostrava. 

Služby kontaktního centra jsou 
poskytovány celoročně, provozní 

doba je pondělí až pátek od 9.00 
do 16.00 hodin. Služby terénního 
programu jsou realizovány kaž-
dé pondělí až pátek od 12.00 do 
20.30 hodin. Od listopadu 2007 je 
v provozu výměnné okno na ulici 
Halasova, provozní doba je čtvr-
tek – neděle 20.30 – 0.30 hodin.

 (GZ)
Tabulka popisuje počet vyda-

ných injekčních setů a počet 
uskutečněných kontaktů s klienty 
v rámci všech programů realizova-
ných Renarkonem o.p.s. ve městě 
Ostrava. Tabulka je rozdělena na 
jednotlivé programy – Kontaktní 
centrum se sídlem na ul. Halaso-
va a terénní programy, do kterých 
spadá i práce v městském obvodu 
Ostrava-Mariánské Hory a Hul-
váky.

 Kontaktní centrum Terénní programy Celkem
Počet kontaktů s klienty 3 876 1 722 5 598
Počet vydaných inj. setů 48 427 44 665 93 092

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Dobrý den, potřebuji poradit. Po 

pěti měsících od koupi se dceři na 
sportovní značkové obuvi odlepila 
podrážka. Dcera obuv používala 
pouze jako přezůvky ve škole, takže 
je nijak nezatěžovala. Reklamační 
technik fi rmy, která mi obuv prodala, 
neuznal reklamaci s tím, že obuv je 
využitá a hlavně, že jsem neuplatnil 
reklamaci neprodleně. Nevím, co je 
neprodleně? Reklamoval jsem obuv 
při poškození, které vadilo užívání.
Poraďte mi prosím jak dál postupo-
vat, když fi rma reklamaci neuznala 
a odmítla se mnou dále komuniko-
vat. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Prodejce má pravdu v tom, že 

se závada má reklamovat neprodle-
ně, což u obuvi znamená ihned při 
výskytu závady, aby se předešlo 
jejímu zvětšování až do stadia neo-
pravitelnosti. Ve vašem případě tedy 
ihned, když se podrážka začne odle-
povat nikoliv až se odlepí celá. Pře-
sto máte možnost kontaktovat soud-
ního znalce, dohodněte si s ním pro-
hlídku obuvi, aby zkontroloval, čím 
byla vada způsobena. Pokud zjistí, 

že byla způsobena vadou materiálu 
nebo výroby, nechte si vyhotovit 
nezávislý posudek. Ten musíte nej-
prve uhradit, ovšem pokud vyzní ve 
Váš prospěch, máte nárok na jeho 
proplacení od prodejce na základě 
§ 598 Občanského zákoníku. Ceny 
za posudek se pohybují u jedno-
duchých věcí v řádu stokorun, 
u složitějších případů pochopitel-
ně více. Seznam znalců najdete 
na webu: www.justice.cz, nebo 
u kteréhokoliv soudu. Se znaleckým 
posudkem máte velkou šanci na 
úspěch. Naopak prodávající riskuje, 
že místo pouhé částky za zboží bude 
muset platit třeba i podstatně více. 
Doporučuji proto s tímto záměrem 
i jeho důsledky seznámit prodejce 
předem. Přejeme úspěšné vyřešení 
vašeho problému. 

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08
(8 Kč/min.)

Hned na začátku, po několika měsících her, drob-
ných cvičení a příprav vzniklo představení „Hol-
čička a déšť“ na motivy výtvarné pohádky Mileny 
Lukešové. Opravdové divadlo začalo inscenací 
„Nevyplazuj jazyk na lva“, ve které jsme zpracovali 

krátké texty Daniela Heviéra v překladu Jiřího Žáčka 
(dramatizace, režie a výtvarná část představení Saša 
a Hana Rychečtí). Hráli jsme ji snad 50 x, byli s ní 
na Hronově, na Národní přehlídce ve Stráži pod Ral-
skem, na Mezinárodním festivalu v Kretinge – Lit-
va. Na letním táboře ve Spálově jsme natočili první 
pokus DIVIDLA o fi lm: „Lucernu“ dle Jiráskovy 
klasické hry (režie Mirek Obrátil). Následně to byly 
i další fi lmové projekty, například seriál „Návrat 
do háje“ a „Yetti“ z jarních prázdnin ve Vítkově-
Podhradí. Řadu projektů jsme jen začali, abychom 
od nich vzápětí upustili. Jezdili jsme na přehlídky 
a festivaly – ne ovšem hrát, ale především vidět a učit 
se. Hráli jsme si s poetikou Kamila Houby „Cizin-
ci“ (toto představení v režii a ve výtvarném řešení 
Hany a Saši Rycheckých vyvolalo zvláštní vášně 
poroty, vedené Jaroslavem Provazníkem na Krajské 
přehlídce „Dětská scéna ´98“ v Ostravě). Pokusili 
jsme se několikrát o výtvarné a pohybové divadlo, 
především představení na hudební motivy (napří-
klad Pavlíčkovy a Kocábovy desky „Černé svět-
lo“). Srdcová záležitost byla inscenace „Ukradený 
měsíc“ na motivy Aškenazyho krásné knížky (režie 
a scéna Saša Rychecký, kostýmy Hana Rychecká). 
A k tomuto autorovi se vracíme stále, hledáme klíč 
k dalším jeho textům. 

Bezpočet bylo pohádek v návaznosti na věk členů 
souboru. Z mnoha pokusů o texty Aloise Mikulky 

stojí za zmínku „Podezřelý je malíř“, „Ježibabin 
budíček“, nebo „Palačinková Pepinka“.

Lidové divadlo bylo a je pro mnohé skupiny 
prubířským kamenem, o některé z nich se pokou-
šíme znovu a znovu („Komédyje o Františce…“, 
„Hacafán, aneb Kecafán“, „Salička“, „Spor 
u jesliček“). Commedie dell arte byla v Dividle 
zpracován několikrát, jak jednotlivé skupiny dorůs-
tají a jak mají chuť si na jevišti zařádit. Z pokusů 
o „velkou činohru“ nutno připomenout „Augiá-
šův chlév“ Friedricha Dürenmatta, „Veselohru na 
mostě“ Václava Klimenta Klicpery (úprava, scéna 
a režie Saša Rychecký). Vznikl i pokus o muzikál 
„Bye, bye, Baby“ jen účelově pro přehlídku ve 
Valašském Meziříčí. Jediným jeho cílem bylo trefi t 
se pokud možno přesně do vkusu publika a přede-
vším poroty přehlídky a tak si – konečně – vykole-
dovat postup do dalších kol. 

V posledních letech si plním své dlouholeté sny. 
To byly Workshopy 2001 a 2003 na Plumlově, kde 
vznikly inscenace  „Orfeus a Eurydiké“ a „Manon 
Lescaut“ (scénář a režie Vlado Sadílek), sem patří 

i  Prévertovy „Pohádky pro nehodné děti“. Ty jsme se 
skupinou „Áčko“ četli dva roky, nakonec inscenaci 
režijně pod názvem „Jak jsem potkal pštrosa“ zpra-
coval člen oddílu Pavel Gejguš. Se studenty gymná-
zia v Orlové jsem se  vrátil k textům Daniela Heviéra 
a na půdorysu někdejší inscenace ze samých začát-
ků vzniklo zcela nové představení „Hraní (…si)“, se 
kterým jsme – kromě 40 repríz – byli i na Meziná-
rodním workshopu a festivalu studentského divadla 
v Nitře – SR a na Nadělení v Brně. 

Z diplomové práce p. Rycheckého vybrala 
G. Zeisberger

Navazujeme na tradici (2) –
Klíčové inscenace dividla v jeho historii

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
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Akce Střediska volného času Korunka – Březen - Duben 2008

28. 3. 2008: Městský přehlídka Dětská scéna ´08 v SVČ Korunka
10.-11. 4. 08:  Krajská přehlídka dětské recitace „Dětská scéna ´08“  

s postupem na NP
11.-13. 4. 08:  Krajská přehlídka dětského divadla „Dětská scéna ´08“  

s postupem na NP
17. 4. 2008  Den otevřených dveří – SVČ Korunka po rekonstrukci – od 

14.00 hod.
Každý všední den od 8.00 do 13.00 KURZY DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

pro základní školy, střední školy i pro Gymnázia Ostravy a okolí

V březnu 2008 BUDE UKONČENA REKONSTRUKCE SÁLU A PŘI-
LEHLÝCH PROSTOR SVČ KORUNKA! Provoz všech kroužků, zájmo-
vých útvarů a oddílů bude opět realizován v odpovídajícím prostředí! NEZA-
POMEŇTE SE PŘIHLÁSIT na 2. pololetí šk. roku 2007-8!

Bližší informace, termíny, hodiny, cenu a přihlášky si vyžádejte na 
recepci SVČ, na www stránkách, případně telefonicky, mailem…

Středisko přírodovědců, Čkalovova 10, Ostrava-Poruba (součást SVČ 
Korunka, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory tel. 599 527 321,  e - mail: 
smpr@svc-korunka.cz

15. 3. 2008: Entomologická beseda
 SPř 8.00 – 11.00 hodin
17.- 19. 3. 08: Ekologické dny: Desatero domácí ekologie
 SPř 8.00 – 16.00 hodin
 Nutno se předem objednat na telefon 599 527 321
22. 3. 2008: Klub cestovatelů. Vítání jara v Poodří
 8.30 – 15.00 hodin
4. 4. 2008 Přípravný seminář pro biologickou olympiádu kat. C,D 
 14.00 -17.00 hodin
7. 4.  2008  Klub kaktusářů : přednáška p. Jaromíra Chvastka - Argenti-

na 2007, 17.15 -19.15 hodin
10. 4. 2008 Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti 
 8.00 -16.00 hodin
10. 4. 2008 Krajské kolo chemické olympiády kat. B 
 8.00 – 16.00 hodin
11. 4. 2008 Krajské kolo biologické olympiády kat. B
 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

KNIHOVNA –
KNIHA –
ČTENÁŘ

Noc s Andersenem: letos již 
po osmé se uskuteční celostátní 
akce knihovníků a dětských čte-
nářů, která tentokrát bude věno-
vána pohádkám bratří Čapků. 

V pátek 28. 3. od 18.00 do 
soboty 29. 3. do 8.00 hodin se 
dětští čtenáři našeho obvodu 
zúčastní této dlouho očekávané 
každoroční noci.

Na pobočce Daliborova: 
„Z pohádky do pohádky Karla 
Čapka“ - pro děti je připrave-
na velká policejní akademie za 
účasti strážníků Městské policie 
a další zábavné akademie např. 
doktorské, vodnické, tulácké, 
loupežnické, pošťácké,…a půl-
noční zvířecí bál.

Na pobočce Fifejdy „Když psi 
a kočky nespí …“ – děti čeká 
zábavná soutěžní hra, Lotrando-
va loupežnická stezka, hledání 
ukrytého pokladu a půlnoční bál 
s vyhlášením nejkrásnějšího kos-
týmu. 

Bližší informace a přihlášky 
v jednotlivých knihovnách.

27. 3. čtvrtek na obou poboč-
kách Knihovny města Ostravy se 
uskuteční jako každý rok „Den 
ostravských čtenářů“. Pro čte-
náře jsou připraveny programy 
a malá překvapení.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
V rámci projektu „Knihovna je 

kamarád“ se uskuteční: 
20. 3. čtvrtek 13.00 – 17.00 

hodin „Princezniny korálky“ 
– výtvarná dílna, ve které budou 
děti vyrábět náramky a náhrdel-
níky.

26. 3. středa ve 14.30 hodin 
„Zákulisí divadla“ – děti nav-
štíví Divadlo Antonína Dvořáka 
a seznámí se s prostory, které 
běžný návštěvník divadla nezná. 

27. 3. čtvrtek „Den ostrav-
ských čtenářů“

„Bavíme se s Matyldou“ 
– zábavné odpoledne pro děti 
s knížkami Roalda Dahla – veřej-
né čtení, soutěž, křížovky 13.00 
– 17.00 hodin.

„Bystrá hlava“ – zábav-
ná křížovka pro dospělé 9.00 
– 18.00 hodin.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

27. 3. čtvrtek „Den ostrav-
ských čtenářů“

V oddělení pro děti „Cesta za 
tajemstvím knihy“ - zábavné 
odpoledne; pomocí her, soutěží 
a kvizu budou děti hledat v kni-
hách dobrodružství, detektivní 
zápletky, tajemství, 9.00 – 17.00 
hodin

25. 3. úterý a 27. 3. čtvrtek 
v oddělení pro dospělé „Inter-
netové minimum“ - individuál-
ní zaškolení v práci s počítačem 
a internetem, 9.00 – 11.00, 15.00 
– 17.00 hodin

27.3. – 30. 4. Výstava ilustra-
cí a kreseb Jaromíra F. Palme-
ho

Na všechny připravované akce 
zvou pracovnice knihovny

12. 4. 2008 Za tajemstvím Ostravy: 
  návštěva národní výstavy psů na Černé louce a vyhlídkové 

věže Nové radnice, 8.30 – 13.00 hodin 
12. 4. 2008  Terénní práce pro soutěžící biologické olympiády kat. C, 

D, 8.30 -12.00 hodin 
16. 4. 2008 Okresní kolo biologické olympiády kat. C
 8.00 -16.00 hodin

SOUTĚŽE:
14. 3. 2008: Krajské kolo biologické olympiády kategorie „A“
 SPř 8.00 – 16.00 hodin
28. 3. 2008: Krajské kolo chemické olympiády kategorie „D“
 SPř 8.00 – 16.00 hodin

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY SPř:
20. 3. 2008: Výlet do Štramberku
 8.00 – 16.00 hodin
21. 3. 2008: Velikonoční hrátky nejen se zvířátky
 8.00 – 12.00 hodin
 

Středisko turistiky, B.Martinů 17, Ostrava-Poruba (součást SVČ 
Korunka, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory, tel. 599 527 322, 
e - mail: stu@svc-korunka.cz)

19. 3. 2008:  Krajské kolo jazykové soutěže v jazyce francouzském STu 
Poruba od 7.00 hodin

20. 3. 2008:  Jarní výlet na koně spojený s velikonočními tradicemi ve 
skanzenu v Rožnově

 Sraz SVČ Korunka v 10.00 hodin
21. 3. 2008:  Soustředění dětského aerobiku s náborem nových dětí  

a ukázkami sportovního aerobiku – velikonoční prázdniny
 STu Poruba od 13.00 hodin
5. 4. 2008:  Jarní lyžařský zájezd na Praděd – odjezd v 8.00 od SVČ 

Korunka, Korunní 49
12. 4. 2008:  Metodický seminář duševních a relaxačních sportů   

od 8.00 hodin
„Neposlušná Barborka“ – kurzy zdravotní výchovy pro MŠ po domluvě na 

tel. čísle 599 527 322

PRŮBĚŽNĚ PROBÍHAJÍ DOPROVODNÉ AKCE KE DNI ZEMĚ 2008:
n Pomáhám přírodě a poznávám ji (pro MŠ)
n Poznej své okolí (pro ZŠ)
n Výtvarná soutěž (pro MŠ a ZŠ)
n Fotografi cká soutěž (pro SŠ)
n Ukliďme své okolí (pro MŠ, ZŠ)
Připravujeme DEN ZEMĚ 2008 v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě 22. 4. 

2008, 9.00-17.00

Děti, vážení rodiče a přátelé, 
dovolujeme si vám nabídnout 
letní dětské rekreace, na které 
se můžete přihlásit již dnes. Cenu 
rekreace nám můžete hradit po 
částech tak, aby nejpozději v červ-
nu 2008 byla uhrazena poslední 
částka. Rekreace připravujeme 
s velkou pečlivostí s týmem pro-

fesionálů – pedagogů volného 
času. Proto neváhejte, místa jsou 
omezena - proto se rozhodněte co 
nejdřív.
 Kolektiv zaměstnanců SVČ Korunka

Reakce na článek „Navazuje-
me na tradici“ (1) z únorového 
čísla Zpravodaje Mariánských 
Hor a Hulvák

Vedení SVČ Korunka se distan-
cuje od obsahu výše uvedeného 
článku a zdůrazňuje, že infor-
mace týkající se SVČ Korunka 
nejsou pravdivé. Rekonstruk-
ce SVČ Korunka je hrazena 
z rozpočtu Statutárního města 
Ostravy, které je naším zři-
zovatelem a probíhá dle plá-

nu, žádné další prostory nejsou 
v havarijním stavu. 

Zveme všechny zájemce 
o prohlídku nově zrekonstruo-
vaných prostor dne 17. 4. 2008 
od 14.00 hod. do Střediska vol-
ného času Korunka v Ostravě-
Mariánských Horách.
 Jana Secová-ředitelka SVČ Korunka

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace informuje:

Ve dnech 24. – 25. 1. 2008 uspo-
řádala podnikatelská fakulta VUT 
v Brně celostátní soutěž v marketin-
gu „Business Point 2008“.

Soutěž měla dvě kola. V prvním 
kole studenti vypracovali podle 
zadaných podmínek projekt. Byl 
upřesněn limit fi nančních prostřed-
ků, rozsah a formální stránka práce.

Obchodní akademie v Ostra-
vě-Mariánských Horách vyslala 
dva soutěžní týmy. Za velký úspěch 
lze považovat, že oba postoupily do 
druhého kola.

Ve druhém kole proběhla vlast-
ní prezentace projektu. Hodnotilo 
se zapojení celého týmu, dodržení 
časového limitu, schopnost poho-
tově a správně reagovat na otázky 

poroty, reálnost navržené propagace.
Ve velké konkurenci středních 

odborných škol a gymnázií v kate-
gorii Vítejte u nás obsadil 1. mís-
to tým třídy 4. E ve složení: Petra 
Adámková, Ivana Adámková, Hana 
Kavková, Tereza Přikrylová a Lucie 
Slívová s projektem „Vítkovice“.

V kategorii Marketingové hříchy 
obsadil 3. místo spojený tým 4.L 
a 4.A ve složení: Petr Jonák, Michae-
la Vlková a Ondřej Spáčil s projek-
tem „Letiště Ostrava, a. s.“

Soutěžícím blahopřejeme a děku-
jeme za předvedený výkon. Poděko-
vání patří i Ing. Stanislavě Hutákové, 
která studenty na soutěž připravila 
a také do Brna doprovázela.

 Zdenka Zamazalová

Studenti obchodní akademie umí…

Nedorozumění mezi lidmi 
a případné konfl ikty z nich vznik-
lých jsou nedílnou součástí našeho 
života. Říká se tomu také komuni-
kační blok či z pohledu lektorů jde 
o: „já si myslím, že on si myslí“. 
Já osobně jsem prošla mnohá lek-
torská cvičení a řekla bych o sobě, 
že na osobní vztahy kladu velký 
důraz, záleží mi na shodě a jsem 
schopna předcházet nedorozu-
mění. Ale bohužel ne vždy se to 
povede.

V čísle 166 Zpravodaje Ma-
riánských Hor a Hulvák jsem udě-
lala výtah z části diplomové práce 
pana Rycheckého. Do této práce 
jsem se začetla s velkým zájmem 
a úplně mě pohltil „umělecký 
svět“. Pan Rychecký psal, jak 
bylo těžké, ale zároveň euforické, 
založit něco jako DIVIDLO, psal 
tam o nástrahách, kterými muse-
li organizátoři projít a psal tam 
svým pohledem o rekonstrukci 
Korunky. A tady začíná zárodek 
nedorozumění. Stejně jako pan 
Rychecký i já jsem rekonstrukci 
brala jako to „nutné zlo“, kterým 
se napravuje práce let minulých. 
Samozřejmostí je i to, že když se 
někde pracuje, tak je i nepořádek. 

Nedávno jsme v našem domě pro-
dělali rekonstrukci a tak mi při-
padalo jasné, že pokud se někde 
něco začne spravovat, začnou se 
ukazovat další možné nutné opra-
vy. Brala jsem to jako fakt a nijak 
mě to nezarazilo. Bohužel takto 
to nemusí působit na ty, kterým 
se podařilo „vydobýt“ peníze na 
tuto rekonstrukci, kteří každý den 
včetně letních prázdnin trpělivě 
kontrolují, zda vše probíhá dle 
plánu, jsou hrdi, že jejich Korunka 
bude krásná a nová, kteří zajišťu-
jí, aby děti měli neporušený chod 
svých kroužků a aby byly spoko-
jené. A děti spokojené jsou, běh 
rekonstrukce se jich díky obětavé 
práce vedení nijak nedotýká, ba 
naopak – v kalendáři akcí můžete 
sami zaznamenat mnoho kroužků, 
které v Korunce probíhají. Tímto 
jsem chtěla říci, že slovo psané 
je někdy zrádné, může rozdělit 
společnost, která to vidí ze svého 
úhlu pohledu. A tady chci napravit 
nedorozumění a spojit oba tábory. 
Je fajn, když se něco opravuje, jde 
vidět pokrok a zájem. Vždy to má 
jeden cíl: aby tam bylo všem dob-
ře a útulně.

 Gabriela Zeisberger

Jak vzniká nedorozumění
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Ručně si vyměňovali 
názory
K fyzickému napadení a poško-

zení herny byla dne 24. 1. 2008 
vyslána hlídka MP v Ostravě-
Mariánských Horách. Na místě 
bylo zjištěno, že jeden z hostů 
měl fyzicky napadnout dalšího 
a při potyčce došlo k poškození 
obložení herny. Zraněný byl pou-
ze útočník. Na místo byla přivolá-
na hlídka Policie České republiky, 

která si událost převzala a nyní 
věc šetří.

Napadl muže kvůli 
rezervaci stolu
Dne 27. 1. 2008 půl hodiny po 

půlnoci byla hlídka MP vyslána 
do jedné z restaurací v Ostravě-

Mariánských Horách, kde došlo 
k fyzickému napadení muže 
z kuriózních důvodu. Agresivní 
60letý muž se dožadoval uvolnění 
míst, které si měl předem rezer-
vovat. Při této výměně názorů 
agresor fyzicky udeřil hosta do 
obličeje a způsobil mu krvácející 
zranění. Na místo byla přivolána 
záchranná služba a Policie České 
republiky, která si událost převza-
la a nyní věc šetří.

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107     ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

STALO SE:

Živnostenský úřad v Ostravě
Do provozu byl dán elektronický vyvolávací sys-

tém, který by měl usnadnit přístup k jednotlivým pracovníkům 
tohoto úřadu. Novinkou je také možnost objednání se na telefonním 
čísle call centra magistrátu (tel. 844 12 13 14).

Kuřáci do vlaku bez cigarety
České dráhy se připojily k ostatním evropským železničním 

dopravcům – všechny vozy ČD jsou označeny jako nekuřácké. 
Kuřácký oddíl můžete objevit jen u vlaků zahraničních společností, 
např. maďarské vozy řazených do vlaku Eurocity Hungaria, na úze-
mí ČR se ale i v těchto vagónech kouřit nesmí.

Blýská se na lepší ovzduší
V únoru proběhlo jednání města a kraje ohledně dobrovolné 

dohody mezi velkými znečišťovateli, která by měla vést ke snížení 
ekologické zátěže v období 2008 – 2011. Aktivně se do zlepšování 
ovzduší zapojuje ArcelorMittal, který chystá odprášení aglomerací, 
výměnu koksovací baterie, modernizaci plynového kotle. V dubnu 
se bude v Ostravě konat odborná konference k problematice ovzdu-
ší.

Změny jízdního řádu
Dopravní podnik Ostrava, a.s. vydal 1.dodatek jízdního řádu 

ODIS 2007/2008. Jedná se o změny v tramvajových linkách (např. 
č. 3) a v autobusových linkách (např. č. 39, 42). Změny jsou v plat-
nosti od 3. března 2008. (red)

(Pokračování ze str. 1)
Navíc, díky obstrukcím nemá-

me řádný rozpočet, ale máme pro 
rok 2008 rozpočtové provizori-
um, kdy i nákup monočlánků do 
hodin na stěně podléhá souhlasu 
úředníků radnice na Prokešovém 
náměstí. 

A tak poletující papíry, silonové 
sáčky a rozházené plastové lahve 
sbírají tzv. „alternativci“, pokud 
přijdou do práce. U Okresního 
soudu jsme si vyžádali 15 takto 
odsouzených a světe div se, někdy 
přijde dokonce jeden. Slovy jeden. 
Reálnou vyhrůžku, že půjdou 
„bručet“ - ignorují.

Proč se o tom zmiňuji? Protože 
představa, že někdo někoho v této 
republice přinutí, aby si odpyká-
val trest veřejnou prací, je více 
než naivní. Perličkou zůstává, 
když mi jedna odsouzená madam 
sdělila, že si svůj alternativní trest 

představuje odpykat v kanceláři 
s telefonem a internetem.

Ještě se nestalo, že by někdo 
(a to nemusí být odsouzenec 
k alternativnímu trestu) přišel na 
radnici se slovy: „Stát mi vyplá-
cí podporu, nemám právě nic na 
práci, nepotřebujete něco zdarma 
udělat, třeba hodinu denně, když 
už mne republika platí“? Takový 
jedinec by uklízel rád a dobře. 
Jenže to se pohybuji v jiném, nere-
álném světě.

Co tedy dál?
Předpokládám, že město vybere 

uklízecí fi rmu v souladu s nabíd-
kou a poptávkou, že vrátí Marián-
ským Horám a Hulvákám „právo“ 
hospodařit se svěřenými fi nanční-
mi prostředky, abychom tuto fi rmu 
měli čím platit a my občané opět 
nabudeme alespoň pocit, že ukli-
zené město je tou nejlepší vizitkou 
fungující samosprávy.

 Jiří Jezerský, radní MH+H

ÚKLIDOddělení místního hospo-
dářství a dopravy je velmi frek-
ventovaným oddělením našeho 
úřadu. Zde se kumulují činnosti, 
které vás občany zajímají nej-
více. V dnešním rozhovoru se 
věnuji tématu „Obytná zóna“. 
Pro odpovědi na mé otázky jsem 
si zašla za Ing. Flisníkem, pově-
řeným vedením oddělení:
n Co znamená pojem „obyt-

ná zóna“?
Na to ti dám přesnou citaci 

Zákona č. 361/2000 Sb. Je to 
zastavěná oblast, jejíž začátek 
je označen dopravní značkou 
„Obytná zóna“ a konec je ozna-
čen dopravní značkou „Konec 
obytné zóny“.
n Chápu, ale co to znamená

v praxi?
V praxi jsou to komunikace 

v klidových zónách, kde pře-
važuje výstavba určená k byd-
lení, kde je vyšší pohyb chodců 

a hlavně dětí. 
Vozovka tam 
není směrově 
rozdělena a 
vjezd do těch-
to zón je dán 
hlavně těm, 
kteří zde bydlí, popřípadě pro 
jejich návštěvy.
n Je zde omezena rychlost 

jedoucích vozidel?
Ano, v obytné zóně smí řidič 

jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 
navíc musí dbát zvýšené ohle-
duplnosti vůči chodcům. Stání je 
dovoleno jen na místech označe-
ných jako parkoviště.
n Troufám si říci, že v těchto 

zónách se touto rychlostí nejez-
dí…

Máš pravdu. Bohužel pořád 
jsou mezi námi dosti agresivní 
řidiči. Platí to hlavně pro obyt-
nou zónu na ulici Korunní. Tato 
ulice je dosti dlouhá a svádí řidi-

če k vyšší rychlosti. Proto jsme 
na této ulici nechali nainstalovat 
tzv. brzdící prahy. 
n Pomohlo by i vodorovné 

značení?
Bojím se, že ne. Donutit 

řidiče, aby dodržovali pravidla 
silničního zákona tím, že ulici 
„obeženeme“ dopravním zna-
čením, není řešením. Osobně si 
myslím, že je to o sebekázni řidi-
čů. Když se řidič rozhodne, že ve 
městě, kde je padesátka, pojede 
rychleji, nezastaví ho nikdo jiný 
než policista. A aby stáli policisté 
na každé ulici nebo byl obvod či 
město poseto radary, na to nejsou 
možnosti ani prostředky. 

Vrátím se k obytným zónám. 
Kde je v Mariánských Horách 
či Hulvákách najdeme?

Jedná se o ulici Korunní, 
J. Trnky a L. Ševčíka.

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

Dodržujete pravidla silničního provozu?

SOS nabízí zájemcům on-line 
kurz, který je dostupný na webu 
SOS www.spotrebitele.info Kurz 
byl vytvořen za fi nanční podpory 
programu Evropské unie Transition 
Facility. Kurz poskytuje zájemcům 
kompletní přehled o problematice 
diskriminace spotřebitele.

Absolvent kurzu bude znát 
základní pojmy diskriminace spo-
třebitele, druhy diskriminace, pří-
klady co je a není diskriminace 
a prostředky obrany. Kurz má tři 
variace - diskriminace pro podni-
katele, veřejnost a pro zaměstnan-
ce státní správy a regionální samo-
správy. Po prostudování výukové 
části máte možnost překontrolovat 
své nově nabyté znalosti v testu, 
jež bude ihned vyhodnocen. Pod-
nikatel, který absolvuje test zís-
kaných znalostí z diskriminace na 
60 %, pak může přistoupit ke 
Kodexu nediskriminujícího podni-
katele. Po úspěšném absolvování 

testu se zájemci mohou přihlásit 
k podpisu kodexu na této interne-
tové adrese http://www.spotrebi-
tele.info/diskriminace. Na těchto 
stránkách se nachází také seznam 
prvních podnikatelů, kteří úspěšně 
prošli testem v kurzu a zavázali se 
dodržovat pravidla uvedená v kode-
xu. Spotřebitelům seznam přináší 
informace, že tito podnikatelé usi-
lují o dodržování zásady rovného 
zacházení – nediskriminace a snaží 
se vykonávat svoji podnikatelskou 
činnost v souladu nejen se záko-
nem, ale i s etickými a morálními 
zásadami.Máte-li zájem vyzkoušet 
si bezplatný on-line kurz, prosím, 
následujte odkaz: http://kurzy.
spotrebitele.info. 

Kontakty:
SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů (SOS)
tel.: 224 239 940
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info

Bezplatný On-line kurz

Loni o tomto čase jste si ve 
Zpravodaji (březen 2007) mohli 
přečíst o velikonočních svátcích, 
přiblížit si cestu Ježíše a podí-
vat se na tyto svátky z pohledu 
křesťanů. Ráda bych v této „tra-
dici“ pokračovala a podívala se 
na tyto svátky z hlediska zajíma-
vostí a symbolů. Z těmito pojmy 
se setkáváme možná při oslavách 
na vesnicích a možná je známe 
jen  z vyprávění našich babiček 
a dědečků. Začíná to Škaredou 
středou – v tento den by se lidé 
neměli mračit, aby se nemra-
čili všechny středy v dalším 
roce. Následuje Zelený čtvrtek, 
kdy se jí zelená strava (špenát, 
zelí...), aby byl člověk celý rok 
zdráv. V tento den umlkají zvony 
a odlétají do Říma pro požehnání 
svatého otce. Někdy se tvrdí, že 
zvony odlétají, protože se bojí 
řehtaček. Letí tiše, první ty nej-
starší, které znají cestu, na konci 
malé, aby se neztratily, průvod 
uzavírají Zikmund z Chrámu 
svatého Víta a Marie z Týnské-
ho chrámu. Vracejí se na Bílou 
sobotu a zvoní „Byl jsem tam!“ 
V tuto dobu když hospodyně 
zamete dům, nebudou se v něm 
celý rok držet švábi. Pokud se 

umyjete v pramenité vodě, bude-
te zdraví celý rok a v zahradě se 
má zatřást ovocnými stromy, aby 
se probudily. Před Bílou sobo-
tou je ještě Velký pátek, který je 
spojen magickými silami, otví-
raly se hory, které vydávaly své 
poklady. V tento den se nesmělo 
nic půjčovat.

Velikonoce znamenají pečení 
beránka – v křesťanství je berá-
nek jedním ze symbolů Ježíše 
Krista, neboť obrazně on je berá-
nek obětovaný pro spásu světa. 
V pondělí ráno vyrážejí chlap-
ci, aby vyšlehali dívky, které 
jim podarují vajíčko – v mnoha 

kulturách je symbolem plodnos-
ti a života. V souvislosti s lido-
vou tradicí vznikl zvyk malovat 
vajíčka – tomuto aktu se říká 
pomlázka. Pověst praví, že dívky 
mají být na Velikonoce vyšlehá-
ny, aby zůstaly celý rok zdravé 
a uchovaly si plodnost. V něk-
terých oblastech Česka vznikla 
tradice, že odpoledne vylívají 
dívky na chlapce kbelíky studené 
vody, možná by stalo za úvahu 
vyměnit tento zvyk za anglický 
způsob, kdy ženy přivazují muže 
k židlím a za propuštění chtějí 
peníze.

Užijte si Velikonoc dle svého, 
po Anglicku, Česku nebo Ameri-
cku (americká pohádka vypráví, 
že vajíčka přinesl velikonoční 
zajíček, vajíčka schoval na růz-
ná místa v zahradě a úkolem dětí 
je účastnit se „sběru“), hlavně 
nezapomeňte, že i toto je svátek 
o lidech.

 Gabriela Zeisberger

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Hody hody doprovody
dejte vejce malovaný

MĚSTSKÁ POLICIE
ZASAHUJE
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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

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

KOUPÍM
činžovní dům, vilku,

komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

Firma Danex - plast,
Novoveská 7

přijme 1 pracovníka
do skladu
Nástup ihned.

Informace:
p. Dlubal, tel.: 596 624 358

Dp danex – plast SECOND HAND
outlet

Móda z Francie,
sportovní oblečení

Adidas, Nike, Reebok
a mnoho dalších

Prodejní doba:

Po-pá 9.30 - 12.30, 13.30 - 18.00 hod.

Hudební 8, Ostrava-Mar. Hory
(u kostela)

7. 4. 2008 od 8.30 do 13.00 hodin
budova Vyšší odborné školy zdravotnické,
ul. 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ 
SRDEČNĚ ZVE

NA DEN ZDRAVÍ

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzerci na 
této straně našeho Zpravodaje, kontak-
tujte naši redakci - Bc. Gabriela Zeisber-
ger, 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.)

1.  Prezentace fi rem se zdravou 
výživou

2.  Měření TK, cholesterolu, 
energie, krevního obrazu, 
BMI indexu 

3. Čajovny 

4. Edukační pohádky pro děti 
5. Ukázky první pomoci 
6. Prevence AIDS 
7. Masáže 
8. Relaxační techniky 
9. Bazální stimulace

Předběžná nabídka:
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