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Leden je podle gregoriánské-
ho kalendáře první měsíc v roce. 
Má 31 dní. Český název měsíce 
pochází od slova led – měsíc 
ledu. Původně byl tento měsíc 
ve východní Evropě označován 
jako měsíc vlka.

Zpočátku byl leden v římském 
kalendáři až 11. měsíc v roce. 
Teprve v roce 45 př. n. l. došlo 
ke změně začátku roku z 1. břez-
na na 1. leden. Tento kalendář 
zavedl Julius Caesar. Považovat 
1. leden za počátek roku se udr-
želo až do pozdního středověku, 
to navzdory odporu římskokato-
lické církve. Pak byl tento zvyk 
na krátký čas potlačen, ale již 
na sklonku středověku se zno-
vu objevuje a od počátku 17. st. 
se začal všeobecně prosazovat. V Čechách se stal 
1. leden počátkem roku nejprve v pražské kan-
celáři arcibiskupské (od roku 1366) a teprve od 
1. poloviny 16. st. se prosadil obecněji. Dnes je 
1. leden počátkem roku pro větší část obyvatel 
Země (kromě Číny, islámských zemí atd.).

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve zna-
mení Kozoroha a na konci ve znamení Vodnáře. 
V astronomických termínech začíná v souhvězdí 
Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha.

Leden v pranostikách hovoří zejména o úrodě, 

např. Novoroční noc jasná a 
klidná, bude povětrnost pro úro-
du vlídná, nebo také o chladném 
počasí, např. Na svatého Marce-
la (16. 1.), zima leze do těla.

V lednu se u nás poprvé po-
užily lyže (5. 1. 1887), hrál se 
první zápas v ledním hokeji, 
a to v Praze (17. 1. 1931), Čes-
ko zasáhl orkán (20. 1. 2007) 
a v Praze byl zprovozněn první 
světelný semafor (21. 1. 1930).

Ve světě se 1. ledna slaví Svě-
tový den míru, a to od roku 1968 
z iniciativy papeže Pavla VI., 
27. ledna Den holocaustu – byl 
jednomyslně schválen rezolu-
cí OSN v listopadu 2005, slaví 
se také jako výroční den osvo-
bození koncentračního tábora 

Osvětim v r. 1945. 28. ledna se od roku 1986 slaví 
Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce, 
Den širokopásmových služeb – tento den má být 
symbolem masového rozšiřování vysokorych-
lostního internetu, a od roku 2007 Den ochrany 
osobních údajů. Tento mezinárodní den vyhlásila 
Rada Evropy u příležitosti výročí podpisu Úmlu-
vy o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat z r. 1981. Poslední den 
v měsíci – 31. 1. je vyhlášen Světovým dnem po-
moci malomocným. (GZ)

LEDEN - a nový rok začíná
Před 100 lety se staly Mariánské 

Hory městem. Počet obyvatel se 
zmnohonásobil zejména díky pro-
sperující šachtě a koksovně Ignát. 
Je všeobecně známo, že horníky, 
koksaře, hutníky a také obchodní-
ky s kořalkou dodávala, v té době, 
Halič. To bylo území, severně od 
Těšína, směrem na Krakov, Ve-
ličku …, které bylo součástí ra-
kousko-uherské monarchie. Dnes 
patří Polsku a Ukrajině. Otamtud 
migrovali ti, které jejich domovi-
na nedokázala uživit. Přicházeli 
z poměrů, jak by řekl můj otec, 
prachbídných a Ostravsko jim da-
lo zaměstnání, bydlení a vzdělání. 

Mariánské Hory vykazují 
v roce 1900 více než třetinu oby-
vatel z Haliče. Bydleli v dělnic-
kých noclehárnách nebo koloniích, 
které postavil pro své zaměstnan-
ce důl Ignát. Typickým příkladem 

byla tzv. Dolní kolonie. Poslední 
její dům je k vidění u rondelu hy-
permarketů Kaufl and a Sconto.

Prolistoval jsem si na radnici 
rodnou a křestní knihu ze začátku 
20. století a chci se s vámi podě-
lit o informace, které považuji za 
více než zajímavé.

Každé druhé tehdy narozené 
dítě v Mariánských Horách (Hul-
vákách, Nové Vsi) mělo haličské 
rodiče. Dokonce oba dva, to je 
matka i otec a mnohdy i kmotr 
s kmotrou pocházeli z Haliče. 

Příklad? Prosím. Otec Arnošta, 
narozeného 17. ledna 1907 byl 
koksař na Ignátu a jeho otec byl 
chalupníkem ve Starém Wišniczu, 
okres Bochnia. Maminka Arnošta 
byla dcerou domkaře ve Wlosenici 
u Bialé. Bydleli a Arnoštek se na-
rodil na ulici Přemyslovců.

(Pokračování na str. 2)

Sto let

Dne 6. prosince 2006 byl v Ce-
novém věstníku MF vydán nový 
Výměr MF č. 01/2007, kterým byl 
zveřejněn seznam zboží s regulo-
vanými cenami. Mezi tyto ceny 
patří i maximální roční nájemné 
za nájem pozemků nesloužících 
k podnikání nájemce, které bylo 
dosud stanoveno ve výši 20 Kč/
m2/rok a nyní se tímto výměrem 
zvýšilo s účinností od 1. ledna 
2007 na částku 45 Kč/m2/rok. 

Z tohoto důvodu Rada městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na své 6. schůzi konané dne 
9. ledna 2007 pod č. usn. 135/6 
stanovila s účinností od 1. ledna 
2007 v souladu s výše citovaným 
výměrem úpravu ročního nájem-

ného u pozemků nesloužících 
k podnikání nájemce takto:
l  5 Kč/m2 – u pozemků pronaja-

tých za účelem zřízení a užívání 
zahrádek, posezení a místa   
na hraní pro děti apod.

l  40 Kč/m2 – u pronajatých po-
zemků pod garážemi

l  45 Kč/m2 – u pozemků pronaja-
tých za jiným účelem
Nájemci, kteří mají s městským 

obvodem Mariánské Hory a Hul-
váky uzavřenou nájemní smlouvu 
za účelem užívání pozemku pod 
garážemi v jejich vlastnictví, ob-
drželi o tomto rozhodnutí písem-
nou informaci.

Soňa Gřesová,
oddělení majetkoprávní

Proč se změnilo nájemné 
za pozemky

Kresba: Jindřich Oleš

O Mariánských Horách a Hul-
vákách se poslední dobou mlu-
ví hodně. Debatuje se v hospo-
dách, na ulicích, v kuloárech. 
Vznikají mnohé dohady, vyslo-
vují se různé názory, vyvstávají 
nezodpovězené otázky… Každý 
má svou pravdu, vždyť i mince 
má rub i líc. Já jsem si zašla za 
paní starostkou Ing. arch. Lia-
nou Janáčkovou a zeptala jsem 
se. Tady máte odpovědi na otáz-
ky, které se dotýkají dění okolo 
nás:
n Před sedmi měsíci jste se 

vrátila zpět do „starostenské-
ho křesla“. Jak hodnotíte toto 
období (pozn. redakce – období 
červen až prosinec 2007)?

Nebýt záležitostí, které naru-
šují obsah mé práce, dalo by se 
říci, že jsem spokojená. Právě 
ostatní okolnosti, které se vy-
skytují, mi práci ztěžují. Jedná 
se hlavně o překážky opozičních 

zastupitelů městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. Čas 
věnovaný zbytečným sporům, 
které nebyly vyvolány součas-
ným vedením, chybí na řešení 

jiných důležitějších věcí, navíc 
brzdí chod celé radnice. Takže to 
je to, co mě mrzí. Ale k tomu se 
asi dostaneme dále.

(Pokračování na str. 2)

Práce mě prostě baví…Městská policie Ostrava zahá-
jila projekt „okrskáři“ v polovině 
roku 2006. Jeho princip spočívá 
v přiblížení práce strážníků ob-
čanům a snaze zapojit co nejširší 
veřejnost do činnosti směřující ke 
zlepšení situace v oblasti krimina-
lity a veřejného pořádku. Byli vy-
tipováni strážníci, kteří tzv. spra-
vují vymezenou lokalitu (okrsek) 
a v této lokalitě vykonávají činnost 
vyplývající z povinností a úkolů 
strážníka městské policie. Tím, 
že se strážník – okrskář pohybuje 
ve svém okrsku prakticky neustá-
le, maximálně se prohlubuje jeho 
místní znalosti, ať už ve vztahu 
k místním poměrům, mezilidským 
vztahům nebo stavu veřejného 
pořádku. Během výkonu služby 
zejména dohlíží na dodržování 
veřejného pořádku, chrání maje-
tek a zdraví občanů a předchází 
páchaní trestné činnosti, odhaluje 
a dokumentuje přestupky a pro-
vádí preventivní opatření. Sou-
střeďuje poznatky o bezpečnostní 

situaci v okrsku, tyto vyhodnocuje 
a využívá je k plnění vlastních 
úkolů, případně je předává nadří-
zenému k přijetí potřebných opat-
ření. V rámci obchůzkové činnosti 
úzce spolupracuje s místním od-
dělením Policie ČR, pracovníky, 
představiteli městského obvodu 
a samotnými občany.

Dochází tak k prohloubení dů-
věry občanů ve strážníky. Cílem 
celého projektu je v podstatě jedi-
né – aby občan znal „svého stráž-
níka“ a s důvěrou se na něj obracel 
kdykoli bude potřebovat jeho po-
moc. Kontakt s okrskářem je mož-
ný prostřednictvím internetových 
stránek Městské policie Ostrava 
www.mpostrava.cz, pokud občan 
chce okrskáře kontaktovat osob-
ně, může se dostavit na nejbližší 
služebnu městské policie, kde mu 
bude poskytnuta potřebná infor-
mace a zprostředkován kontakt 
s okrskářem.

(Pokračování na str. 2)

Okrskáři

Vidíte nefunkční či rozbité
veřejné osvětlení?

Hlaste tyto případné poruchy na veřejném osvětlení
na dispečink Ostravských komunikací a.s., tel. 596 622 922.
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Romantickou krajinu Haliče - únor 1915 věnuje pan J. C. z ulice Kra-
lické. Děkujeme

(Pokračování ze str. 1)
Proč se tak zeširoka rozepisu-

ji? Protože bych chtěl vás, obča-
ny Mariánských Hor a Hulvák, 
Ostravy a okolí poprosit a přimět 
k tomu, abyste mi poskytli k další-
mu literárnímu zpracování příběhy 
o vašich haličských předcích – po-
kud o nich víte, pokud je máte. Jsem 
přesvědčen o tom, že by se měly za-
znamenat vaše rodinné vzpomínky 
na Haličany, „které přivážely vlaky 

od Krakova do ostravských hutí 
a dolů“ - jak popisoval František So-
kol Tůma. Možná, že je 10 minut po 
dvanácté, ale budu vám velmi vdě-
čen, když se se mnou podělíte o ságy 
a příběhy pracovitých mužů a žen 
z Haliče, bez kterých by Ostrava ne-
byla to, co je dnes. Předem děkuji

Jiří Jezerský,
radní Mariánských Hor,
Přemyslovců 63

Sto let

(Pokračování ze str. 1)
n O Vašem návratu se již psa-

lo hodně. Mě by však zajímalo, 
zda by Vaše rozhodnutí o návratu 
po všech těch zkušenostech nedo-
padlo jinak…

Ne, v žádném případě. Nejsem ta, 
která by se lekala překážek. I kdy-
bych dopředu věděla to, co mě čeká, 
necouvla bych. Myslím si, že ten 
krok byl správný. Navíc zastávám 
názor, že by člověk své rozhodnutí 
neměl zpochybňovat. Život přináší 
v různém čase různé překážky a my 
jsme tady od toho, abychom je pře-
konávali.
n Tlak na Vás je opravdu vel-

ký. Vnímáte ho jako „místní poli-
tický boj“ nebo se tato situace od-
ráží i mimo území Ostravy?

Neodráží se nikde jinde, jen v Os-
travě. A to díky místním politikům, 
kteří ne dost dobře snášejí mé úspě-
chy – mé postavení na veřejnosti. 
Osobně si myslím, že jsem přijímá-
na pozitivně, respektive můj postoj, 
mé názory jsou vnímány pozitivně.
n Městskému obvodu MHaH 

bylo odejmuto hospodaření. Z ja-
kého důvodu došlo k tak závažné-
mu kroku ze strany města?

Důvodem je zpráva odboru kon-
troly a interního auditu MMO, ve 
které popisují závažná a opakova-
ná pochybení. Říkám to v uvozov-
kách, jelikož já je hodnotím jako 
chyby, které se stávají na obvodech 
běžně. Tuto kontrolní zprávu vzal 
p. primátor a rada města jako objek-
tivní a podnikli kroky, které by měly 
vést k trestní zodpovědnosti. Celou 
zprávu dali na státní zastupitelství, 
to by se mělo vyjádřit, zda došlo či 
nedošlo k trestné činnosti a kdo je za 
to konkrétně zodpovědný. Já opět 
musím říci, že jde o spekulace. Naše 
rada na základě kontrolní zprávy 
přijala konkrétní opatření, které od-
bory městského obvodu řádně plní, 
opatření jsou velmi funkční. Díky 
odejmutí hospodaření bohužel ale 
nemůžeme zcela prokázat naši sa-
mostatnost a funkčnost. 

Mimo jiné kontrolní zpráva byla 
za období červenec 2006 – červen 
2007, období, ve kterém 7 měsíců na 
radnici v Mariánských Horách sta-
rostoval p. Michniak. Na jeho chyby 
jsme upozorňovali, dokonce jsme 
podali dvě trestní oznámení. Navíc 
kromě této kontrolní zprávy existu-
jí další, které na základě šetření na 
našem úřadě zpracovaly auditorské 
fi rmy smluvně pracující pro město 
a které o takových závažných pochy-
beních nehovoří. I proto si troufám 
říci, že rozhodnutí změnou Statutu 
odebrat našemu městskému obvo-
du právo hospodaření byl záměrný, 
předem promyšlený krok ze strany 
vedení města.
n Když se jednalo o odejmutí 

hospodaření městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, byla 
jste na služební cestě v zahraničí. 
Myslíte si, že pokud byste byla 
v centru dění, dopadlo by to ji-
nak?

Ne, v žádném případě. O tom-
to kroku bylo bohužel rozhodnu-
to daleko dříve… Dost možná již 
6. 6. 2007, kdy jsem se na radnici 
vrátila. Kontrolní zprávy, závažná 
opakovaná pochybení, to jsou jen 
fráze a připravená půda, která měla 
vést k likvidaci Mariánských Hor 
a k složení mého mandátu. O účasti 
na služební cestě jsem se rozhodo-
vala hodně dlouho, ale po zralé úva-
ze jsem rozhodnutí směřovala k mé 
nepřítomnosti. Vzhledem k mé im-
pulzivní povaze jsem si byla jista, že 
kdybych byla v přímé blízkosti po-

litiků, kteří o tomto rozhodli, přilila 
bych jen olej do ohně. To nebyl ali-
bismus a utíkání z boje. Byl to prak-
tický krok vedoucí k tomu, aby se 
situace nezměnila ještě k horšímu. 
n Jaká je situace nyní?
Nyní? Kdybych to řekla s velkou 

nadsázkou - učím se mít nohy na 
stole. Byli jsme zvyklí se rozhodo-
vat velmi rychle, ba přímo „neúřed-
nicky“, nést za svá rozhodnutí odpo-
vědnost. Nyní se odpovědnost pře-
náší na vedení města. Díky tomuto 
dochází k navýšení administrativy, 
přetíženosti našich úředníků, kteří 
několikrát týdně musí absolvovat 
cestu na Magistrát. Chci zdůraznit, 
že tento postesk není namířen pro-
ti úředníkům Magistrátu, kteří jsou 
velmi vstřícní. Mám na mysli to, 
že krok, který udělala samospráva 
města Ostravy, považuji za překotný 
a unáhlený. Odrazil se na větším za-
tížení pracovníků jak našeho úřadu 
tak Magistrátu. 
n Jaký to má dopad na obča-

ny městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky?

Vedení města tvrdí, že to občan 
nepozná. Já s tímto výrokem nesou-
hlasím, je to v naprostém rozporu 
s praxí. Záležitosti s občanem vy-
řizují naši úředníci, veškerou do-
kumentaci připravují naši úředníci, 
usnesení přijímá naše rada nebo za-
stupitelstvo. Pak se ale vše převáží 
na Magistrát a záležitost je postou-
pena příslušnému odboru, který ho 
předloží buď Radě nebo Zastupitel-
stvu města Ostrava. 

Vše ještě nedokážeme vyhod-
notit, předpokládám, že problémy 
nastat mohou, hlavně časové. Vše 
musíme konzultovat s Magistrátem, 
a je to jedno, zda je to koupě ztrace-
ného klíče, baterií do diktafonu nebo 
dokonce schválení příjmů či dobro-
pisů. Nicméně, nejsem proti městu 
zaujatá. Za měsíc situaci vyhodnotí-
me a pokud nebude únosná, budeme 
požadovat po zastupitelstvu, aby 
odejmutí pravomocí přehodnotilo 
v méně drastickou formu. Třeba jen 
na oblast veřejných zakázek, jeli-
kož to je oblast, o které zastupitelé 
města mluví jako o neprůhledné. Já 
si mohu myslet, že stejně tak jsou 
neprůhledné zakázky na městě nebo 
v jiných obvodech. Mi jde hlavně 
o to, aby nám zastupitelé města 
umožnili normální provoz, bez kte-
rého radnice nemůže fungovat.
n Poslední zpráva o dění v Ma-

riánských Horách a Hulvákách je 
o tom, že nebyl schválen rozpočet 
městského obvodu. Co to zname-
ná?

To bych opravdu vysvětlila dů-
kladně. Postup ze strany města se 
mě hluboce dotknul. Nejdříve byl 
náš návrh rozpočtu Radou města Os-
travy přijat, poté zase zrušen. Jedná 
se o záležitost týkající se „chybějí-
cích 12 mil.“ na dofi nancování etapy 
regenerace sídliště Fifejdy. Tyto pe-
níze jsme v rozpočtu neměli, proto 
ho rada zamítla s tím, že rozpočet 
máme přepracovat a oněch 12 mil. 
pokrýt. 

Fakta: regenerace je rozdělena 
do několika etap, které se realizují 
postupně. Náš obvod je zařazen do 
projektu Regenerace panelových 
sídlišť, který je dotován Minister-
stvem pro místní rozvoj. Část tedy 
fi nancuje ministerstvo a část město 
ve spolupráci s obvodem. V úno-
ru letošního roku o dotaci na etapu 
- Vnitroblok a úprava parkoviště 
a cesty J. Trnky - žádal p. Michniak 
jako starosta. Garantoval, že pokud 
obvod dostane dotaci, zbytek bude 
dofi nancován z městského rozpočtu. 

V současné době se město k tomu 
staví záporně, neguje jakékoliv po-
tvrzení či sliby ze strany p. Mich-
niaka, a dofi nancování této etapy po-
žaduje vyřešit z rozpočtu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Já jsem ale přesvědčena, že město 
dohodu s p. Michniakem mělo a že 
opět jde o politickou šikanu vůči 
mé osobě. Svědčí o tom i praxe 
z minulosti, kdy město – pokud 
obvod získal dotaci – dofi nancová-
valo investiční akci z tzv. podmíně-
ných investic, které v rozpočtu jsou 
a s kterými se i počítá. Co mě udivu-
je je, že hospodaření města skončilo 
s přebytkem, byly kryty požadav-
ky z jiných městských obvodů, ale 
na rozvoj Mariánský Hor a Hulvák 
žádné prostředky vydány nebyly. 
Těmito kroky představitelé měs-
ta znemožňují samosprávě našeho 
městského obvodu uskutečnit další 
kroky k rozvoji obvodu a nést zod-
povědnost za svá rozhodnutí.
n Jak vidíte budoucnost měst-

ského obvodu?
Jsem optimista, věřím, že situa-

ce se zlepší. Věřím, že zastupitelé 
pochopí, že omezením pravomocí, 
včetně omezení pravomocí pana 
tajemníka v pracovně-právních 
vztazích, nevyřeší vzájemné vztahy. 
V každém případě budeme žádat 
o umožnění chodu radnice tak, aby 
občané byli spokojeni.
n Začal nám nový rok, s čím 

Vy do roku 2008 vstupujete?
S velkým přáním. Chtěla bych 

pracovat stejně jako v minulém 
volebním období. Nechci se dále 
zúčastňovat žabomyších válek. 
Strašně bych si přála, aby se opo-
zice více zapojila do konstruktivní 
práce místo toho, aby zvedala ruku 
pro odejmutí hospodaření městské-
ho obvodu. Kroku paní Večerkové 
a pana Michniaka, kteří jsou zastupi-
telé jednak našeho městského obvodu 
a jednak města, opravdu nerozumím. 
Nechápu, že hlasovali proti obvodu, 
ve kterém pracují jako zastupitelé. 
Vždyť byli zvoleni našimi občany. 
Podle mě je to vůči nim velmi ne-
zodpovědné.
n A nějaké své „nepracovní“ 

přání?
Já osobně? Já přeji nejen sobě, ale 

i všem našim občanům zdraví, štěs-
tí, lásku, hodně pracovních úspěchů. 
Těm, kteří přišli o zaměstnání, aby 
jej znovu získali. Těm, kteří mají 
před ukončením školy, aby ji úspěš-
ně dokončili a našli práci, ve které 
budou spokojeni. Těm, kteří ztratili 
lásku, ať velmi rychle najdou novou. 
Těm, které trápí nemoc, ať se v brzké 
době uzdraví. 

A přeji si, aby mi občané i nadále 
věřili, protože jen s důvěrou se dá 
zodpovědně pracovat. Záleží mi na 
této práci, vím, že mám kolem sebe 
výborný kolektiv a táhneme za jeden 
provaz. To se málokomu v životě po-
štěstí. Na rok 2008 se docela těším, 
možná bude bouřlivý, ale věřím, že 
výsledky naší práce se ukážou.
n Poslední otázka. Jak zvlá-

dáte práci starostky a zároveň 
senátorky? Není jedno na úkor 
druhého?

Možná to tak může vypadat. Mé 
dvě zaměstnání jsou jedině na úkor 
mé rodiny, mé domácnosti a mého 
volného času. Moc klidu si neužiji, 
čas rodině také moc věnovat nemo-
hu, ale oni si na to zvykli a akcep-
tují, že je musím trochu šidit. Má 
práce je pro mne zavazující, občané 
to ode mne očekávají…

Děkuji za rozhovor a osobně Vám 
přeji pevné zdraví a dlouhé starosto-
vání. Gabriela Zeisberger

Práce mě prostě baví…

(Pokračování ze str. 1)
Jako okrsky byly zřízeny vý-

znamné části územních obvodů slu-
žeben a území některých městských 
obvodů, kde nebyla zřízena služeb-
na městské policie, popř. se jedná 
o lokalitu, kde dochází ve větší míře 
nebo častěji k páchání protiprávní 
činnosti. V současné době je zříze-
no 22 okrsků (Antošovice, Bělský 
les, Dubina, Heřmanice, Hošťálko-
vice, Hrabová, Hrabůvka, Hulváky, 
Koblov, Kunčičky-Nová Osada, 
Liščina, Michálkovice, Moravská 
Ostrava-Válcovní, Nová Bělá, Nová 
Ves, Plesná, Proskovice, Pustkovec, 
Radvanice-Lipina, Radvanice-Trn-
kovec, Stará Bělá, Zábřeh-Pískové 
Doly). Tento počet však jistě není 
konečný. 

Okrskáři provádějí i preventiv-
ní činnost, která spočívá zejména 
v pořádání besed. Ty jsou tématicky 
zaměřené, buď na konkrétní skupinu 
obyvatel nebo na konkrétní proble-
matiku. V této oblasti „okrskáři“ 
spolupracují i se strážnicemi z od-
dílu prevence a dohledu městské 
policie, které mají v pořádání besed 
již dlouholetou zkušenost. Účast-
níkům jsou předávány poznatky 
a zkušenosti z výkonu služby, včetně 
rad a doporučení jak eliminovat ri-
zika, aby se člověk sám nestal obětí 
protiprávního jednání, jak se účinně 
bránit, ale rovněž jak se v určitých 
situacích zachovat. 

V současné době došlo k rozší-
ření stávajícího okrsku Moravská 
Ostrava-Válcovní do oblasti Mari-
ánských Hor. Tento okrsek na úze-
mí městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky ohraničují ulice: 
1. máje, Železárenská, Kopaniny, 
Daliborova a ulice 28. října. Dů-
vodem bylo řešení stávající situa-
ce, kdy zde dochází ve větší míře 
k páchání protiprávního jednání 
a to nejčastěji k narušování veřej-
ného pořádku a občanského sou-
žití. Jedním z problémových míst 
v této lokalitě je oblast garáží, kte-
rá je v popředí zájmů „šroťáků“, 
ale i zlodějů. Bohužel i děti se zde 
podílejí na páchání protiprávního 
jednání. 

K efektivnějšímu a rychlejšímu 
řešení těchto problematik potře-
bujeme spolupráci Vás, občanů 
této lokality, kterým není stávající 
situace lhostejná. Budete-li svědky 
protiprávního jednání, oznamte 
to městské policii a dále s hlíd-
kou spolupracujte při jeho řešení. 
S těmito problematikami se může-
te obrátit i na strážníka okrskáře 
Radka Kupku a to prostřednic-
tvím internetu – www.mpostrava.
cz, nebo služebny městské policie 
v Mariánských Horách, Přemys-
lovců 65, tel. 599 414 271, popř. 
596 121 400.

Dana Klíšová,
Městská policie Ostrava

Okrskáři
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Na Vánoce se každý kluk i hol-
čička moc těší. 

Aby ten kouzelný adventní čas 
rychleji uběhl, daly se naše děti 
a paní učitelky do pečení voňa-
vých perníčků. Tyto pak společně 
s rodiči nazdobily a poprvé daly 
ochutnat postiženým kamarádům 
ze sousední Soukromé zvláštní 
školy, kteří nás navštívili a přinesli 
nám svá vánoční přáníčka. Každo-
roční setkávání s těmito usměva-
vými tvářemi v nás i našich dětech 
vede k zamyšlení a úctě k mnohdy 
těžkým dětským osudům.

Když konečně přišel dlouho 
očekávaný slavnostní vánoční 
den, děti netrpělivě nakukovaly 
pod vánoční stromek.

Dík laskavému sponzorství 
manželů Jurczkových a fi rmy 
Elektro - Vajdík dostaly naše děti 
spoustu krásných hraček.

Po slavnostním obědě a krát-
kém odpočinku se rodiče s dětmi 
s vlastnoručně vyrobenými lucer-
ničkami vydali do blízkého koste-
líčka. Tady za doprovodu varhan 
si děti společně se svými blízkými 

zazpívaly koledy. Zazpívala nám 
také bývalá absolventka naší škol-
ky Veronika Holbová, nyní již ma-
turantka Ostravské konzervatoře.

Ten kdo tam byl, mi dá za prav-
du, že prožil krásnou chvíli, kdy 
v dnešní moderní a uspěchané 
době, za zvuku varhan znějí české 
koledy z úst našich nejmenších. 

A že se zaleskla nejedna slzič-
ka v očích maminek a babiček? 
To byla veliká odměna všem, kdo 
tuto akci připravili.

Poděkování patří skvělému var-
haníkovi panu Pavlu Rybkovi, pe-
dagogovi Ostravské konzervatoře.
V neposlední řadě také manželům 
Sikorovým - představeným koste-
la Československé církve husitské 
na Kremličkově ulici, s jejichž 
laskavým svolením jsme mohli 
tuto akci uspořádat právě zde.

Šťastný vstup do nového roku 
přeje celý kolektiv mateřské 
školy Matrosovova 14/A Ostra-
va-Hulváky 

Taťána Kremerová,
zástupkyně řed.

Vánoční zpívání

Vánoční besídka v klubovně DPS, Novoveská 14. Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z Mateřské školky 
na Varenské ulici. K vánoční atmosféře přispěla také přáníčka, která pro přítomné vyrobily samy děti.

Každý den se potýkáme 
s problémy, které se dříve 

nemusely řešit, jelikož zahrnova-
ly náš každodenní život. Dnešní 
doba přináší fenomén zapomíná-
ní a především zavrhování vše-
ho, co nám dříve bylo svaté. Je 
pravdou, že dnešní žáci mají více 
možností jak pracovat s infor-
macemi, mají větší škálu zdrojů, 
z kterých mohou čerpat, ale je 
skutečným paradoxem, že čím 
více jich mají, tím méně je vyu-
žívají. V dřívějších dobách jsme 
v případě naší nevědomosti moh-
li nahlédnout do knih nebo se 
zeptat lidí, kteří o hledané pro-
blematice něco věděli. Dnes jsou 
již tyto zdroje pro dnešní mládež 
zastaralé, vše si mohou najít na 
internetu, ale i ten prozatím ne-
umějí plně využívat. přitom stačí 
zadat pouze klíčové slovo ale i to 
je pro některé lidi velkým pro-
blémem. A zde se již dostáváme 
k tématu, proč je tento článek vů-
bec psán. 

Žáci šestých tříd naší základní 
školy se pod vedením svých uči-
telek češtiny (Mgr. Lenky Berge-
rové a Mgr. Olgy Daehnové) sna-
žili vypracovat projekt, který se 
navrací k původním myšlenkám 
Vánoc, k původním tradicím, 
které jsou s tímto časem klidu 
a míru spojeny. 

Cílem celého projektu je se-
sbírat materiály k zadaným vá-
nočním tématům (např. staré 
vánoční zvyky, co je advent, his-
torie vánočního stromečku, bet-

lémy – příběh o narození Ježíš-
ka, koledy a pranostiky, vánoční 
symboly, vánoční zvyky v knize 
Babička). Doplnit je o obrázky, 
ve skupinové práci materiál roz-
třídit, zpracovat jej do podoby 
informativních panelů a výsle-

dek práce prezentovat před celou 
třídou. Žáci si v projektu osvojují 
práci s encyklopediemi, slovní-
ky, zpěvníky i dalšími zdroji. Učí 
se pracovat v týmu a osvojují si 
potřebné kompetence. Zúročí 
také své znalosti z občanské a li-
terární výchovy, dějepisu, rodin-
né, hudební a výtvarné výchovy. 
Nenásilnou formou, spíše hrou, 

plní náročné cíle a poté mohou 
s hrdostí říci, že všechny zadané 
problémy dokázali vyřešit.

Při řešení úkolů jsme využili 
spolupráci s knihovnou v Mari-
ánských Horách – Fifejdy 1. Paní 
knihovnice pomohla dětem se 
studijní literaturou i vyhledává-
ním informací na internetu. Díky 
tomuto projektu pak knihovna 
získala další dětské čtenáře, kteří 
pochopili funkci veřejné knihov-
ny v praktickém životě člověka. 

V hodinách výtvarné výchovy 
se žáci pokusili vytvořit vlastní 
vánoční stromeček, vánoční oz-
doby a příjemnou atmosféru Vá-
noc dokreslili ochutnávkou vá-
nočního cukroví i zpěvem koled. 

A nakonec jedna rada: i do-
spělí se od dětí mohou lecčemu 
naučit. Mgr. Lattenberg

 ZŠ Gen. Janka

Vánoce

Výtvarná soutěž:
Všechny barvy zeměkoule

V pondělí 10. prosince 2007 se naši žáci zúčastnili 
vyhodnocení výtvarné soutěže Všechny barvy 
zeměkoule. Výkresy můžete vidět v prostorách 
Střediska volného času na ulici Odstrčilově v centru 
Ostravy. Dvě žákyně naší školy obsadily v této soutěži 
druhé a třetí místo. V kategorii 5. – 6. tříd se na třetím 
místě umístila Tereza Slavíková ze VI.A; v katego-
rii 7. – 9. tříd se na druhém místě umístila Veronika 
Horová z VIII.B

Obvodní kolo ve fl orbale
V pondělí 10. prosince proběhlo obvodní kolo 

ve fl orbale žáků osmých a devátých tříd. Celkem se 
zúčastnilo 9 družstev, které byly rozděleny do dvou 
skupin. Naši hráči se dostali do druhé, kde získali 
2 výhry a 1 remízu, čímž obsadilo první místo. 

Těžší práce je ale teprve čekala v boji o celk-
ové prvenství. V semifi nále porazilo naše družstvo 
Základní školu Gen. Píky sice až na nájezdy, ale 
i tak se dostalo do fi nále, kde bohužel prohrálo 2:1 se 
Základní školou na ulici Zelené. Obsadili tak výborné 
druhé místo. Blahopřejeme.

Naše sestava: Ondřej Liška, Vojtěch Neubauer, 
Jakub Vicherek, Martin Filgas, Josef Holý, Jiří Klos, 
Ondřej Tofel, Marek Nevřela, Feisal Arabi, Patrik Ko-
zárek. 

8. listopad - Den zdravé výživy
K tomuto významnému dni proběhla výtvarná 

soutěž, které se zúčastnili i žáci naší školy. Celkem 
bylo hodnoceno bezmála 120 prací. 

První místo ve své kategorii získala žákyně V.A 
Eva Menkalová, cenu za nejvíce originální dílo pak 
převzal žák IV.B Ondřej Šrámek. Oba žáci si jistě 
zaslouží uznání a také poděkování. Blahopřejeme.

Přijetím zákona č. 261/2007 
o stabilizaci veřejných rozpočtů, 
se od 1. ledna 2008 mění některé 
zákony v sociální oblasti. Jedná 
se především o změny v systému 
státní sociální podpory, životního 
a existenčního minima, systému 
nemocenského pojištění, oblasti 
platové a oblasti zaměstnanosti. 
Rovněž dochází ke změnám dá-
vek poskytovaných podle zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů.

Podstatná změna od 1. ledna 
2008 v systému hmotné nouze 
se týká osob, které pobírají dáv-
ku „Příspěvek na živobytí“, jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, jejich 
aktivita k získání příjmu vlastní 
prací je nízká nebo žádná. U těch-
to osob, nepracují-li 12 měsíců 
a déle, se při stanovení výše dáv-
ky bude vycházet pouze z částky 
existenčního minima, stanovené 
zákonem o životním a existenč-
ním minimu na úrovni umožňující 
přežití (2020,- Kč). Zároveň je zo-
hledněno ztížené postavení někte-
rých osob na trhu práce, a proto se 
úprava nevztahuje na osoby starší 
55 let, osoby částečně invalidní 

a rodiče pečující o dítě mladší 12 
let. V návaznosti na uvedenou 
změnu se ruší ustanovení, podle 
kterého se po 12 měsících neza-
městnanosti měla dávka zvýšit.

V hmotné nouzi není mimo jiné 
osoba:

- která bez vážných důvodů 
odmítne účastnit se v cíleném pro-
gramu k řešení zaměstnanosti

- které nevznikl nárok na nemo-
censké nebo ji náleží ve snížené 
výši, a to z důvodu, že si přivodila 
pracovní neschopnost úmyslně, 
nebo účastí ve rvačce, bezpro-
středním následkem opilosti nebo 
užití omamných prostředků anebo 
při spáchání úmyslného trestného 
činu

- které se poskytuje ústavní 
péče v psychiatrické léčebně nebo 
v léčebně pro dlouhodobě nemoc-
né déle než 3 kalendářní měsíce

Není zde výčet všech změn, ale 
jedná se o změny podstatné, kte-
ré se dotknou většího počtu osob. 
Navrhovaná opatření mají vést 
k větší motivaci lidí k získání pří-
jmu a zabezpečování svých potřeb 
vlastní prací.

Jana Šebestová,
vedoucí odd. hmotné nouze

Pomoc v hmotné nouzi 
od 1. ledna 2008

Akce ZŠ Mariánské Hory na ulici Gen. Janka
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PŘEDSTAVUJEME SE:

Pečovatelská služba
Městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky poskytuje pečovatelskou 
službu v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, 
občanům města Ostravy, kteří jsou 
hlášeni k trvalému pobytu na území 
MOb Mariánské Hory a Hulváky 
nebo kteří užívají byt nebo dům na 
území MOb Mariánské Hory a Hul-
váky.

Pečovatelská služba je terénní 
službou a je poskytována lidem, 
kteří vlivem věku, nebo neuspoko-
jivého zdravotního stavu nejsou 
schopni sami a bez pomoci jiné 
osoby zvládnout běžné úkony péče 
o sebe a svou domácnost, a dále 
rodinám s dětmi.

Zásadním principem při posky-
tování služby je vždy přání občana 
jako příjemce služby a individuální 
přístup k jeho potřebám a tužbám 
v závislosti na měnícím se věku, 
zdravotním stavu, případně rodin-
ném zázemí. 

Pečovatelská služba není posky-
tována 
n  lidem, kteří vyžadují celodenní 

péči
n  lidem trpícím duševní poruchou

Cílem poskytovaných služeb je, 
aby v maximálním možném rozsa-
hu pomáhaly lidem žít co nejdéle 
běžným a důstojným životem, udr-
žovat kontakty s okolím a rodinou, 
účastnit se na aktivitách volného 
času, starat se sám o sebe a svou do-
mácnost stejně, jako o všechny další 
věci, které jsou vnímány jako běžné 
a samozřejmé. 

Způsob poskytování pečovatel-
ské služby:

Pečovatelskou službu poskytují 
pracovnice v sociálních službách, 
tzv. pečovatelky, v domácnostech 
příjemců, a to v pracovních dnech 
vždy od 7.00 hodin do 17.30 ho-
din.

O poskytování pečovatelské 
služby uzavírá městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky písemnou 
smlouvu s každým občanem, který 
poskytnutí pečovatelské služby po-
žaduje. Smlouva obsahuje mj. výčet 
činností pečovatelské služby a pod-
mínky, za kterých jsou tyto činnosti 
poskytovány.

Pečovatelská služba je službou 
za úhradu. Úhrady za pečovatel-
skou službu a Pravidla pro poskyto-
vání pečovatelské služby schválila 
Rada městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a jsou k nahlédnutí 
na internetových stránkách městské-
ho obvodu www.marianskehory.cz 
nebo v tištěné podobě u sociálních 
pracovnic a vedoucí oddělení pečo-
vatelské služby.

Základní činnosti pečovatelské 
služby:

a) pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití, při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek, při 
přesunu na lůžko a vozík, pomoc při 
prostorové orientaci a samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně: 
- pomoc při běžných úkonech 

osobní hygieny, při základní péči 
o vlasy a nehty a při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo po-
moc při zajištění stravy:

- zajištění stravy odpovídající 
věku, dovoz nebo donáška jídla

- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu 

domácnosti:
- běžný úklid a údržba domác-

nosti, údržba domácích spotřebičů, 
pomoc při zajištění velkého úklidu 
např. sezónní úklid a úklid po malo-
vání, běžné nákupy a pochůzky

- donáška vody, topení v kamnech 
včetně donášky a přípravy topiva, 
údržba topných zařízení 

- velký nákup např. na týden, 
nákup ošacení a nezbytného vybav. 
domácnosti 

- praní a žehlení ložního nebo 
osobního prádla a jeho případné 
drobné opravy 

e) zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:

- doprovod do zaměstnání, k lé-
kaři, na úřady a instituce poskytující 
veřejné služby a zpět dále řešit, při-
čemž postupuje obdobným způso-
bem. 

Kontakty na pečovatelskou 
službu

Ing. Marcela Kočová – vedoucí 
oddělení pečovatelské služby: tel. 
599 459 256, Úřad městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky, 
Přemyslovců 65, kancelář č. 13.

Dagmar Tokařová – sociální 
pracovnice: tel. 599 459 122, okr-
sek v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Novoveská 14 (ul. Bole-
slavova, J. Šavla, Klostermannova, 
Kubelkova, K. Tomana, Kralická, 
Kravařská, Kolárova, Karasova, 
Mařátkova, Mojmírovců, Náprst-
kova, Nivnická, Novoveská, Oblá, 
Slavníkovců, Solidarity, Smetanův 
sad, Sokola Tůmy, Štítného, U vo-
dojemu, Václavská, Vršovců.

Taťjána Ryboňová – sociální 
pracovnice: tel. 599 459 131, okr-
sek v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Šimáčkova 27 (ostatní 
ulice městského obvodu výše neu-
vedené).

Další služby poskytované v do-
mech s pečovatelskou službou
DPS NOVOVESKÁ 14:
n  KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Po, St, Pá: 8.00 – 13.00    
Út, Čt: 12.00 – 18.00 
So: dle objednávky
n  REHABILITACE: p. Kateřina 

Hermanová, tel. 599 459 121 
(rehabilitace hrazená zdrav. pojiš-
ťovnami)
n  PEDIKURA: p. Emilie Urban-

cová, tel. 732 556 665 
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů  
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00

DPS ŠIMÁČKOVA 27:
n  KADEŘNICTVÍ: p. Gabriela

Kundrátová, tel. 596 636 198,
604 735 329 
Lichý t.: Po - Čt: 8.00 – 17.00 
Pá: 11.00 – 17.00  
So: dle objednávky  
Sudý t.: Po - Čt: 8.00 – 15.30 
Pá: 11.00 – 15.30  
So: dle objednávky
n  PEDIKURA: p. Emilie Urbanco-

vá, tel. 732 556 665  
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů  
Pá: 7.00 – 12.00

Rozhodnutím Rady městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky ze dne 29. 10.
2007 došlo ke zrušení odboru bytového hos-
podářství, odboru majetkoprávního a odboru
školství k datu 31. 12. 2007, zrušení odboru míst-
ního hospodářství, dopravy a obchodu a sociál-
ních věcí k datu 31. 1. 2008.

Od 1. ledna 2008 rada zřídila oddělení bytové 
a oddělení majetkové. Od 1. února 2008 oddělení 
místního hospodářství a dopravy, oddělení péče 
o seniory a osoby se zdravotním postižením, od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení 
hmotné nouze. Těmito úpravami v organizačním 
schématu se snižuje počet zaměstnanců o 5.

Nadále platí, že tajemník Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky je nadřízen 
všem zaměstnancům úřadu zařazených do jednot-
livých odborů či oddělení. Toto schéma ukazuje 
rozdělení kompetencí mezi jednotlivé uvolněné 
členy Rady městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. Tajemník ÚMOb MHaH

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY OD 1. 2. 2008

Oddělení
hmotné nouze

Oddělení
péče o seniory

Oddělení soc.
právní ochrany

Uvolněný člen
rady Místostarosta

Oddělení
bytové

Oddělení
majetkové

Oddělení
MH a D

Finanční
odbor Starostka Kancelář vedení

radnice

Odbor
O a VV

Odbor výstavby
VH a Z

Tajemník

21. prosince 2007 se na radnici 
konala Zlatá svatba pana a paní 
Weiserových. S panem Weiserem 
jsem se seznámila těsně před ko-
náním svatby a musím říci, že mne 
tento pán velmi zaujal. Pro mne je 
důkazem, že stáří není nemoc, kte-
ré se bojím. Není to ani handicap 
a vůbec ne tzv. problémový stav. 
Jde o ukázku celoživotního stylu, 
o to, jak působíte na své okolí, 
o to, jak své stáří chcete prožít. 
A manželé Weiserovi ho prožívají 
nádherně. Užívají si života, svých 
dětí, svých vnoučat, užívají si 
sami sebe navzájem. 

Své ano si řekli v roce 1957 
(přesně 21. prosince) v Libocho-
vanech, poté se přestěhovali do 
Ostravy-Poruby. Do Mariánských 
Hor se nastěhovali v roce 1963. 
Pan Zdeněk pracoval jako tech-
nik na Dolu Ostrava, paní Marie 
jako kadeřnice, později v tiskárně. 
Život jim připravil mnohé rados-
ti, ale také starosti. Překonávali 
i problémy, které v každém man-
želství občas přicházejí. Velkou 
radost mají ze svých dětí Venuše, 
Zdeňka a Marie, ale také ze svých 
6 vnoučat. Jejich rodina je úspěšná 
a rozvětvená do mnohých oblastí 
života, např. oblasti umění, sportu 
či manažeringu.

Sami neskládají ruce do klína. 
Paní Marie miluje svoji zahradu 

a věnuje jí prakticky veškerý vol-
ný čas. Pan Zdeněk má zase své 
koníčky, rád cestuje po světě, 
rybaří, vykonává funkci v klubu 
důchodců i na té zahrádce občas 
pomůže. Jak říká pan Weiser: „Ži-
jeme krásně v souladu s přírodou, 
lidmi kolem sebe, sousedy, býva-
lými spolupracovníky a rodinou. 
Vzali jsme se z velké lásky a z té 
nám pořád ještě zbylo mnoho vzá-
jemné úcty, porozumění a ohledu-
plnosti.“

Zlatá svatba je krásná slavnost. 
Atmosféra na radnici v Marián-
ských Horách byla příjemná, slo-
va paní starostky byla velmi milá. 
Novomanželé si po padesáti le-
tech společného soužití řekli opět 
své ano a po gratulaci všech pří-
tomných ladně vytančili z obřadní 
síně. Jejich oslavy tímto neskon-
čily. Mnozí občané na Korunní 
ulici se vykláněli ze svých oken, 
zvědavi, co se to venku děje. Or-
chestr mladých umělců rozezněl 
celou ulici a vyloudili nejeden 
úsměv tak trošku závistivý. A já 
musím konstatovat, že já osobně 
se budu snažit žít svůj život aspoň 
z části tak dobře, jako manželé 
Weiserovi. A na Zlatou svatbu se 
budu těšit!

G. Zeisberger ve spolupráci 
s p. Weiserem

A léta běží vážení
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V uvedeném období se konala dvě 
zasedání ZMOb, sedm řádných a čtyři 
mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu 
na svých zasedáních:

Odvolalo:
- Bc. Tomáše Suchardu z funkce 

předsedy kontrolního výboru
- p. Karlu Korecovou z funkce členky 

kontrolního výboru
Zvolilo:
- Ing. Jiřího Jezerského do funkce 

předsedy kontrolního výboru
- p. Luďka Kokeše do funkce člena 

kontrolního výboru
- Ing. Jana Andrleho do funkce člena 

fi nančního výboru
- MUDr. Evu Klapetkovou do funkce 

členky fi nančního výboru
Schválilo:
- Rozbor hospodaření městského ob-

vodu za období 01 až 08. 2007
- Jednací řád ZMOb
Rozhodlo:
- O prodeji pozemku – p.č. 417/1 o vý-

měře 71 m2 v k.ú. Zábřeh-Hulváky Ing. 
Vladimíru Bischofovi

Zamítlo:
- Žádost Ing. Vlastimila Vyhlídala 

o prodej části pozemku – p.č. 317/9 
o výměře 32 m2 v k.ú. Zábřeh-Hulváky

- Žádost p. Jiřího Kuny o prodej ob-
jektu Karasova 2019/21 včetně pozemků 
– p.č. 1305 o výměře 435 m2, p.č. 193/11 
o výměře 3649 m2 a p.č. 187/33 o výmě-
ře 102 m2 – vše v k.ú. Mariánské Hory 

- Žádosti šestnácti vlastníků garáží 
o prodej pozemků pod těmito garážemi

- Žádost p. Věry Benové o převedení 
nájemní smlouvy k bytu č. 2 v objektu 
Jasinkova 4/1549, Ostrava-Hulváky, z p. 
Jaroslava Mojžíška na svou osobu

- Žádost p. Heleny Čermákové 

o prominutí poplatku z prodlení za dluž-
ný nájem

- Žádost manželů Třeťákových 
o snížení poplatku z prodlení za dlužný 
nájem

Vzalo na vědomí:
- Neschválení rozpočtu obvodu na 

rok 2008 Radou města Ostravy
- Schválení rozpočtového provizoria 

obvodu Radou města Ostravy na rok 
2008

- Rozbor hospodaření obvodu za ob-
dobí leden až říjen 2007 

Rada městského obvodu na svých 
schůzích:

Rozhodla:
O uzavření Smluv o dílo na prove-

dení:
- Renovace elektroinstalace v domě 

M. Pujmanové 13 s fi rmou Rudolf Juro-
šek

- Parkoviště na ul. L. Ševčíka s fi rmou 
Jaromír Mičulka – údržba vozovek

- Renovace střešní krytiny domu Fr. 
Šrámka 16 s fi rmou Vladimír Šnorek

- GO výtahu 500 kg v domě Rtm. 
Gucmana 1 s fi rmou CENOK – výtahy, 
a.s.

- Opravy kanalizace pro domy Korun-
ní 62 a Stojanovou nám. 1 s fi rmou Jiří 
Duda

- Dokončovacích prací, souvisejících 
s dokončením stavby „Rekonstrukce 
obytných domů 28. října 155, 157, 159 a 
Výstavní 2, 2a s fi rmou INTOZA, s.r.o.

- Renovace zdravotechniky v domě 
Korunní č. 14 s fi rmou Richard Janoš

- Rekonstrukce vozovky K.Tomana 
s fi rmou Jaromír Mičulka – údržba vo-
zovek

- Renovace střešní krytiny domu Cot-
tonové 7 s fi rmou Miroslav Hajduček

- Výměny oken v domě Ludmilina 23 
s fi rmou Tomáš Latka

- Stavebních úprav na služebně 
městské policie v Ostravě-Mariánských 
Horách s fi rmou Vokamont, sdružení 
instalatérů

- Montáže, údržby a demontáže svě-
telné vánoční výzdoby v obvodu s fi rmou 
ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

- Vypracování prohlášení vlastníka 
v domech Pražákova 9 a 11 se společ-
ností Claris realitní kancelář s.r.o.

- Renovace zdravotechniky v domě 
Oblá 13 s fi rmou Richard Janoš

- Odstranění graffi ti na obecních do-
mech s fi rmou Jaroslav Bartusek

- Podzimního vyhrabávání zelených 
ploch v obvodu s fi rmou Sadové úpravy 
a ekologické stavby, s.r.o.

- Vyčištění komunikací, chodníků 
a parkovišť v obvodu s fi rmou SEKOS 
Morava, a.s.

Rozhodla:
O uzavření rámcových Smluv o dílo 

na:
- Opravy a údržbu výtahů s fi rmou 

CENOK – výtahy, a.s.
- Havarijní službu (voda, topení) 

s fi rmou COME Elektromontáž Ostrava, 
s.r.o.

- Provádění elektroúdržby s fi rmou 
Jiří Chaloupka

- Provádění vodoinstalatérských prací 
s fi rmou Vokamont, sdružení instalatérů

- Zajištění montáže, oprav, revizí 
a tlakových zkoušek plynových zařízení 
s fi rmou Milan Sondel

- Čištění a opravu kanalizace a kana-
lizačních zařízení s fi rmou Jiří Duda

- Provádění stolařských prací s fi rmou 
Josef Foltýn

- Provádění topenářských a instala-
térských prací s fi rmou Josef Gunia

Schválila:
- Pronájem nebytového prostoru 

v domě Přemyslovců 32 p. Zdeňku 
Močydlanovi

- Zásady pro sestavování návrhu roz-
počtu obvodu na rok 2008 a rozpočtové-
ho výhledu na roky 2009 až 2011

- Plán zimní údržby pro rok 2007 až 
2008

- Prodej dodávkového vozidla Škoda 
136 PIC UP p. Aleně Plačkové

- Organizační schéma ÚMOb, platný 
od 1. 1. 2008 a od 1. 2. 2008

- Výši mimořádných odměn ředitelům 
ZŠ a ředitelkám MŠ 

- Jednací řád RMOb
- Adaptaci části půdního prostoru za 

účelem rozšíření stávající bytové jed-
notky v objektu Fr. Šrámka 9 manželům 
Vybíralovým

- Doplněk č. XI. k Organizačnímu 
řádu ÚMOb s účinností od 1. 1. 2008

Rozhodla:
- Ukončit Dohodou Smlouvu o nájmu 

pozemku, uzavřenou s p. Alešem Drei-
seitelem

- Vypovědět plnou moc, udělenou 
společnosti FIXUM, a.s. pro jednání s 
komerčními pojišťovnami jménem ob-
vodu

- Udělit plnou moc pro jednání s ko-
merčními pojišťovnami jménem obvodu 
společností SATUM CZECH, s.r.o.

- Vypovědět Smlouvu o dílo na údržbu 
a realizaci svislého dopravního značení 
na území obvodu, uzavřenou dne 1. 4. 
2002 s fi rmou Ing. Karel Kopečný K+K

Zamítla:
- Žádost p. Mikuláše Babiaka o pro-

minutí nebo snížení zbývající částky po-
platku z prodlení za dlužný nájem

Zrušila:
K 31. 12 .2007
- odbor školství
- odbor bytového hospodářství
- odbor majetkoprávní
- bytovou komisi
K 31. 1. 2008 

- odbor MHDaO
- odbor sociálních věcí
Zřídila:
Od 1. 1. 2008
- oddělení bytové
- oddělení majetkové
Od 1. 2. 2008
- oddělení místního hospodářství 

a dopravy
- oddělení péče o seniory a osoby se 

zdravotním postižením
- oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí
- oddělení hmotné nouze
Ústřední inventarizační komisi za 

účelem provedení řádné inventarizace 
hmotného a nehmotného majetku, zá-
sob, peněžních prostředků v hotovosti, 
cenin, pohledávek a závazků k 31. 12. 
2007

Rozhodla:
O poskytnutí fi nančního daru:
- Českému kynologickému svazu ve 

výši 3 000 Kč
- Oddílu lukostřelby TJ Mariánské 

Hory ve výši 10 000 Kč
- Sportovní basketbalové škole Ostra-

va ve výši 8 500 Kč
- Sdružení Student ve výši 3 000 Kč
- Souboru lidových písní a tanců Hlu-

bina ve výši 5 000 Kč
- MSK Morava o.s. – Moravský Svaz 

Sambo ve výši 5 000 Kč
- Svazu skautů a skautek ČR – JU-

NÁK ve výši 5 000 Kč
- ZUŠ E.Marhuly ve výši 10 000 Kč
- Slezské diakonii ve výši 5 000 Kč
- Českému svazu žen ORŽ Ostrava 

ve výši 2 000 Kč
- Občanskému sdružení Vzájemné 

soužití ve výši 5 000 Kč
- Nadačnímu fondu Ostravský dětský 

sbor ve výši 15 000 Kč
Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu za období září 2007 až prosinec 2007

Tato věta zazněla několikrát 
na společném jednání zástupců 
garážníků s Městskou policií a 
Policií ČR. Toto jednání vyvolala 
paní starostka na základě žádos-
ti o pomoc a nápravu, kterou na 
ÚMOb MHaH poslali vlastníci 
garáží na ulici Nájemnická. V této 
lokalitě rapidně stoupla trestná 
činnost, a to v oblasti majetkové, 
loupežných přepadeních a ubližo-
vání na zdraví. Jednání se účastni-
li: za vlastníky p. Ing. Veldamon 
a p. Migulski, za PČR p. Kerešké-
ni a za MP p. Hruška a p. Kupka. 
O tom, že jednání bylo přínosné 
pro všechny zúčastněné strany, 
není pochyb. Městská policie, 
která od podání stížnosti nájem-
níků garáží mnohonásobně zvý-
šila výkon služby v dané lokalitě, 
navázala ještě užší spolupráci se 
zástupci „garážníků“. Je velmi dů-
ležité vědět, kam je možno zavolat 

či na koho se obrátit. Policie ČR p. 
Kereškéni předal zástupcům jmé-
na i kontakty na okrskáře, kteří 
budou lokalitu pravidelně kontro-
lovat a kterým je možno okamžitě 
hlásit případné další přestupky či 
trestnou činnost. V součinnosti 
s majiteli garáží vznikne u Policie 
ČR databáze osob, kteří trestnou 
činnost v dané lokalitě vyvíjejí 
a naopak také databáze vlastníků 
jednotlivých garáží včetně kon-
taktů. Bylo by vhodné, kdyby si 
každý majitel garáže svůj majetek 
označil daným číslem. Umožní 
to rychlou identifi kaci a následné 
pátrání. 

Druhým krokem k odstranění 
potíží vedla druhá schůzka maji-
telů garáží s paní starostkou, a to 
o týden později, kdy se řešil ka-
merový systém a žádost o zvýšení 
osvětlení v této oblasti.

 (GZ)

Buďme partneři

Změny v oblasti státní sociální podpory
Přijetím zákona č. 261/2007 

Sb., o stabilizaci veřejných roz-
počtů, dochází od 1. ledna 2008 
ke změnám podmínek nároku dá-
vek poskytovaných podle zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociál-
ní podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o státní 
sociální podpoře).

A. přídavek na dítě
Je odstraněna vazba na životní 

minimum a rozdělení výše přídav-
ku dle příjmu rodiny. Výše je sta-
novena v pevné částce podle věku 
dítěte: dítě do 6 let – 500 Kč, dítě 
ve věku 6-15 let – 610 Kč, dítě ve 
věku 15-26 let – 700 Kč. Nárok na 
přídavek na nezaopatřené dítě do 
26 let mají jen rodiny s příjmem 
do 2,4násobku životního minima 
rodiny.

B. sociální přídavek
Hranice příjmů rodiny omezují-

cí nárok na dávku se snižuje z 2,2 
na 2,0 násobek částky životního 
minima rodiny. Např. rodina s jed-
ním dítětem do 6 let dosahuje na 
výši životního minima 7 080 Kč, 
hranicí čistého příjmu pro posuzo-
vání sociálního příplatku je tedy 
Kč 14 160.

C. rodičovský příspěvek
Zákon o státní sociální podpoře 

umožňuje čerpání rodičovského 
příspěvku ve třech výměrách sta-
novených pevnými částkami: zvý-
šené, základní a snížené. Rodič má 
možnost si zvolit rychlejší čerpání 
rodičovského příspěvku ve výmě-

ře do 24 měsíců věku dítěte (Kč 
11 400/měsíčně, tj. celková částka 
Kč 216 600) nebo klasické čerpání 
v základní výměře do 36 měsíců 
věku dítěte (Kč 7 600/měsíčně, tj. 
celková částka Kč 235 600) anebo 
pomalejší čerpání v základní vý-
měře do 21 měsíců věku dítěte (Kč 
7 600/měsíčně) a dále ve snížené 
výměře do 48 měsíců věku dítěte 
(Kč 3 800/měsíčně, tj. celkově Kč 
224 200)). Vybrat si však nemůže 
každý. Nárok na rychlejší čerpání 
má rodič, který má nárok na pe-
něžitou pomoc v mateřství min Kč 
380/den. Rodiči, kterému naopak 
nevznikl nárok na peněžitou po-
moc v mateřství nebo nemocenské 
poskytované v souvislosti s poro-
dem, náleží čerpání ve snížené vý-
měře. To samé platí u rodičů, kteří 
nepožádají o zvýšenou či základní 
výměru. U zdravotně postižených 
dětí je zachován nárok na rodičov-
ský příspěvek do 7 let věku dítěte 
v základní výměře (7 600 Kč).

D. příspěvek na školní po-
můcky

S účinností od 1. 1. 2008 se 
dávka státní sociální podpory na 
příspěvek na školní pomůcky 
ruší.

E. pohřebné
U dávky státní sociální podpo-

ry se změnil okruh oprávněných 
osob, neboť od 1. 1. 2008 náleží 
pohřebné jednorázově osově, kte-
rá vypravila pohřeb nezaopatřené-
mu dítěti nebo osobě, která byla 

rodičem nezaopatřeného dítěte. 
Výše pohřebného v těchto přípa-
dech se nemění, tzn. vyplácí se 
částka Kč 5000.

 F. porodné
Bude vypláceno v pevné výši, 

a to pro každé dítě Kč 13 000. 
Tímto je odstraněn valorizační 
mechanismus zvyšování této dáv-
ky.

G. peněžitá pomoc v mateř-
ství

Svobodné matky přestávají mít 
výhodu delší mateřské, která trvá 
28 týdnů. Na delší mateřskou (37 
týdnů) mají nárok ženy, které po-
rodí vícerčata. Výše mateřské se 
vypočítává obdobně jako nemo-
censká, poskytuje ji zaměstnava-
tel nebo státní správa sociálního 
zabezpečení. V případě, že rodič 
nemá nárok na mateřskou, je vy-
plácen přímo rodičovský příspě-
vek. 

H. příspěvek při převzetí dítě-
te do pěstounské péče
Částky příspěvku jsou stanove-

ny v pevné částce, a to u dítěte do 
6 let Kč 8 000, od 6 do 15 let Kč 
9 000 a u dítěte od 15 do 18 let Kč 
10 000. Je odstraněn automatický 
valorizační mechanismus zvyšo-
vání dávky

I. příspěvek na zvýšené život-
ní náklady

Tento příspěvek ve výši 200 Kč 
je zrušen.

 (red)
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I v letošním roce knihovny na-
šeho obvodu připravují celou řadu 
zajímavých akcí. Dětští čtenáři se 
v roce 2008 mohou těšit na pořady 
z projektu „Knihovna je kama-
rád“. Bližší informace o progra-
mech si můžete přečíst vždy v jed-
notlivých měsíčních vydání Zpra-
vodaje Mariánských Hor a Hulvák 
a informovat se v knihovnách na 
ulici Daliborova 9 a J. Trnky 10.

 
KNIHOVNA MAR. HORY,
DALIBOROVA 9

7. 1. – 14. 3. „Nedokončený 
příběh“ – výtvarná a literární 
soutěž na téma Tajemství sněžné-
ho muže. 

21. 1. pondělí 14 – 16 hodin 
„Pohádková záložka“ – výtvarná 
dílna, ve které budou děti vyrábět 
záložky do knih. 

31. 1. ve čtvrtek 15 – 16 hodin 
v Čítárně u čerta „Dášenka a jak 
to bylo dál“- vyprávění a čtení 
o malých štěňátkách.

KNIHOVNA FIFEJDY,
J. TRNKY 10

3. 1. – 29. 2. „Žáby bijí na po-
plach“ – výstava fotografi í u nás 
i ve světě žijících obojživelníků 
v rámci celoevropské kampaně na 
záchranu obojživelníků.

7. 1. – 14. 3. „Nedokončený 
příběh“ – výtvarná a literární sou-
těž pro žáky 1.-9. tříd ZŠ na téma 
Tajemství sněžného muže. 

24. 1. čtvrtek 13 – 17 hodin 
„Pohádková záložka“ – výtvarná 
dílna, ve které budou děti vyrábět 
záložky do knih. 

Ve středu 16. 1. ve 14 hodin
zahajuje svou činnost
kroužek dramatické výchovy 

„Malí herci“
 Zveme dětí, které 

baví hrát divadlo. Po-
drobnější informace 
a přihlášky si mohou 
vyzvednout v knihovně. 

V prosinci proběhl v knihovně 
pořad pro dívky „Chci se líbit“. 
Děvčata se malovala, věnovala se 
hygieně, vlasům, správné chůzi. 
Celý pořad byl doplněn výstavou 
knih na dané téma.

 Za knihovnu p. Hulenová
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AKCE – LEDEN 2008
 5.- 6. 1. 2008:  Soustředění DIVIDLA – stavba dalších před-

stavení.
10.-13. 1. 2008: Beskydské zimní radovánky
   Víkend plný sněhu, lyžování, zábavy a desko-

vých her na TZ Řeka
30. 1. 2008:  Divadelní přehlídka DIVIDLA - mateřské 

školy (a pro MŠ) Ostravy a okolí
Zkoušky DS DIVIDLO a FS HLUBINA v daných termínech 

– příprava na vystoupení
Každý všední den od 8.00 do 13.00 KURZY DRAMATIC-

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

Přes probíhající rekonstrukci budovy SVČ Korunka je provoz 
všech kroužků, zájmových útvarů a oddílů realizován v plném mož-
ném rozsahu. Bližší informace, termíny, hodiny, cenu a přihlášky si 
vyžádejte na recepci SVČ, na www stránkách, případně telefonicky, 
mailem…

Vážení rodiče, děti, mládeži,
od 1. 2. 2008 startuje nový projekt SVČ Korunka pod názvem Klub 

Korunka. Členy klubu se mohou stát všichni zájemci od 5 do 18 let, 
kteří mají zájem navštěvovat víc zájmových kroužků, zúčastňovat se 
našich akcí, táborů apod. Co všechno vám Klub Korunka přinese, 
najdete na www.svc-korunka.cz.

Dovolte mi také, abych popřála všem do Nového roku 2008 hodně 
zdraví, štěstí a volného času, který vám proměníme v nezapomenu-
telné zážitky. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka

KNIHOVNA
KNIHA

ČTENÁŘ

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

Ženy ve čtyřech kra-
jích České republiky, 
včetně Moravskoslez-
ského, dostanou jedineč-
nou šanci rozvinout své 
schopnosti a dovednosti, 
které jim mohou pomoci 
v začátcích podnikání nebo v roz-
voji kariéry. 

Pojďte se s námi vzdělávat 
v oblastech manažerských a ana-
lytických dovedností, obchodu, 
ekonomiky a práva, osobnost-
ního rozvoje, ale také například 
v oblasti vizážistiky a osobní 
image!

Prezenční kurzy budou probí-
hat v Ostravě od ledna do června 
2008 a pro účastnice budou díky 
fi nancování z fondů ESF zdarma! 
Ty ženy, které se z časových důvo-
dů nemohou kurzů zúčastnit, jsou 
zvány ke studiu prostřednictvím 
interaktivních e-learningových 
kurzů, které jsou připravovány 
a které budou dostupné na inter-
netu.

Účastnice kurzů navíc budou 
moci soutěžit o ceny v celkové 
hodnotě 70.000 Kč! 

Zaregistrujte se na stránkách 
www.podnikavazena.cz a sledujte 
aktuální informace! O termínech 
kurzů vás budeme včas informo-
vat.

Těšíme se na vás!
Kontakt: 
Buďto dopisem na adresu: 

ATHENA – Společnost pro vzdě-
lávání a rozvoj žen, Přemyslov-
ců 48, 709 00 Ostrava nebo na 
e-mail: athena.kh@seznam.cz. 

Koordinátorem projektu je spo-
lečnost TEMPO Training & Con-
sulting, s.r.o.

Tento projekt je spolufi nanco-
ván Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České repub-
liky.

Staňte se podnikavou ženou!

Hledáte příjemné místo pro 
trávení volného času?

V březnu loňského roku zaháji-
lo svou činnost Charitní centrum 
Gabriel, které se nachází v Ostra-
vě -Zábřehu, na ul. Čujkovova 40a 
(dopravní spojení – autobusem 
č. 48, který má nástupní zastávky 
také v Mar. Horách – např. Marián-
skohorská, Sídliště Fifejdy nebo 
obchodní centrum Futurum). 

Toto zařízení nabízí Denní cen-
trum pro seniory, Klub seniorů, 
Rodičovské centrum Klubíčko, 
Klub Kafe Ostrava.

 Denní centrum  
pro seniory
pomoc při péči o blízkého

Denní centrum pro seniory je 
určeno pro lidi, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního stavu a potře-
bují pomoc jiné osoby. Rozhodu-
jícím kriteriem pro poskytování 
služeb jsou snížená schopnost 
sebeobsluhy a sociální potřebnost 
uživatele. Péče je poskytována 
v době, kdy jsou rodinní pečovate-
lé v zaměstnání.

Klub seniorů
příjemné místo pro trávení volné-
ho času

Nabízí příležitost v příjemných 

prostorách ke společenské a zá-
jmové činnosti starším a zdravot-
ně postiženým lidem. Členem se 
může stát každý, kdo má zájem 
účastnit se kulturního, společen-
ského a duchovního života (pro-
gram Klubu seniorů - společenské 
hry, základy práce na PC, klub 
čtenářů a křížovkářů, dámský 
klub, tvořivá dílna, besedy, před-
nášky a další).

Denní centrum pro seniory 
a Klub seniorů 

provozní doba: 7.00 – 18.00 h 
(pondělí – pátek)

Kontakt:
Charita Ostrava – Charitní stře-

disko Gabriel, Čujkovova 40a, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, Jana Pa-
seková – koordinátorka střediska, 
tel.: 599 527 590, mobil: 731 534 
002, e-mail: cho.gabriel@caritas.
cz, web: www.ostrava.caritas.cz
Všechny služby Klubu seniorů 
jsou poskytovány zdarma. 

 Rodičovské centrum 
Klubíčko
nebojte se tvořit i když děti nespí

Poskytuje služby rodičům 
s dětmi v předškolním věku do 6 
let. Nabízí možnost společného 
trávení času rodičů a dětí s pod-
porou tvořivých aktivit. Smyslem 
je prevence sociálního vyloučení 

při déletrvající izolaci, pomoc 
při znevýhodnění na trhu práce, 
změna stereotypů prožívání života 
v panelovém bytu.

Rodičovské centrum klubíčko
provozní doba: 8.30 – 11.30 h 

(pondělí – pátek)
Kontakt:
Charita Ostrava – Charitní 

středisko Gabriel, Čujkovova 
40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Pe-
tra Hořínková, tel.: 599 527 590,
mobil: 737 321 855, e-mail: 
cho.klubicko@caritas.cz, web: 
www.ostrava.caritas.cz

Klub Kafe Ostrava
Kavárna a jídelna je prostorem, 

kde probíhá pracovní a sociální 
rehabilitace duševně nemocných 
lidí. Za podpory odborného per-
sonálu mají klienti příležitost ob-
novit si pracovní, komunikační 
a sociální dovednosti.

Klub Kafe Ostrava
provozní doba: 11.00 – 14.00 h 

(pondělí – pátek)
Kontakt:
Klub Kafe Ostrava, Anima, ob-

čanské sdružení, Čujkovova 40a, 
700 30 Ostrava – Zábřeh, Mgr. 
Eva Šimoňáková, tel.: 595 782 
484, mobil: 731 781 757, e-mail: 
klub.kafe.ostrava@volny.cz

Informace nejen pro seniory

Jakub Tomeš, žák 2.L, si od ledna vyzkouší, jaké 
to je studovat na střední škole v Norsku. 

V červnu 2007 byl vybrán norskou školou Samisk 
videregaende skole, Karasjok (www.sami.vgs.no) 
a v listopadu 2007 mu byl schválen grant individuál-
ní mobility studenta Národní agenturou evropských 
programů v Praze (www.naep.cz). Mobilita potrvá 

od 18. ledna do 17. března 2008 a Jakub Tomeš 
se tak stane prvním studentem z České republiky, 
který si vyzkouší studium na norské střední škole 
v rámci programu FM Norska.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, 
 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola  
sociální,  Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory

Česká spořitelna vybavila již 
téměř 80 % z celkového počtu 
1110 bankomatů speciálním sys-
témem zabraňujícím kopírování 
karet (FDI). Jde o zařízení, které 
bankomat účinně chrání proti 
instalaci nelegálních zařízení 
a znemožňuje okopírovat data 
z magnetického proužku. Zelený 
plastový nástavec se instaluje 

přímo na vstupní otvor pro kartu 
a jeho přesný vzhled si klienti 
mohou ověřit i na obrazovce 
bankomatu a je lehce poznat, 
pokud na bankomatu bylo insta-
lováno něco navíc. Nástavec je 
z průhledného plastu s integro-
vaným hologramem. V zadní 
části ho prosvěcuje přerušované 
světlo indikátoru čtečky.  (red)

U bankomatů České spořitelny 
došlo ke změně

První Čech na norské střední škole
je z Obchodní akademie z Mariánských Hor
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Studentskou hymnou „Gaude-
amus igitur“, začal jubilejní 10. 
ročník krajské amatérské taneční 
soutěže „Dance Šance o zlatého 
slona France“ pořádané ke Dni 
studentstva.

Studentská rada Domova mlá-
deže Fráni Šrámka 3 v Ostravě-
Mariánských Horách pod patro-
nací pedagogů uspořádala 20. 11. 
2007 taneční soutěž, na které vy-
stoupili tanečníci ve věku 14 - 24 
let. O skvělou atmosféru večera, 
ve zcela zaplněném sále se po-
staral a diváky bavil živý maskot 
slon Franc. Mezi diváky jsme při-
vítali také sponzory, z úřadu Mari-

ánských Hor a Hulvák přišel mezi 
nás p. Ing. Jezerský a z krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje 
jsme přivítali p. Bc. Kaločovou.

V průběhu večera vystoupilo 
108 tanečníků, shlédli jsme např. 
aerobic, Hip Hop, step, latinsko-
americké tance, baletní vystoupe-
ní, scénické tance i jiné. V každé 
kategorii (jednotlivci, dvojice 
a skupiny) byli porotou ohodno-
ceni tři soutěžící tanečníci. Pro 
vystupující studenty z domova 
mládeže byla zřízena zvláštní ka-
tegorie.

Porotu oslnilo vystoupení sku-
piny Galtish s tancem „La belle 

Catherine“ (irský tanec) a byla 
jí udělena Zvláštní cena poroty. 
Cenu diváka si odnesla student-
ka Veronika Geislerová s tancem 
„Holka z ulice“

Příjemným podvečerem nás 
provázeli moderátoři Stanislava 
Červenková a Jakub Zahradil, stu-
denti našeho domova.

Vítězové si odnesli spoustu pěk-
ných a hodnotných cen od našich 
sponzorů. S 280 diváky v sále, 
porotou, sponzory a soutěžícími 
se rozloučila ředitelka DM Mgr. 
Jarmila Klegová, prezidentka po-
řádajícího sdružení Student. 

Mgr. Silvie Peňázová
Fotodokumentace:
Luboš Durchánek

Jak vytančit slona
JAK OSLAVIT SVÁTEK STUDENTŮ? VYTANČIT SI SLONA!

Slyšel jsem, že po 
novém roce mohu 
na Vašem úřadě 
získat výpis z kata-
stru nemovitostí. Je 
to pravda?

Podle zákona 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřej-
né správy, orgány veřejné správy 
mohou na požádání vydat úplný 
či částečný výpis z informačních 
systémů veřejné správy, které 
jsou neveřejnými evidencemi. 
Náš úřad je zařazen do seznamu 
obecních úřadů, které vydávají 
ověřené výstupy z těchto infor-
mačních systémů. Od nového 

roku tak můžete získat ověřený 
výstup z katastru nemovitostí, 
obchodního či živnostenského 
rejstříku. Cena ověřeného výpisu 
je 100 Kč/první stránka (každá 
další stránka Kč 50). Postupně se 
bude zavádět i možnost získání 
výpisu z rejstříku trestů.  (GZ)

Pozn. redakce: Své otázky 
mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatel-
ně pod heslem: Ptám se… Auto-
maticky však budou vyčleněny 
všechny otázky pobuřující, urá-
žející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Nadešel nový rok očekávání 
a příprav na větší a větší úlovky, 
rok plný předsevzetí a naděje. 
Je nám ctí, že se s přáním úspě-
chu můžeme připojit i my a snad 
Vám pár chvil zpříjemníme svou 
činností. Tak jako v loňském roce 
připravujeme i letos akce zejména 
na rybníku Jarka s tradičním při-
spěním našich sponzorů, kterým 
patří náš upřímný dík a bez kte-
rých by snad žádná akce pořádána 
být nemohla. 

Do konce února budou členo-
vé výboru úřadovat na křižovatce 
ulic Korunní a Baarové v budově 
bývalého Junáka každý čtvrtek od 
10 – 12 a dále od 15-17.30 ho-
din. Připomínáme také, že loňské 
povolenky musí být odevzdány 
nejpozději do 15. ledna 2008. 
Na tomtéž místě jsou vyřizovány 
i potřebné dokumenty pro mládež, 
která se bude scházet pod novým 
vedením od počátku měsíce břez-
na. 

Tak tedy, jak se říká, pro příští 
rok nechť je pro všechny rybáře 
krvavá voda.

Vladimír Hütter,
jednatel MS ČRS 
Mariánské Hory

Kamarádi
rybáři

Stacionární centrum prevence 
Městské policie Ostrava

Od 25. září 2007 je v prostorách spádové služebny Městské policie 
Ostrava na ulici Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce otevřeno Sta-
cionární centrum prevence. 

Toto pracoviště je určeno pro širokou veřejnost. Občané se zde mo-
hou obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi, 
týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování 
pořádku a bezpečí v našem městě. Centrum bude sloužit jako poradna 
pro občany, kterým se zde také dostane informací o práci strážníků 
městské policie v Ostravě. Rovněž zde budou k dispozici kontakty na 
krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici budou 
materiály a publikace, týkající se preventivní činnosti Městské policie 
Ostrava a zájemci získají také informace, jak se do řady preventivních 
projektů městské policie mohou sami zapojit. Občané zde také budou 
seznámeni s akcemi městské policie, pořádanými v rámci prevence pro 
širokou veřejnou např. v klubech důchodců, kulturních domech aj. 

Tel. kontakt na Stacionární centrum prevence - 595 781 324
E-mail - prevence@mpostrava.cz
Otevřeno:
Pondělí 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
Úterý 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
Středa 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 18.00 hod
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
Pátek 9.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod

V programu prevence krimina-
lity v Ostravě byla spuštěna akce 
SENIOR linky. Cílem akce je 
umožnění přivolání pomoci osa-
měle žijícím seniorům, zdravotně 
či jinak hendikepovaným osobám. 
Jedná se hlavně o případy, kdy 
osoba nemá možnost použít tele-
fonní přístroj k přivolání pomoci, 
a může tedy využít nouzového 
tlačítka k přivolání pomoci v pří-
padě nejen náhlé nevolnosti či jiné 
zdravotní indispozice, ale také 
v případě ohrožení bezpečnosti. 
Osoby z této cílové skupiny se 
velmi často stávají oběťmi trestné 
činnosti a to ve vlastních bytech. 
Pachatelé se snaží pod různými 
záminkami (např. pomoc při au-
tonehodě, vydávání se za vzdále-
ného příbuzného apod.) vnutit do 
bytu. I když by poškození rádi při-
volali telefonem policii, z nejrůz-
nějších důvodů (ostych, zamezení 
přístupu k telefonnímu přístroji ze 
strany pachatele apod.) tak neuči-
ní. Po stisku nouzového tlačítka 
(dálkového ovladače) bude na 
tísňovou linku Městské policie 
provedeno hlášení, které bude 
obsahovat předem formulovanou 
zprávu. Po přijetí tohoto tísňového 
volání budou v databázi účastníků 
„Senior linky“ dohledány potřeb-
né informace k jeho osobě (osoby 

blízké, diagnóza, bydliště, zda jsou 
na příslušné služebně uloženy klí-
če od bytu seniora apod.). Městská 
policie může provést zpětné volá-
ní na telefonní číslo seniora a na 
základě získaných informací vyšle 
příslušnou hlídku či případně další 
složku. Podmínkou zapojení oso-
by do programu je funkční pevná 
telefonní linka, ke které se připojí 
potřebné technické zařízení, jehož 
součástí je nouzové tlačítko, které 
má účastník senior linky neustále 
u sebe. Ke zvážení se nabízí rov-
něž možnost, že by osoby zapoje-
né do programu, ponechaly např. 
na nejbližší služebně městské po-
licie k dispozici klíče od bytu pro 
případ, že by po vyslání signálu 
z telefonního hlásiče nebylo mož-
no s osobou navázat zpětný kon-
takt a hrozilo by nebezpečí, že 
dotyčný např. leží doma na zemi 
bez možnosti pohybu.

Realizace tohoto projektu si vy-
žádá investici technického zaříze-
ní, a to ve výši cca 4 200 Kč. Toto 
technické zařízení si musí zájemce 
o připojení zakoupit sám. Samotná 
tísňová linka 156 je bezplatná.

Bližší informace poskytuje 
Ing. Kočová, ÚMOb MHaH, tel. 
599 459 256.

 (red)

Akce „Senior linka“

Dejte si pozor na výhodné nabídky 
„Hurá, nastalo období výprodejů,“ slýchávám z úst 

lidí různých věkových kategorií. Každý rád při náku-
pech ušetří. Dávejme si však pozor na nejrůznější láka-
vé a výhodné nabídky. Můžeme při nich leckdy utratit 
více. Nevěříte?

Jednou z možností je bezhlavé nakupování v období 
„lednových výprodejů“. Kdo z vás se nepotýká s poku-
šením nakoupit cokoliv podstatně výhodněji než je ob-
vyklé a střádat tak spotřební zboží, oblečení či potravi-
ny? O nejrůznější nabídky není nouze, obchodníci nás 
lákají a přesvědčují přímo v obchodech, reklamních 
letáčcích, na billboardech a v médiích. Jediným cílem 
je přilákat pozornost. A daří se jim to. Mnohdy jede-
me přes celé město, jen abychom ušetřili jednu korunu 
a v taškách máme nepotřebné zlevněné skleničky, o 20 
rohlíků více než stačíme zkonzumovat a haldu obleče-
ní na dva roky dopředu. Prostě se řídíme heslem: „ne-
kup to, když je to tak levné!“ To, že jsme utratili daleko 
více a že se nechováme racionálně, možná zjistíme, až 
se nám vyprázdní peněženka.

Výhodné nabídky na nás čekají ale i mimo hy-

permarkety. Jistě jste už narazili na zcela akční ceny 
u prodeje automobilů, nemovitostí či zájezdu. Po kou-
pi se však dozvíme, že auto má sice na tachometru 
40 000 ujetých kilometrů, ale odborník tvrdí, že auto 
ujelo minimálně dvojnásobek, že pozemek za skvělou 
cenu není bohužel určen k výstavbě a k super levnému 
pobytu si musíme přičíst ještě palivový, bezpečnostní 
a bůhvíjaký poplatek.

A do toho všeho vám do schránky přijde potěšují-
cí zpráva, že postupujete do slosování o hlavní výhru. 
Stačí si jen objednat zboží nebo zaplatit registrační po-
platek. Že jste se do žádné soutěže nepřihlásili?! Neva-
dí, zní to velmi lákavě a třeba (snad, možná, určitě…) 
budete mít štěstí. Já jsem pesimista s realistickými 
sklony a říkám: zachovejte si chladnou hlavu, rozho-
dujte se bez emocí a po dostupných informacích, které 
si ověříte u nezávislého zdroje. Zvažte, zda zlevněné 
zboží potřebujete a zda je opravdu kvalitní. Nic víc, 
nic míň. 

Ve Vašich nákupech hodně štěstí…
Gabriela Zeisberger
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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

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

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

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

www.zdravakuze.cz

ZÁJEMCŮM
O INZERCI 

Pokud máte zájem o placenou 
inzerci na této straně našeho 
Zpravodaje, kontaktujte naši re-
dakci - Bc. Gabriela Zeisberger, 
tel.: 599 459 234, 604 833 062, 
e-mail: zeisberger@marianske-
hory.cz. Cena inzerce je stano-
vena na 10 Kč za cm2, černobílé 
provedení. Za inzerci čtvrtletní 
bude poskytnuta sleva 10 %, 
na celoroční sleva 20 %.

 (red.)

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

Otvírací doba:
Po  13-17 h
Út 8-12 h 13-17 h

St 8-12 h 13-17 h
Čt 8-12 h 13-17 h
Pá 9-15 h

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.

Inzerce

Gratulujeme
Koncem listopadu se 

krásného jubilea dožila 
paní Matylda Růžičko-
vá z Mariánských Hor. 
K jejím devadesátinám 
ještě jednou srdečně 
gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a vitality 
do dalších let. Já osob-
ně přeji paní Růžičkové, 
aby byla tak usměvavá 
a šťastná, jako byla při 
naší návštěvě. (GZ)

m  K poslechu a tanci hraje skupina  
Duo B-B-systém

m  EJDM-vystoupení rockové hudební  
skupiny

m Bohatá tombola
m Skvělá domácí kuchyně
m Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti 100 Kč
m Dárek pro každou účastnici

POZVÁNÍ NA PLES
Místní organizace KDU-ČSL v Ostravě-Mar. Horách a Římskokatolická farnost
Ostrava-Mariánské Hory si Vás dovoluje pozvat v rámci oslav 100 let kostela
na tradiční, v pořadí již 39. společný ples pod názvem

Parish Dance, aneb když farnost tančí
Sobota 2. 2. 2008 v 19.30 hod.
v sále OKD (naproti Nové radnice), Prokešovo nám. 6, Ostrava

Předprodej vstupenek:  Fara v Ostravě-Mar. Horách (vedle kostela) v neděli 20. 1. 2008 
a 27. 1. 2008 vždy v 11.00 hod. nebo na tel. č. 732 688 591.

Těšíme se na Vás. Mgr. Jiří Ramík, farář – Jana Pagáčová, předsedkyně MO KDU-ČSL
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