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Zdarma do každé domácnosti l Prosinec 2008 l Číslo 174

Prosinec je 
podle gregori-
ánského kalen-
dáře dvanáctý 
a poslední mě-
síc v roce. Má 
31 dní.

21. prosince 
je zimní slu-
novat. Slunce 
stojí nad obrat-
níkem Kozo-
roha. V tento 
den je na sever-
ní polokouli 
nejkratší den 
v roce a noc je 
nejdelší. V řím-
ském kalendáři 
byl prosinec 
desátým měsí-
cem (proto 
se jmenuje 
v jiných jazy-
cích december, 
podle decem = 
deset). V roce 
153 př. n. l. 
byly přidány 
ještě další dva 
měsíce. Název 
pochází od slo-
va „prosiněti“ 
= prosvítati, 
což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 
občas prosvitne mezi mraky.

Prvního prosince v r. 1835 publikoval Hans 
Christian Andersen svoji první knihu pohádek, 
tento den je Světovým dnem boje proti AIDS, slaví 
se od r. 1998. Na třetího prosince připadá Meziná-
rodní den zdravotně postižených. 4. 12. slaví svá-
tek Barbora – v českých zemích chodily večer před 
svátkem sv. Barbory dívky bíle oděné buď pouze 
mlčky nebo pronášely říkání nebo i zpívaly písně. 

Přitom nadě-
lovaly drobné 
dárky dětem. 
Zvyk zanikal 
již před 1. svě-
tovou válkou, 
ve zbytcích 
se dochoval 
dodnes, např. 
na Žďársku. 
6. 12. 1774 
zavádí Marie 
Terezie povin-
nou školní 
d o c h á z k u , 
14. 12. 1911 
R. Amundsen 
dobyl Jižní pól 
a 17. 12. 1938 
v časopise 
Mladý hlasa-
tel vyšel první 
díl kresleného 
seriálu Rychlé 
šípy spisova-
tele Jarosla-
va Foglara. 
21. 12. 1834 
byla poprvé 
uvedena diva-
delní hra Jose-
fa Kajetána 
Tyla Fidlovač-
ka aneb Žádný 

hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde 
domov můj. V ten samý den, ale o 173 let pozdě-
ji (r. 2007) devět zemí včetně Česka vstoupilo do 
Schengenského prostoru. A už je tu hlavně dětmi 
očekávaný Štědrý den (24. 12.), který je posled-
ním dnem přípravy na vánoční svátky a užívání. Se 
Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťan-
ských i křesťanských zvyků a pověr. Den začínal 
poslední adventní mší.

(Pokračování na str. 2)

PROSINEC – … a je konec

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Doprava jinak
ÿ Nová koncepce Městské policie Ostrava
ÿ Tříkrálová sbírka 2009

Uzávěrka dalšího čísla: 22. prosince 2008

Citát měsíce:
NIC NENÍ LEHČÍ, NEŽ KLAMAT A POMLOUVAT.
 Anton Pavlovič Čechov

Když jsem ve Zpravodaji zve-
řejnil, že ve spolupráci s OZO 
chystáme nová „hnízda“ pro 
kontejnery na tříděný odpad, 
nepředpokládal jsem, že výzva ke 
spolupráci s vámi občany, bude 
mít tak velký ohlas.  Na zákla-
dě vašich připomínek a podnětů 
vytipovávám pozemky, které patří 
městu a které jsou  v  docházkové 
vzdálenosti z vašich obydlí. Chci 
je nabídnout OZO pro kontejnero-
vá stání.  Snad se strefím do vašich 
představ. OZO má k tomu účelu 
připravené fi nanční prostředky 
a pokud bude oboustranná shoda, 
připravíme projekty na zpevněná 
stání, vybereme fi rmu, která je 

zrealizuje a výsledkem by měla 
být místa, kde se bude třídit sklo, 
plasty, papír.....z vašich domác-
ností. Doufejme, že tam pak nepo-
řádníci nebudou odkládat  staré 
ledničky, skříně, gauče a tak tvořit 
další černé skládky. Jako například 
u popelnic na Klicperové uli-
ci, nebo u „klekánice“ na Fifej-
dách. Velkoobjemné věci patří 
na Sběrný dvůr!!!!! Ten je poblíž 
Kaufl andu a je otevřený dokonce 
i v sobotu. Využívejte ho - pro-
sím.

Těm, kteří mi napsali, děkuji 
a nám všem přeji co nejčistší měs-
to.

 Jiří Jezerský, radní

Tříděný odpad

Sdělení občanům

Sjízdnost komunikací a schůd-
nost chodníků v našem městském 
obvodu vychází z plánu zimní 
údržby schváleného radou měst-
ského obvodu pro období zimních 
měsíců od 1. 11. 2008 – 31. 3. 
2009.

Jelikož v zimním období není 
možno závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti odstranit, ale jenom 
je zmírnit, což není možno provést 
okamžitě na celém území městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky, stanoví „Plán zimní údržby“ 
potřebné priority údržby a to dle 

lokalit a času. Tyto priority vyplý-
vají z nestejné důležitosti místních 
komunikací a z technických mož-
ností provádění zimní údržby.

Obvod je rozdělen na dvě oblas-
ti, které jsou udržovány těmito fi r-
mami:
l fi rma Peter Pavlík bude pro-

vádět zimní údržbu na místních 
komunikacích, chodnících a pře-
chodech pro chodce v lokalitách 
od ul. 1. Máje a Přemyslovců po 
hranice Nové Vsi a Ostravy-Jih 
a všech chodníků, schodišť a ve-

řejných ploch v celém MOb Ma-
riánské Hory a Hulváky. Tato fi r-
ma bude zajišťovat i dispečerskou 
činnost po celé zimní období od 
1. 11. 2008 – 31. 3. 2009.
l společnost SEKOS Morava, 

a.s. bude provádět zimní údržbu 
na místních komunikacích a pře-
chodech pro chodce v lokalitě od 
ul. 1. Máje a Přemyslovců po hra-
nice obvodu směrem na Morav-
skou Ostravu a Přívoz.

 
Údržbu silnic, po kterých jez-

dí městská hromadná doprava, 

zajišťuje jak v letních tak i zim-
ních měsících akciová společnost 
Ostravské komunikace, a.s..

Vlastníky nemovitostí upo-
zorňujeme, že stále platí povin-
nost údržby chodníků přilehlých 
k domu a ten kdo sníh neodhrabe 
nebo neposype zledovatělý chod-
ník, přes upozornění strážníka 
městské policie, dopustí se pře-
stupku proti veřejného pořádku, 
což může mít za následek uložení 
pokuty.

Pro informaci občanům sdě-
lujeme, že případné připomínky 

k zimní údržbě je možné sdělit 
na zdejší radnici, odboru výstav-
by, VHaZ, úseku MHaD na tel. 
číslo 599 459 218, 602 551 099, 
599 459 239, 606 621 999, pří-
padně na e-mailovou adresu: 
pulchartova@marianskehory.cz,
v e s e l a @ m a r i a n s k e h o r y. c z , 
chalupova@marianskehory.cz.

Plán zimní údržby je zveřejněn 
na webových stránkách našeho 
městského obvodu.

Gabriela Veselá,
referent odboru výstavby,
VHaZ, úseku MHaD

Zimní údržba chodníků a komunikací  v Mariánských Horách a Hulvákách 2008-2009

Posledním úředním dnem v roce 2008 bude pondělí 
22. prosince 2008 s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 17.00 hodin. Ve dnech 23., 29., 30. 
a 31. prosince 2008 a 2. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost 
uzavřen. 

Prvním úředním dnem v roce 2009 bude pondělí 
5. ledna 2009 s obvyklými úředními hodinami.

 Vedení radnice

Kresby: Jindřich Oleš
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(Pokračování ze str. 1)
Oběd má stále ještě postní 

charakter, vánoční stromek nemá 
v Česku dlouhé tradice, protože 
se v měšťanských rodinách začal 
prosazovat až ve 40. letech 19. 
století. Stromeček se zdobil cuk-
rovím a výrobky ze dřeva, per-
níku a pečiva. Večeře v Čechách 
tradičně začíná rybí polévkou, 
kapr coby hlavní večerní jídlo 
v českých zemích nemá dlou-
hou tradici. Štědrý den zůstával 
postním dnem, za maso se maso 
rybí nepokládalo – to však v 18. 
st. bylo dražší než ostatní druhy 
masa, a proto většina domácnos-
tí přistoupila k levnějším alter-
nativám (lín, sumec). Běžným 
stědrovečerním jídlem se kapr 
stal až v 2. polovině 19. století, 
upravoval se klasicky – nejstarší 
recept je z r. 1810 (kapr načer-
no). Kapr smažený k nám při-
chází z rakouské kuchyně. Po 
večeři bylo zvykem zpívat kole-
dy a případně rozdávat dárky. 
Nadělování dárků bylo původně 

spjato s 6. prosincem, památkou 
sv. Mikuláše, avšak postupně 
se tento zvyk přesunul právě 
na Vánoce. Tradičně je ten, kdo 
„naděluje dárky“, nazýván Ježí-
šek, čímž se vyjadřuje víra, že 
vše dobré, co člověk dostává, 
má od Boha. K Štědrému veče-
ru se pojí také řada tradičních 
obyčejů, pomocí nichž se naši 
předkové snažili odhadnout 
průběh nového roku. Mezi tyto 
zvyklosti patří pouštění lodi-
ček, rozkrajování jablka, házení 
pantofl em, klepání střevícem na 
kurník, barborky, lití olova apod. 
29. 12. 1989 byl zvolen česko-
slovenským prezidentem Václav 
Havel, ve funkci vystřídal Gus-
táva Husáka, který abdikoval 10. 
prosince téhož roku. 31. 12. 1992 
přesně ve 24.00 hodin se Česko-
slovenská republika rozdělila na 
Českou a Slovenskou republiku. 
Poslední den v roce nás ovládne 
bujaré veselí a budeme se těšit 
na Nový rok. 

 Gabriela Zeisberger

Zápis žáků do alternativní 
1. třídy Základní školy s princi-
py Montessori pedagogiky pro-
běhne ve čtvrtek 15. ledna 2009 
v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Podmínkou přijetí na uvede-
nou alternativní školu je náv-
štěva alespoň posledního roku 
v mateřské škole. Další podmín-
ky jsou na letácích v mateřských 
školách nebo na www.zsostrava-
hulváky.cz.

Zápis žáků do klasické 1. třídy 
základní školy proběhne v pátek 
16. ledna 2008 v době od 12.00 
do 18.00 hodin.

Den otevřených dveří pro 
alternativní výuku proběhne 

v budově školy v pátek 9. led-
na 2008 v době 12.00 až 16.00 
hodin. V 15.00 hodin bude podá-

na informace o uvedeném typu 
alternativního vzdělávání. 
Mgr. Pavel Kroutil, ředitel ZŠ

Zápis žáků do 1. třídy školního roku 2009/10
na ZŠ Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14

Kéž by byly Vánoce svátkem klidu
Blíží se vánoce, snad nejhezčí 

svátky roku. Je čas se zastavit po 
celoročním shonu, sejít se s přá-
teli a v rodinném kruhu, obda-
rovat blízké. Lidé berou útokem 
obchody a nastalé situace využí-
vají zejména kapsáři, kteří míva-
jí v tomto období roku žně. Lidé 
u sebe mívají větší fi nanční hoto-
vost než obvykle, jsou méně obe-
zřetní a zlodějům nahrávají také 
tlačenice v obchodech, na poštách, 
v dopravních prostředcích. Měst-
ská policie Ostrava bude v tomto 
období zaměřovat pozornost při 
výkonu služby zejména na místa 
s větší koncentrací obyvatel, stráž-
níci budou provádět pochůzkovou 
činnost zejména v okolí poboček 
České pošty, bankovních ústavů, 
obchodů a nákupních středisek, 
místech konání vánočních trhů, 
v okolí zastávek MHD a v nepo-
slední řadě v okolí parkovišť. Počet 
hlídek bude ve vytipovaných loka-
litách navýšen v maximální mož-

né míře. V letošním roce bylo toto 
preventivní opatření zahájeno 
5. prosince 2008 a potrvá až do 
24. 12. 2008.

Silniční provoz v tomto období 
houstne, parkoviště bývají pře-
plněná, řidiči mnohdy zaparkují 
na místech, kde je to zakázáno. 
Jistě není příjemným zážitkem 
platit posléze případnou pokutu za 
špatné parkování, také zjištění, že 
na špatně parkující vozidlo byla 
umístěna „botička“ nebo bylo 
dokonce odtaženo, není tou nej-
lepší předvánoční zkušeností. Při 
průjezdu městem a při parkování 
je proto nutno věnovat maximální 
pozornost dopravnímu značení. 
Rovněž je třeba mít na zřeteli, že 
špatně zaparkované vozidlo může 
znemožnit průjezd vozidlům 
integrovaného záchranného sys-
tému či vozidlům provádějícím 
údržbu silnic. Pokud je to možné, 
doporučujeme parkovat na pla-

cených hlídaných parkovištích, 
také v  okolí nákupních středisek 
bývají dostatečně velké parkovací 
plochy. Řidiči v Ostravě mají také 
možnost parkování v několika 
podzemních či nadzemních par-
kovištích. Strážníci v ulicích zce-
la jistě rádi poskytnou informace 
o místech, kde je možno zapar-
kovat či jak se nejsnáze dostat do 
místa určení.

Několik rad, které z našeho 
pohledu mohou přispět ke klid-
nému prožití vánočních svátků 
i předvánočního období:
l Máte-li u sebe větší fi nanční 

hotovost, rozdělte si ji na několik 
částí a ty uschovejte při sobě na 
několika různých místech a pokud 
možno mimo peněženku či jiné 
místo, kde se dá z pohledu zloděje 
předpokládat, že peníze uschová-
te.
l Neponechávejte v zapar-

kovaném vozidle žádné věci. Byť 

se z vašeho pohledu může jednat 
o něco nehodnotného, škoda 
vzniklá na vozidle jeho poškoze-
ním při vloupání často převyšuje 
hodnotu odcizené věci. Nakou-
pené dárky, odložené ve vozidle, 
zcela jistě pozornost nenechavců 
přitáhnou.
l Je-li to možné, vyhýbejte 

se místům, kde dochází k těsným 
kontaktům s okolostojícími, jako 
např. ve frontách, v dopravních 
prostředcích, na schodištích apod. 
Pokud se na Vás bude někdo tla-
čit, vždy se ihned přesvědčte, zda 
Vám něco nechybí.
l Věnujte maximální pozor-

nost osobním věcem, nenechávej-
te si otevřené kabelky, peněženky 
nenechávejte v kabelkách či taš-
kách ležet tak, aby byly viditelné 
při pohledu zvenku.
l Dojde-li ve Vaší blízkosti 

ke konfl iktu, vyvolanému něko-
lika osobami, které se začnou 

např. hádat mezi sebou, vždy 
věnujte zvýšenou pozornost svým 
osobním věcem. Může se jednat 
o organizovanou skupinu kapsářů, 
kteří vyvoláním konfl iktu upou-
tají pozornost na sebe, přičemž 
jiná skupina v dané chvílí okrádá 
občany. K takovýmto událostem 
dochází zejména při nastupování 
či vystupování z dopravních pro-
středků, na schodištích v obchod-
ních centrech, při kulturních pro-
gramech na veřejných prostran-
stvích aj.
l Vybíráte-li hotovost z ban-

komatu, věnujte pozornost oso-
bám ve svém okolí. Máte-li PIN 
k platební kartě zaznamenán, 
nikdy tento záznam neukládejte 
spolu s kartou. 
l Používáte-li při nákupu 

nákupní košík či nákupní vozík, 
neodkládejte do nich své osobní 
věci. Ty mějte vždy při sobě.

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
změnil trasy některých auto-

busových a trolejbusových linek, 
a to od 14. prosince 2008. Pri-
oritou při zpracování nových jízd-
ních řádů bylo stabilizování do-
pravního systému MHD v Ostravě 
a reakce na požadavky na zajištění 
dopravní obslužnosti ze stran 
občanů. Změnou jízdního řádu 
došlo také ke změně některých 
přestupních vazeb. 

Jak se to dotýká Mariánských 
Hor a Hulvák?

Linka č. 61, která zajišťovala 
dopravní spojení 8. porubského 
obvodu se Svinovem a Hulváky, 

byla zkrácena. Tento spoj byl 
sloučen s jinou linkou (č. 36) 
a končí na svinovských mostech, 
nebude tedy zajíždět až na zas-
távku Sokola Tůmy v Hulvákách.

Linka č. 48 zajišťuje dopravní 
spojení z Hrabůvky přes Pískové 
doly, dále pokračovala kolem Fu-
tura na zastávku Českobratrskou. 
Tato linka je odkloněna a od 
křižovatky Nová Ves vodárna 

pojede přímo na zastávku Sokola 
Tůmy v Hulvákách, kde bude mít 
konečnou.

Linka č. 66 spojuje Hlučín 
s chemickými závody v Marián-
ských Horách. Zde došlo k úpravě 
četnosti spojů z původních 9 
z Hlučína a 8 z Chemických 
závodů na celkový počet 6.

Další změnou je vedení trole-
jbusové linky č. 107, kdy došlo 
k přetrasování linky a prodloužení 
na smyčku Sokola Tůmy. Tato 
linka nebude zajíždět na Bazaly, 
smyčka Bazaly bude opuštěna 
trolejbusovou dopravou.

 Gabriela Zeisberger

Doprava
jinak

PROSINEC – … a je konec

POZOR na podvodníky!
Vážení spoluobčané, neustále se množí případy, kdy 

pustíte do bytu osobu vydávající se např. za údržbáře, 
sociálního pracovníka aj. Buďte opatrní a obezřetní. 
Ověřte si vždy totožnost, pověření instituce… Vaše 
bezpečnost je ve vašich rukou! (red)

Ilustrační foto
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Sociální školství má v našem 
městě dlouhodobou tradici. 
V letošním roce oslavila Vyš-
ší odborná škola sociální 40 let 
vzdělávání v oblasti sociální 
práce. Počátky jejího rozvoje 
jsou datovány již k 1. září 1968. 
Tento rok přispěl k založení soci-
ální školy, která se dále vyvíjela 
od Střední sociálně právní školy 
v Ostravě až po Vyšší odbornou 

školu sociální, která byla v roce 
1996 rozhodnutím MŠMT zařa-
zena jako první státní škola na 
Moravě a ve Slezsku mezi vyš-
ší odborné školy. V tomto roce 
Vyšší odborná škola sociální 
prošla úspěšně akreditací a nabí-
zí ke studiu vzdělávací program 
Sociální práce ve formě denního 
i dálkového studia.

U příležitosti 40. výročí so-

ciálního školství v Ostravě uspo-
řádala Vyšší odborná škola so-
ciální konferenci, která se konala 
17. října 2008 v aule VŠB-TU 
Ostrava. Na tuto konferenci při-
jala pozvání paní PhDr. Jarosla-
va Wenigerová, starostka obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
a senátorka Ing. arch. Liana 
Janáčková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnic-
tví magistrátu města Ostravy 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, doc. 
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 
pověřený funkcí děkana Fakulty 
sociálních studií Ostravské uni-
verzity a další, kteří spolu s jiný-
mi vystoupili na konferenci se 
svými příspěvky.

Součástí programu bylo také 
hudební vystoupení dětí ze ZŠ 
pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a možnost 
zakoupit si malou upomínku 
na toto výročí ve stáncích ÚSP 
Hrabyně, fy Hermex a Betezda 
– Slezská Diakonie.

Mgr. Vendula Schystalová,
tisková mluvčí

40. výročí sociálního školství 
v Ostravě

Díky Občanskému sdružení 
Rytmus jsme se mohli připojit 
k mezinárodní akci. Projektem 
Společně to zvládneme jsme 
podpořili myšlenku „Nesedávej 
panenko v koutě aneb… Týden 
pro inkluzi“. Akce se účastnili 
žáci, učitelé, asistenti ZŠ Karaso-
va, Ostrava-Mariánské Hory a ZŠ 
speciální pro žáky s kombinova-
nými vadami, senioři, terapeutičtí 
pracovníci z Domova pro seniory 
Korýtko.

Smyslem akce bylo umožnit 
sblížení dětí zdravých s dětmi 
s handicapem a seniory. Seniorům 
jsme tak pozvánkou chtěli připra-
vit dárek, ozvláštnit jim běžný den 
a ujistit je, že jsou pro společnost 
stále důležití. Učitelé seznámili 
žáky se změnami, které přináší 
stáří. Všichni si mohli uvědomit, 
že si starší spoluobčané zaslouží 
úctu, lásku a porozumění a že 
jednou z nás také budou „babičky 
a dědečkové“.

Žáci z druhého stupně vyzdobi-
li tělocvičnu přírodninami a tělo-
cvična tak dostala podzimní vůni. 
V jednom z koutů naaranžovali 
věci, které připomínají stáří - foto-
grafi e, noviny, oblečení, gramo-
fon, hodiny, fajfka, hůl, klobouk, 
brýle, povlečení, prostírání …
všechny tyto předměty měly své 
kouzlo, protože již mají za sebou 
taky pár pěkných let.

Ráno začalo vzájemným před-
stavením a otiskem prstu na plakát. 

Poté si každý mohl vybrat místo, 
kde by chtěl začít pracovat. Někdo 
si vybral místo u stolu, kde se tuší 
kreslila větvička se šípky a z vlno-
vité lepenky vystřihoval rámeček 
pro obrázek. Další, velmi atrak-
tivní výtvarnou techniku nabízely 
terapeutky z Domova pro seniory. 
Přivezly hedvábí, rámečky i barvy, 
takže kdo chtěl, zkoušel malování 
na hedvábí a objevoval tak kouzel-
ný svět barev. Většinu výtvarníků 
uchvátil také stůl, kde se nacháze-
lo velké množství javorového listí 
ze kterého se vázaly kytice. Mno-
zí si je umístili do vázy nebo se 
těšili  z možnosti obdarovat kyticí 
svého blízkého. Komu ještě vyšel 
čas, nebo spíš, kdo dostal chuť, 
zastavil se ve čtvrté dílně. Tam se 
totiž zavařovalo. Nikdo by nevě-
řil, že chutě se mohou sbíhat i na 
papírové ovoce. 

Každý z nás je originální. Proto 
stálo zato další den ze shromáždě-
ných materiálů uspořádat výstavu. 
Za velmi příznivého počasí jsme 
v Komenského sadech ukončili 
náš projekt vernisáží.

Na závěr jsme se všichni shodli 
na tom, že i přesto, že jsme každý 
jiný, můžeme společně žít a vzdě-
lávat se. Podzimní akce se všem 
líbila. Pro velký úspěch další spo-
lečnou akci uskutečníme v zim-
ních měsících. 

Za všechny zúčastněné
Bc. M. Martinková,
ZŠ Karasova

Nesedávej panenko v koutě

Prosinec na ZŠ Gen. Janka
Tento poslední měsíc v roce je 

tradičně spojen s křesťanskou tra-
dicí oslavy narození Ježíše Krista. 
Každý z nás se na tento poslední 
měsíc v roce těší, ale jistě mi dáte 
za pravdu, že nejvíce očekávání 
je u našich dětí. Tento školní rok 
jsme si pro ně připravili na toto 
období spoustu aktivit, které jim 
pomohou pochopit tento svátek 
i z jiného pohledu, než-li je pře-
dávání dárků. Jelikož tento článek 
píšu v době, kdy jsou přípravy 
v plném proudu, tak netuším, zda 

vše dopadne podle plánu. Doufej-
me však ve zdárný průběh.

V první řadě určitě přijde na 
naší školu Mikuláš, který předá 
dětem dárky. Tento rok zkusíme 
novinku, která bude jistě žáky 
mile přivítána. Zatím si jí nechám 
pro sebe (ale pro ty, kteří nevydrží 
překvapení, mohu prozradit, že již 
v tuto dobu je vše za námi a vy se 
můžete podívat na školní stránky 
naší školy, kde je jistě všechno již 
pečlivě zdokumentováno). 

Dalším milým překvapením 
bude v pořadí již druhá návštěva 
pana faráře Ramíka na naší škole. 
Tentokrát spolu se svými kolegy-
němi bude vyprávět o Vánocích, 
o narození Ježíše a o všem, co je 
s tímto významným svátkem spo-
jeno. Zeptejte se svých dětí nebo 
vnuků, jistě vám rádi poví, co se 
nového dozvěděli.

Poslední velkou akcí bude před-
vánoční projekt, který bude již 
v pořadí druhý. V minulém čísle 
Zpravodaje jsem vám psal o úspě-
chu projektu Podzim. Snad i pro-
jekt Zima bude mít stejný ohlas 
u žáků. Program je samozřejmě 
naprosto odlišný, stejně jako je 
odlišný podzim od zimy. 

Uvidíme jak vše ocení ti, pro 
které je vše děláno, tedy žáci naší 
školy. V tuto chvíli jsou pro ně 
Vánoce především synonymem 
pro dárky. V hodinách českého 
jazyka jsem žákům zadal jako téma 
pro jejich úvahu, co je napadne při 
vyslovení slova Vánoc. Na celé 
čáře to vyhrály dárky, mezi další-
mi odpověďmi by jsme mohli najít 
bramborový salát, ryba, pohádky 
v televizi, cukroví, vánoční stro-

meček. Je škoda, že už tradiční 
zvyky, bez kterých si naši před-
ci nedovedli Vánoce představit, 
nenávratně mizí. Nebuďme však 
ale tak přísní, nová doba si žádá 
nové věci, nové nápady. Pravdou 
však ale zůstává, že pro všechno 
nové bychom neměli zapomínat 
na vše staré. Ne všechno patří do 
starého železa. Takže až budete 
ráno na Štědrý den mít třeba tro-
chu času, tak zavzpomínejte na 
nějakou tu vánoční tradici a zkuste 
ji. Vaše děti vám v tom třeba rády 
pomohou.

Naše základní škola přeje všem 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 

PS: Všechny aktivity najdete na 
našich stránkách www.zsgenjan-
ka.cz, sekce fotogralerie.

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

Jako ochutnávku spojení podzi-
mu a zimy tu máme báseň Patrika 
Buryana ze třídy 3.A

Podzim už je v plném proudu,
zima klepe na dveře,
postavíme sněhuláky
u babičky na dvoře.

Nejprve však nasypeme,
potravu všem ptáčatům
a zkontrolujeme pelíšky

našim koťatům
A teď můžem zase psáti
Ježíškovi k Vánocům
a popřát tak sluchu

našim vytouženým snům.

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava 
zahájil 18. listopadu předprodej čtyřdenních vstupe-
nek na další ročník. Vstupenky jsou k dostání ve všech 
pobočkách sítě Ticketpro za 590 Kč včetně poplatků, 
tato cena platí do 31. prosince 2008. Organizátoři tak chtějí odměnit 
všechny příznivce, kteří festival znají a těší se již na společné letní 
hudební zážitky. Vstupenka může být příjemným vánočním dárkem. 
Festival se bude tentokrát konat od čtvrtka 9. do neděle 12. července 
2009, opět v zeleném centru Ostravy.  (GZ)

Tip na vánoční dárek

l 16. 12. 2008 
v 18 hodin pro-

běhne slavnostní inaugurace
nového klavíru značky Yamaha. 
Křest proběhne v sále ZUŠ 
Ed. Marhuly, na ulici Hudeb-
ní, v Ostravě-Mar. Horách, za 

přítomnosti zástupců města 
Ostravy, hostů a příznivců školy.
l  19. 12. 2008 v 19 hodin 

v kostele Panny Marie Královny 
zazní adventní koncert, který je 
součástí adventního festivalu 
Souznění.

Kulturní kukátko

Prodej kaprů
Před kavárnou Amadeus,
ul. 28. října (vedle KB), 

Ostrava-Mariánské Hory
Od 19. 12. do 23. 12. 2008
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Je oddělením úřadu městského 
obvodu, zabezpečuje působnost 
na úseku bytového a domovního 
fondu.

Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky prostřednictvím tohoto 
oddělení spravuje bytový a domov-
ní fond, který je v majetku Statutár-
ního města Ostravy.

Základní statistika bytového 
oddělení: všechny městské nemo-
vitosti vlastní Statutární město 
Ostrava a městský obvod je má jen 
svěřeny do péče.
l 210 bytových domů
l  3 domy s pečovatelskou služ-

bou
l 2376 bytů, z toho 204 v DPS
l 59 nebytových prostorů
l 9 garáží a 11 stání pro auta
l domy máme na 45 ulicích 
l 8 výškových budov
l  víc než polovina bytů je veli-

kosti 1+1 a 0+1
l  75 % bytů je ve standardní 

kvalitě (bývala I. ktg.)
l máme 2 plynové kotelny
l  1x solární kolektor na ohřev 

teplé vody
Činnosti bytového oddělení
a) zajišťování oprav a údržby 

svěřeného domovního a bytového 
fondu

b) zabezpečení poskytování 
všech potřebných služeb v měst-
ských domech (dodávka tepla, tep-
lé a studené vody, stočné, elektřiny, 
kominické práce, STA, úklid…)

c) provádění vyúčtování úhrad 
za užívání služeb spojených s byd-
lením našich nájemníků

d) vedení nezávazné evidence 
žadatelů o pronájem bytu a prová-
dění její pravidelné aktualizace

e) provádění přechodů nájmů 
bytů v souladu s ust. § 706-708 
obč. Zákoníku

f) zajišťování vyklizení proti-
právně obsazených bytů

g) schvalování dohody nájemců 
o vzájemné výměně bytů na zákla-
dě podaných žádostí o výměně 
bytu

h) vyřizování žádosti o schvále-
ní podnájmu

Podání žádosti o přidělení 
bytu do nájmu

1) žádosti o pronájem bytu se 
podávají osobně na bytovém oddě-
lení ÚMOb Mar. Hory a Hulváky 
na ul. Přemyslovců 65, v 1. patře

2) žádosti, o byt může podat 
fyzická i právnická osoba způsobi-
lá k právním úkonům, která:

a) nevlastní byt nebo obytný 
dům a nemá uzavřený nájem k žád-
nému bytu. V případě manželů 
nemá uzavřený nájemní poměr 
žádný z manželů 

b) občan, který užívá byt a ten-
to uvolní pro potřebu obce a sám 
má zájem o pronájem bytu větší 
či menší pokojovosti, než je jeho 
dosavadní bytová jednotka

3) žadatel o byt podává žádost na 
formuláři, který obdrží na bytovém 
oddělení nebo si ho stáhne z www.
marianskehory.cz. V něm je povi-
nen vyplnit údaje pravdivě.

4) žadatel o byt je povinen pra-
videlně, nejméně 1x ročně, sdělit 
osobně na bytovém oddělení, že na 
podané žádosti trvá a to nejpozději 
k 15. 2. kalendářního roku.

Zajišťování oprav domovního 
a bytového fondu

Opravy a investice jsou prová-
děny na základě plánu schválené-
ho radou městského obvodu, který 
vychází z fi nančních možností. 
Bytové oddělení může využít jen ty 
prostředky, které vybere na nájmu. 
Orientačně se každý rok vybere na 
nájmu 45 mil. Kč, ale s 5 mil. Kč 
nelze počítat z důvodu dluhů na 
nájmu nájemníků. 

Vzhledem k zanedbanosti se 
ročně provede jen několik rekon-
strukčních akcí a všechny zby-
lé prostředky se musí použít na 
záchovnou údržbu. V roce 2008 
ÚMOb Mar. Hory a Hulváky nezís-
kal žádnou dotaci na opravu nebo 
investice domovního fondu.

Nejčastější otázky týkající se 
oprav v bytě

Drobné opravy provádí a platí 
v bytě související s jeho užíváním 
a náklady spojené s běžnou údržbou 
hradí nájemník. Například kapající 
kohoutek, protékající WC, stolař-
ské opravy oken, dveří a vestavě-
ných skříni, pročišťování ohřívačů 
atd. V dnešní době není vyhláškou 
ani zákonem upraven způsob perio-
dických výměn předmětů v bytech, 
ale je zažitou praxí, že každý před-
mět podle staré vyhlášky má urči-
tou dobu životnosti (např. dveře 50 
let, vana, umyvadlo, WC mísa 20 
let, baterie, sporák 15 let, ohřívač 
el. a plynový 10 let ….). Uplynu-

tím životnosti nevzniká nárok na 
výměnu daného předmětu. V pří-
padě, že je opravitelný, může 
sloužit i po skončení životnosti. 
Hlavní bolestí v obecních domech 
je úklid společných prostor. Dle 
nájemní smlouvy je toto povi-
nen provádět nájemník a obzvlášť 
v domech s větším počtem bytů 
nahrává anonymita k neprovádění 
úklidu. V některých domech jsou 
nájemníci, kteří provádějí úklid 
vestibulu a schodů včetně odklí-
zení sněhu v zimních měsících, 
ale také se objevují požadavky na 
zajištění úklidu specializovanou 
společností, což samozřejmě jde, 
ale na náklady žadatelů - nájemců.

V případě potřeby nájemník 
hlásí požadavek na odstraně-
ní závady na bytovém oddělení 
p. Z. Idesové nebo D. Barnasíkové 
a to v pracovní době. Po pracovní 
době včetně sobot, nedělí a svá-
tečních dnů je zajištěna Havarijní 
služba společnosti Come na tel.: 
596 611 155, která provádí prvotní 
zásah k zabránění další devasta-
ce domovního a bytového fondu 
(např. prasklá voda, unikající plyn, 
díra ve střeše …). Následnou opra-
vu provádí specializované fi rmy 
na základě objednávky bytového 
oddělení.

Typ nájemní smlouvy
V současné době se u nově 

přidělených bytů uzavírají smlou-
vy na dobu určitou jednoho roku 
s regulovaným nájmem.

Oddělení se nachází v budově C. 
Přemyslovců č. 65 v prvním patře. 
Na tomto oddělení pracují:

Ing. Lesňák Lukáš,
vedoucí bytového oddělení
tel.: 599 159 259
Balusová Hana,
tel.: 599 459 220
Barnasíková Daniela,
tel.: 599 459250
Gratza Alfons,
tel.: 599 459 251
Hlistová Eva,
tel.: 599 459 245
Idesová Zuzana,
tel.: 599 459 265
Kneblová Hana,
tel.: 599 459 252
Slámová Marie,
tel.: 599 459 221
Stachová Dagmar,
tel.: 599 459 251
Šejvlová Petra,
tel.: 599 459 245

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Pěkný den, chtěla jsem si 

zakoupit výcvikový obojek 
od jedné fi rmy co jej nabízí na 
internetu, byla jsem však pře-
kvapena, když jsem se dozvě-
děla že je na něj poskytována 
záruka 1 měsíc a jedná se o čín-
ský výrobek. Obracím se na Vás 
s dotazem, zda je vůbec možné 
takovým způsobem podnikat 
a obcházet záruku 24 měsíců. 

ODPOVĚĎ:
Zákonnou záruční lhůtu 

odpovědnosti za vady takovým-
to způsobem skutečně zkrátit 
nelze. Podle § 620 občanského 
zákoníku je záruka na spotřební 
zboží 24 měsíců a podle § 627 
odst. 3 jsou ujednání vedoucí 

k zániku nebo omezení uplatně-
ní práva odpovědnosti za vady 
neplatná. Trvejte proto na záru-
ce, která vyplývá ze zákona, pří-
padně podejte podnět k prošetře-
ní dozorovým orgánům. Zboží 
se pokuste zakoupit u seriózněj-
šího prodejce, který neporušuje 
zákon.

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

Tak se nazývá služba, kterou nabí-
zí občanské sdružení  Senior servis 
již sedmým rokem v Ostravě, Haví-
řově a  Karviné. V rámci této služby 
působí stovka dobrovolníků, kteří 
bez nároku na odměnu navštěvují 
osamělé seniory v domácnostech 
a sociálních ústavech. Stávají se tak  
jedenkrát týdně jejich společníky, 
doprovází je na procházku, k léka-
ři nebo do obchodu, 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 doškolování a 
výměny zkušeností. Tato dobrovol-

nická služba má akreditaci Minister-
stva vnitra. 

Před sedmi lety nebylo zřej-
mé, zda  bude někdo ochoten se 
do takové činnosti zapojit. Dnes 
však je už patrné, že pro řadu lidí 
může taková dobrovolná akti-
vita přinášet potěšení. Chcete-li 
i Vy patřit mezi nás, můžete zavo-
lat na telefonní číslo 776 347 326 
nebo 776 774 157 (stačí prozvonit) 
a dohodnout se na termínu vstupní-
ho pohovoru. 

Na těchto telefonních číslech se 
mohou také přihlásit ti senioři, kte-
ří by měli o návštěvy dobrovolníků 
zájem. Senior servis, Ostrava

Dobrovolníci – společníci
osamělých seniorů

Městská policie Ostrava změní 
svou práci. Vyplývá to z nové kon-
cepce na období 2009 – 2013, která 
byla předložena a následně schvále-
na radou města Ostravy v uplynu-
lých dnech. 

Jejím cílem je zefektivnit prá-
ci strážníků tak, aby byli mnohem 
více vidět v ulicích všude tam, kde 
je to třeba, udělat z městské policie 
v mnohem větší míře službu obča-
nům města.

Koncepce přinese řadu změn 
zejména v organizační struktu-
ře městské policie včetně nižšího 
počtu vedoucích pozic, fi nanční 
úspory, změny v náplni práce části 
strážníků, ale tou nejvýznamnější 
a pro občany nejpodstatnější změ-
nou je rozsáhlé navýšení počtu 
strážníků-okrskářů, kteří provádějí 
výkon služby v určité vymezené 
lokalitě, ve svém rajonu. Současný 
počet okrskářů bude postupně navý-
šen ze současných 35 na 328. Území 
města Ostravy bude rozděleno na 
celkem 154 okrsků, z nichž každý 
bude mít svého okrskáře. S ohledem 
na stav veřejného pořádku, trestné 
činnosti, polohu a rozlohu každého 
okrsku, bude pro každý okrsek sta-
noven určitý počet okrskářů. Zatím-
co některé okrsky budou spravovány 
jedním okrskářem, jiné okrsky jich 
mohou mít až čtyři.

Výkon služby prostřednictvím 
okrskářů má řadu nesporných výhod 

a to zejména pro samotné občany. 
Ti budou v mnohem užším kontak-
tu s těmi „svými“ okrskáři, budou 
vědět, na koho se mohou v případě 
potřeby obrátit a také budou vědět, 
jak byla konkrétní věc řešena. Okrs-
kář si také maximálně prohlubuje 
místní znalost ve vztahu k občanům, 
poměrům, které v daném okrsku 
panují i stavu veřejného pořádku. 
Již v současné době působí v řadách 
Městské policie Ostrava několik 
okrskářů, které mohou občané kon-
taktovat např. prostřednictvím inter-
netových stránek www.mpostrava.
cz, některé městské obvody mají 
uveden kontakt na okrskáře také 
na svých internetových stránkách.  
Okrskáři jsou rovněž v kontaktu 
s vedením jednotlivých městských 
obvodů, místně příslušnými odděle-
ními Policie ČR, zástupci podniků, 
fi rem a společností ve svých okrs-
cích. 

Na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky jsou 
v současné době zřízeny 3 okrsky, 
kdy za každý odpovídá 1 okrskář 
(Hulváky, Hulváky-osada Bedřiš-
ka a lokalita Železárenská). Do 
budoucna v rámci nové koncepce 
Městské policie Ostrava je pláno-
váno postupné zřízení celkem 13 
okrsků v tomto obvodě s celkovým 
počtem 31 okrskářů.

Vladimíra Kejdová
Městská policie Ostrava

Nová koncepce Městské policie 
Ostrava

Představujeme se:

Bytové oddělení

Horní řada z leva: Ing. L. Lesňák, E. Hlistová, M. Slámová, H. Balusová, A. Gratza. Prostřední řada z leva: 
P. Šejvlová, D. Barnasíková. Dolní řada z leva: D. Stachová, Z. Idesová, H. Kneblová
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Nový člen
zastupitelstva

Na základě 
rezignace Ing. 
Jana Adámka, 
MBA (ODS) se 
stal zastupitelem 
Ing. Jiří Fraš. 
Gratulujeme ke 
zvolení a přejeme mnoho pra-
covních úspěchů v práci pro 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky.

Vánoční výzdoba
Dne 29. listopadu se Marián-

ské Hory a Hulváky změnily 
v osvětlené městečko. Oproti 
loňskému roku se rozsvítilo 
o 16 LED diodových prvků více 
a můžete je najít na Stojanově 
náměstí.

STALO SE:
Jazz talent

12. 11. 2008 v klubu Parník 
proběhl JAZZ TALENT 
pořádaný pod záštitou ZUŠ 
Ed. Marhuly. Každoročně se 
tato akce těší neobyčejnému 
zájmu jak pedagogů či žáků, tak 
i příznivců dobré muziky. Letos 
se zúčastnilo 110 účinkujících ze 
ZUŠ v Bílovci, Frýdku-Místku, 
v Českém Těšíně, Frýdlantu 
n. O., ve Studénce a samozřejmě 
v Ostravě.

Všichni nám dáte asi za pravdu, 
že „pes je nejlepší přítel člověka“. 
Ale jsme také my jejich nejlepší 
přátelé? Pes je schopen pro svého 
pána udělat mnoho – pomáhá zra-
kově i tělesně postiženým, ale také 
osamoceným lidem prožít radostný 
a plnohodnotný život, hledá pod 
sněhovými lavinami zasypané lidi, 
zachraňuje je z vodních toků a je 
schopen pro záchranu svého pána 
nasadit i svůj vlastní život. A co 
děláme my lidé pro své čtyřnohé 
kamarády? Ročně skončí stovky psů 
přivázaných u stromů, vyhozených 
z aut a zbídačených v popelnicích! 
Tak jim někteří z nás oplácejí jejich 
bezvýhradnou lásku. 

V roce 1998 byl v Ostravě-Třebo-
vicích zřízen útulek pro nalezené 
psy, jehož provozovatelem je Měst-
ská policie Ostrava a vlastníkem 
město Ostrava. Jeho kapacita je 149 
kotců, z toho 119 kotců je určeno 
pro zdravé psy, ostatní kotce jsou 
vyhrazeny pro umístění v karanténě 
pro nově přijaté nebo nemocné psy. 

Od počátku prošlo útulkem 
v Ostravě-Třebovicích již téměř 
13 000 psů (přesně 12 940 ke dni 
13. 11. 2008). Na 4500 se jich vrá-
tilo zpět ke svému právoplatnému 
majiteli, neboť se pouze ztratili 
nebo zaběhli, 7000 pejsků našlo 
nové majitele. Ostatní bohužel to 

štěstí neměli, na 1400 psů muselo 
být utraceno nebo uhynulo mj. na 
následky špatného zacházení, zraně-
ní či nemocí. 

V současné době je v útulku 
umístěno 158 psů, kteří čekají na 
nové majitele.

Přijďte si prohlédnout „čtyřnohé 
čekatele“. Pracovník útulku Vás 
provede, ochotně odpoví na všechny 
dotazy a také poradí. Útulek je ote-
vřen denně mimo pondělí vždy od 
10 do 17 hod, a to i o víkendech. 

Pejsky je také možno si prohléd-
nou na internetových stránkách 
Městské policie Ostrava www.
mpostrava.cz.

Hledáme nové majitele pro pejsky z útulku

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou 
celostátně na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.

V Tříkrálové sbírce 2008, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spo-
lupráci s Charitou sv. Alexandra a Dobrovolnou charitou v Brušperku 
bylo vykoledováno celkem 1 082 694,50 Kč. Charitě Ostrava spolu 
s Charitou sv. Alexandra připadlo celkem 720 969 Kč.

 
Výtěžek z TKS 2008 byl použit pro tyto projekty:

n  Dofi nancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě 
592 823,65 Kč
n Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci 20 000 Kč
n  Projekty „Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra“ (pracovní 

uplatnění handicapovaných lidí) a „Humanitární aktivity“ – Charita 
sv. Alexandra 108 145,35 Kč
  
Tříkrálová sbírka 2009 bude v rámci Charity Ostrava probíhat 

ve dnech 1. – 11. ledna 2009. 
Pro splnění našich projektů pomáhat odkázaným lidem v nouzi 

hledáme různé fi nanční a jiné možnosti. Obracíme se proto na Vás, 
vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, pořádané na 
pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv 
způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2009 předem 
děkujeme.

Charita Ostrava, Kořenského 17,
703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094,

ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28,

718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831,
alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz

Tříkrálová sbírka 2009

Každý soudný člověk ví, že 
není jednoduché úspěšně řešit 
a hlavně dořešit, jak naložit 
s těmi, kteří nám pijí krev. Sa-
mozřejmě, představa o tom, kdo 
je a kdo není „ upír“ je u každé-
ho jiná. Ale snad se shodneme 
na tom, že jím je ten, kdo cílevě-
domě škodí ….

Před 100 lety působil v Ma-
riánských Horách žurnalista 

jménem František Sokol Tůma. 
Na Slezské mají jeho pomník, 
my máme po něm pojmeno-
vanou ulici. Mimo jiné vydá-
val týdeník Ostravan a v něm 
publikoval glosu pod názvem: 
O původu slova Lynčování. To 
proto, že ho také rozčilovali 
pobertové, nenechavci, nepo-
řádníci a jiní „upíři“.

 Jiří Jezerský, radní

Soudce Lynč

Vyšší odborná škola sociální 
uspořádala dne 20. 11. 2008 DEN 
PRO UNICEF. Tato akce se ko-
nala v prostorách Vyšší odborné 
školy sociální, Na Jízdárně 4, Mor. 
Ostrava, kdy stěžejní činností 
byla výroba panenek! Celé do-
poledne byly v prostorách školy 
k dispozici informační letáky 
o organizaci UNICEF a její 
činnosti, v průběhu dne pak byly 
promítány fi lmy o činnosti UNI-
CEF a videa ukazující příběhy dětí 
z celého světa, kterým UNICEF 
zachránil život nebo jim pomáhá.

Odpoledním programem byla 
vernisáž fotografi í dětí ze zemí, 
kde UNICEF pomáhá v rámci 
svých aktivit, výroba samotných 
panenek studenty Vyšší odborné 
školy sociální a Obchodní aka-
demie a na závěr celé této akce 
proběhla dražba a adopce panenek 
UNICEF, kdy cena jedné panen-
ky stanovil UNICEF na 600 Kč 

a za tuto cenu bude zakoupe-
na jedna vakcína pro jedno dítě 
v rozvojové zemi. Studenti Vyšší 
odborné školy sociální za odpo-
ledne vytvořili 12 panenek UNI-

Vyšší odborná škola
sociální pro UNICEF

CEF, tedy 12 vakcín pro 12 dětí.
Součástí tohoto Dne pro UNI-

CEF byl také prodej upomínko-
vých vánočních předmětů UNI-
CEF, které si účastníci mohli 
zakoupit. Celkem se vytěžilo za 
upomínkové předměty a panenky 
skoro 13.000 Kč. 

Vendula Schystalová,
tisková mluvčí 

O původu slova „Lynčování“
Výraz tento přišel k nám z Ameriky a podklad jeho, slo-

vo Lynč, není snad jméno nějakého zálesáka, nýbrž vysoce 
postaveného soudce Lynče, presidenta hrdelního soudu 
v americkém státě Virginii. Tento spravedlivý muž přišel 
k otcovství tohoto dosti krvelačného slovesa následovně:

Za války severoamerické za svobodu rostla potřeba 
vojenských koní, vysoko všude placených a s ní množily se 
též i krádeže koní tak hustě, že konečně všude potloukaly 
se silné a dobře organisované bandy lupičské. 

Dopadením a chycením zloděje nijak nebylo pomoženo, 
jelikož týž musel býti dodán do sídla hrdelního soudu 
k souzení, kamž však málokdy se dostal, jelikož pravidelně 
během eskorty byl od svých druhů-zlodějů osvobozen.

Stezky se množily a tu na popud zmíněného soudce Lyn-
če usnesli se povolaní činitelé na tom, aby takovéto přípa-
dy byly rozsuzovány i soudy obyčejnými.

Tresty byly kruté a tak časté, že obyvatelstvo samo 
nakazilo se rychlostí tohoto výminečného řízení a soudilo 
samo.

Jelikož pak souzení toto bylo vlastně totožným s rychlým 
popravováním, zobecnělo slovo „lynčování“ s tím význa-
mem, že to znamená vlastně náhlý soud lidu, popravou 
končící.

V minulém čísle Zpravodaje nám počítačový šotek v článku Bla-
hopřejeme upravil jméno paní Borovkové na jméno paní Borůvková. 
Tímto se hluboce paní Borovkové omlouváme.

 (Redakce)

Omlouváme se
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Všechno nejlepší do nového roku
přeje radnice

Dne 7. listopadu 2008 jsme 
měli možnost zúčastnit se projek-
tu Příběhy bezpráví, který orga-
nizuje společnost Člověk v tísni. 
Měli jsme možnost dozvědět 
se něco víc o komunismu a tím 
i o dějinách Československa. 
O nejznámějších politických pro-
cesech jsme se vzájemně infor-
movali formou referátů. Nebylo 
však těžké dostat se do sporů, nad 
některými případy se totiž dodnes 
vznáší otazníky. Zhlédnutí doku-
mentu o Josefu Bryksovi bylo rov-
něž velmi zajímavé. Všichni jsme 
s obdivem sledovali, kolik síly měl 
tento statečný letec k tomu, aby 
zvládal opakovaně utíkat i přes 
hrozící nebezpečí. Film s námi 
zhlédla i naše vzácná návštěva, 
pamětníci Leo Žídek, předseda 
ostravské pobočky Konfedera-
ce politických vězňů, a Ladislav 
Bohdálek, jeden z odsouzených 
v politickém procesu v 50. letech. 

Ti nás poctili svou návštěvou, aby 
nám povyprávěli o tom, jak byli 
za totality nesmyslně odsouze-
ni k pobytu ve vězení. Vyslechli 
jsme jak zábavné, tak i šokující 
historky, nad kterými jsme jen 
kroutili hlavou. Vyprávění zapů-
sobilo nejen na nás, studenty, ale 
jistě i na naše hosty, kteří nás 
v průběhu projektového dne přišli 
navštívit. Byli jimi paní ředitelka 
Eva Kazdová, zástupce ředitele 
pan Viktor Csölle a pan profesor 
Kamil Krček. Člověk by si myslel, 
že myšlenka komunistů „všechno 
bude všech“ nebyla vůbec špatná, 
avšak něco takového je naprosto 
nemožné a nerealizovatelné. Pro-
to je třeba, aby nás někdo formou 
těchto projektů nadále informoval 
o hrůzách, které si všichni prožili. 

Nikola Beierová, 2. E, 
Obchodní akademie,
Karasova 16,
Ostrava-Mariánské Hory

Příběhy bezpráví

Ztracené dítě
Dne 18. 10. 2008 oznámi-

la na tísňovou linku vyděšená 
žena (20 let), že se jí ztratil 
kočárek i s dítětem (15 měsí-
ců), který nechala stát před 
hernou na Mariánském náměstí 
v Ostravě. Na místo ihned dora-
zili strážníci i policisté, kteří 
začali prohledávat okolí. Po 
15 minutách objevili strážníci 
kočárek i dítě na ul. Gen. Jan-
ka. Zjistili, že kočárek odvezl 
muž (41 let), který je přítelem 
matky dítěte. Nakonec vyšlo 
najevo, že naštěstí došlo pouze 
k nedorozumění mezi oběma 
partnery. 

Služební psi
zasahovali u rvačky

Dne 28. 10. 2008 ve večer-
ních hodinách zasahovali 
policisté a strážníci u rvačky 
v osadě Bedřiška. Na místě se 
vzájemně fyzicky napadalo 
přibližně 40 osob. Při zákroku 
muselo být k oddělení zne-
svářených účastníků konfl ik-
tu použito služebních psů. Ve 
chvíli, kdy se podařilo situaci 
zklidnit, z jednoho z domu 
vyběhl muž (30 let), který hla-
sitě křičel směrem k jednomu 
z aktérů rvačky, že „ho zabije 
a je mu jedno, zda si za to půjde 
sednout“. V ruce držel kovový 
řetěz a běžel směrem k muži, 
který měl být cílem jeho útoku. 
Na výzvy strážníků rozběsně-
ný muž nereagoval, proto pro-
ti němu bylo užito služebního 
psa s náhubkem. Teprve ten 
ho dokázal zarazit. V té chvíli 
však zřejmě muži došlo, co se 
stalo, a dal se na útěk, ale byl 
dopaden přítomnými policisty. 
Celá událost je nyní v šetření 
Policie ČR. 

Nahlíželi do vozidel
Dne 1. 11. 2008 oznámil vší-

mavý občan na linku 156, že do 
zaparkovaných vozidel na ul. 
1. Máje v Ostravě-Mariánských 
Horách nahlíží dva muži. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka 
městské policie, strážníci pro-
vedli kontrolu lokality a na ved-
lejší ulici Martinské spatřili dva 
muže (20 a 31 let), kteří prá-
vě nahlíželi dovnitř terénního 
vozidla Suzuki. Jeden z nich si 
k tomu dokonce svítil baterkou, 
zřejmě aby lépe viděl. Tvrdili, 
že si auto pouze prohlížejí, pro-
tože se jim líbí jeho interiér. 

Vozidlo nebylo viditelně 
poškozeno, při kontrole zapar-
kovaných vozidel v okolí stráž-
níci rovněž nezjistili nic, co by 
svědčilo o násilném vniknu-
tí nebo poškození některého 
z vozidel. Oba muži tedy po 
zjištění totožnosti z místa ode-
šli, nicméně o celé události byla 
informována Policie ČR. 

MĚSTSKÁ POLICIE
ZASAHUJEVětšina řidičů se domnívá, že 

policisté nejsou schopni detekovat 
ovlivnění drogou. Opak je pravdou 
- ostravští policisté běžně použí-
vají jednorázové detekční testy 
Drugwipe 5+, které po 3-10 minu-
tách policistům „prozradí prav-
du“. V rámci jubilejního, desáté-
ho Síta, byla vyzkoušena také 
novinka v boji proti drogám. 
Analyzátor Dräger DrugTest 
5000, sloužící pro přesnou a rych-
lou analýzu vzorků slin na zjištění 
přítomnosti drog a jejich metabo-
litů. V paměti přístroje nalezneme 
až 500 jednotlivých provedených 
měření. Jde o mobilní přístroj se 

snadnou obsluhou. Možná pro 
zajímavost, přístroj váží necelé 
4,5 kg. Je vybaven dobře čitelným 
barevným dispejem, nabízí mož-
nost vytištění zápisu o provedené 
analýze (tak jak jsme „zvyklí“ 
u používaných detektorů alkoho-
lu). Vytištěný zápis je pak součástí 
dokumentace skutku (rozdílné 
u dosud používaných testrů). 
Zjišťovanými látkami mohou 
být amfetaminy, metamfetaminy, 
opiáty, kokain a jeho metabolity, 
benzodiazepiny a kanabionidy. 

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
Policie ČR Ostrava

Řidiči pozor!

Při procházkách parkem, 
v odlehlých uličkách, ale i přímo 
na veřejnosti se mohou občané 
setkat s exhibicionisty, kteří 
mají tu potřebu ukazovat se při 
těch nejintimnějších situacích. 
Exhibicionismus je odvozen od 
latinského exhibere, což zna-
mená „vystavovat“. Sexuální 
exhibicionista bude provádět 
právě toto – vystavovat své ge-
nitálie publiku, které to nečeká. 
Nejčastějšími oběťmi se stávají 
děti a ženy, které se ve většině 
případů nemohou bránit a nevědí, 
jak se v takovém, rozhodně stre-
sujícím, případě zachovat. 

Nejlepším řešením je takového 
člověka zbytečně neprovoko-
vat, místo co nejrychleji opustit 
a zavolat městskou nebo státní 
policii. Je potřeba si uvědomit, 
že nevíme, jak bude exhibicio-
nista reagovat, jestli nám chce 
ublížit, nebo jen ukojit svou 
potřebu.

Občan, který byl svědkem 
takového jednání, by si měl za-
pamatovat popis pachatele a ten 
sdělit hlídce, která se na místo 
dostaví, čímž se výrazně zvyšuje 
šance na jeho dopadení. 

Adriána Chylová,
Městská policie Ostrava

Neprovokujte a volejte 156

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Út, Čt: dle objednávek
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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Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
10. 11. – 30. 12. „Hedvábné 

pohledy“ – výstava obrazů malo-
vaných na hedvábí. Vystavují 
ostravské výtvarnice Irena Eger-
tová a Eva Vontorová.

Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9
16. 12. úterý 15.00 – 17.00 

hod. „Vánoce u Čapků“ v Čítár-
ně u čerta - zábavné odpoledne 
plné čtení, vyprávění o vánočních 
zvycích spojené se zdobení perní-
ků.

Všem čtenářům přejeme pří-
jemnou vánoční pohodu a těšíme 
se na setkání v roce 2009.

 Pracovnice knihoven

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

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

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

www.zdravakuze.cz

KOUPÍME
BYT

Mar. Hory nebo Fifejdy
Tel.: 724 670 522

Malí herci, kroužek dramatické výchovy – čtená zkouška divadelního 
představení „O bílé kočičce“.

CENTRUM         HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

F KAVÁRNA S ČÍTÁRNOU
F SÁL S DĚTSKÝMI KOUTKY
F OSLAVY, NAROZENINY, AKCE PRO DĚTI
F KURZY A SEMINÁŘE
Bříšní tanec pro ženy a dívky pondělí 18 hod.
Proměny s vizážistkou, Numerologie, Tarot úterý 17 hod.
Jóga a meditace pro všechny malé i velké středa 18 hod.
Dance aerobic pro děti 4 až 9 let středa 17 hod.
Škola numerologie  od října vždy poslední víkend v měsíci
Poradna zdraví, regenerace

Alena Daoud, objednávky 733 109 850

Firma se sídlem v Mariánských Horách

PŘÍJME NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
VITÁLNÍHO, ŠIKOVNÉHO DŮCHODCE
na drobné opravy a údržbu v objektu průmyslového areálu.

Jedná se o práci na tři hodiny denně (kromě víkendů).

ZÁJEMCI VOLEJTE, PROSÍM NA TEL. ČÍSLO
597 450 207 NEBO MOBIL 604 622 987

Přeji pěkný den.
Můj dotaz má na 

rtech jistě i mnoho 
dalších občanů Mari-
ánských Hor, neboť se 
jich v mnohém před-

mětný problém dotýká. Jak jinak 
by bylo možno nazvat stavbu na 
ulici Novoveská, od kruhového 
objezdu dolů, kterou již občané 
nazývají „věčnou“? Můj dotaz 
zní, zda je stavba nepřipravena, 
má nedostatečnou organizaci 
a zda radnice nějakým způso-
bem již k zprůjezdnění daného 
úseku intervenují. 

Na dotaz odpovídá Gabriela 
Veselá z odboru VHaZ, úsek míst-
ního hospodářství:

Investorem Stavby: „Souvislá 
údržba MK Novoveská“, která 
byla prováděna od rondelu ul. 
Přemyslovců x Grmelova po ul. 
Sokola Tůmy, byl správce komu-
nikace Ostravské komunikace, 
a.s., který celou stavbu zajišťoval. 
Součástí stavby byla rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace. Rekon-
strukci vodovodu a kanalizace 
pro Ostravské kanalizace, a.s. 
prováděla fi rma HYDROSPOR 
spol. s.r.o. Zahájení stavby bylo 7. 
6. 2008. Po provedení kanalizace 
a vodovodního řádu O.K. a.s. zača-
ly provádět povrch komunikace, 
jehož součástí byly i rekonstrukce 
čtyř zálivů pro MHD a následně 
i povrch celého uvedeného úseku 
komunikace Novoveská, který byl 
prováděn 8. – 9. 11. 2008. V sou-
časné době je oprava dokončena. 
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 
má v závislosti na klimatických 
podmínkách v plánu ještě před 
zahájením zimní údržby opravit 
povrchy nástupišť MHD. (GZ)

Pozn. redakce: Své otázky mi 
můžete zaslat na e-mail: zeisberger
@marianskehory.cz nebo předat 
osobně na podatelně pod heslem: 
Ptám se… Automaticky však budou 
vyčleněny všechny otázky pobuřu-
jící, urážející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...
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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.

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

Volejte SYDA - 596 617 585
mobil: 603 876 642

Provoz od 10.00 do 18.00 hod.

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614

KOUPÍM
činžovní dům, vilku,

komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

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

OTVÍRACÍ DOBA DLE DOMLUVY.
VOLEJTE PROSÍM TEL. 605 579 503

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

Klimatizace Ostrava
28. října 190, 709 00 Ostrava

Montáže nejlepších klimatizací TOSHIBA
do bytů, domů, průmyslových objektů

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

Tel.: 603 272 285

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

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

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Kosmetický salon

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

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
NÁŠ CÍL!

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

PROVOZ: Po-Pá 9.00 - 18.00 hod.

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
Vytápění průmyslových objektů plyno-
vými zářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie l projekty l ekonom. vyhodnoce-
ní l dodávky zař.

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

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

Zveme Vás
na promítání fi lmu

Ježíš
podle Lukášova Evangelia.

Úterý 6. ledna 2008
v 18.00 hodin.

Přízemí budovy Zepter,
28. října 165.

Vstupné dobrovolné.
Informace: 774 321 125.

Kosmetický salon

SYDA
MASÁŽE
Klasická 190 Kč
Baňkování 190 Kč
Proticelulitidová 190 Kč
Medová 220 Kč
Čokoládová 220 Kč
Lymfatická 190 Kč
Lávové kameny 220 Kč

Ul. Gen. Janka 1157/3a,
Ostrava-Fifejdy

u zdravotnického střediska.
Tel. 605 85 66 40, 596 617 585 

– paní Miluška

Nabízíme: 
Æ  Celkové ošetření pleti 

- 380 Kč
Æ Barvení obočí - 30 Kč
Æ Trhání obočí - 40 Kč
Æ  A další kosmetické 

služby

Kosmetický salon

SYDA
Najdete nás:

v salónu služeb SYDA, ul. Gen. 
Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy

Objednávky na tel.:
777 744 610, 596 617 585 

– paní Irena Vůjtková

U Dvoru 1119/14, Ostrava-Mariánské Hory
www.iuventas.cz, tel.: 602 200 269

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY PRO ABSOLVENTY ZŠ
UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

n GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ 8 – leté a 4-leté
n PEDAGOGICKÉ LYCEUM
n EKONOMICKÉ LYCEUM 
n PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Malý počet žáků ve třídě
Kvalitní výuka v přátelském prostředí   

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzer-
ci na této straně našeho Zpravodaje, 
kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 243, 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.)
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