
ZPRAVODAJ
Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák

Zdarma do každé domácnosti l Červen 2009 l Číslo 180

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Datové schránky – ano či ne?
ÿ Společné televizní antény
ÿ Pozvánka na Hurá prázdniny

Uzávěrka dalšího čísla: 25. srpna 2009

POZOR – POZOR – POZOR
Zpravodaj v prázdninových měsících (červenec, srpen) nevychází.
Příští číslo vyjde v polovině září 2009.

Citát měsíce:
ROZUM NEUMÍ PŘÍLIŠ DLOUHO HRÁT ÚLOHU 
SRDCE.
 Francois Duc de la Rochefoucauld

Lidé ve znamení Raka jsou 
velmi citliví, jsou ztělesněním 
jemnosti a slušnosti. Má rozvinu-
tou představivost a dokáže velmi 
pečlivě pozorovat. I když je Rak 
velmi družný, není jednoduché 
se s ním spřátelit. Je totiž velice 
nedůvěřivý a často se sžírá oba-
vami, že lidé okolo zjistí, co si 
doopravdy myslí nebo co ho trápí. 
Rád se představuje v pozitivním 
světle, když ho někdo urazí, velmi 
dlouho si to pamatuje. Někdy mají 
sklon k pohodlnosti, která se může 
vyvinout až v úplnou lenost.

V lásce je romantický, ale žárli-
vý. Váží si vztahů, má mimořádný 
smysl pro domov a rodinu. Je to 
právě Rak, který pěstuje rodinné 
tradice a vzpomínky na minulost. 
Jelikož jeho chování je závislé 
na jeho náladách, rád se upíná na 
silnější osobnost - partnera, který 
jim poskytuje oporu.

V mládí mívají Raci mírné 
zdravotní problémy, ale ve střed-
ním či vyšším věku nejsou často 
nemocní. Je-li ale ohrožen jejich 
pocit bezpečí, mohou upadnout do 
deprese a tím si mohou přivodit 
zažívací potíže. Žaludeční vředy 
velmi často souvisí s problémy v 
citovém životě. Pokud si dokážou 
udržet klid a optimismus, mohou 
se ve zdraví dožít vysokého věku. 

Raci nejraději pracují samostat-
ně bez mnoha kontaktů s dalšími 
spolupracovníky. Vše co dělá, 
dělá s velkým pracovním nasa-
zením. Nemá rád fi nanční rizika, 
hledí si materiálního statku. Lidé 
v tomto znamení jsou úspěšní 
historici, spisovatelé, politici či 
učitelé. Lidé narození ve zname-
ní Raka bývají velmi umělecky 
založení a mnozí z nich umějí své 
bohaté citové vjemy sdělovat štět-
cem, slovem i zpěvem.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Franz Kafka, Ota 
Pavel, Karel Gott, Ernest Heming-
way, Francesco Petrarca, Erich 
Maria Remarque, Olga Havlová, 
Gina Lolobrigida, Meryl Streep. 

Dnes:
Ve znamení Raka

22. 6. – 22. 7.

Řídíte se horoskopem či patříte k lidem, kteří na „to“ absolutně 
nevěří? Já osobně v horoskopech čerpám informace, myslím si, že 
i když člověk může mít libovolnou kombinaci povahových rysů, 
určité vlastnosti jsou u lidí v daném znamení shodné. Každý měsíc se 
podíváme na společné znaky zvěrokruhu, a možná se tam i najdete či 
pochopíte chování dosud nepochopeného člověka.

Evropský vzdělávací projekt 
ROMFASHION v Ostravě

Ve dnech 22.-23.5.2009 se 
konalo v Ostravě-Mar.Horách 
2. mezinárodní setkání projektu 
ROMFASHION  vzdělávacího 
programu Leonardo da Vinci 
– Vývoj inovací, fi nančně pod-
porovaný Evropskou komisí. 
Českým partnerem projektu je 
vzdělávací společnost METER 
Silesia, která na něm spolu-
pracuje s Úřadem městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky. Cílem projektu ROM-

FASHION je  zlepšit zaměstna-
telnost mladých romských žen 
tím, že se naučí šít, organizovat 
si práci, popřípadě si založit 
vlastní živnost jako krejčová. 
Bude vytvořen vzdělávací kurz, 
v němž bude možno si osvojit 
základy šití. 

Partnery projektu jsou Řec-
ko (obec Zefyri, která projekt 
koordinuje), Španělsko, Česko, 
Slovensko a Turecko. V projektu 
půjde i o lepší integraci Romů do 

společnosti a o poznání romské 
kultury a tradic jak Romy, tak 
majoritní společností. Na konci 
projektu bude v Athénách zorga-
nizována módní přehlídka typic-
kého romského oblečení pro 
slavnostní příležitosti a tance. 

Koordinátor projektu, město 
Zefyri v blízkosti Athén v Řec-
ku, řeší různé problémy v soužití 
občanů obce, z nichž 25 % jsou 
Romové. Starostka Zefyri, paní 
Fotini Giannopoulou, přijala 
pozvání do České republiky, pro-
tože ji zajímaly aktivity vedoucí 
k začleňování Romů do občan-
ské společnosti v České republi-
ce a práce ženy – starostky, která 
je musí řešit v každodenní praxi 
života obce jako ona. 

Setkání senátorky a starostky 
Ostravy-Mar. Hor, Ing. arch. Lia-
ny Janáčkové a radního pana Ing. 
Jiřího Jezerského s paní Fotini 
Giannopoulou a všemi partnery 
projektu proběhlo v sobotu 23. 5. 
2009 v obřadní síni mariánsko-
horské radnice.  

(Pokračování na str. 2)

Ve dnech 4. 5. - 7. 5. 2009 pro-
běhl kurz pod názvem „Senioři 
komunikují“, který pro občany 
Mariánských Hor zprostředkova-
lo vzdělávací středisko DAMAN. 
Odvahu a chuť něčemu novému 
se naučit našlo celkem 14 ma-
riánskohorskohulváckých seniorů. 
Všichni zúčastnění si náplň kurzu 
velmi pochvalovali, zejména pak 
ochotu a trpělivý přístup paní Mgr. 
Velkoborské a jejich dvou mla-
dých asistentů. Za všechny pak 
citujeme z dopisu jedné z účastnic 
kurzu: „.se smíšenými pocity jsme 
vstoupili do místnosti školícího 
střediska... Co si budeme namlou-
vat, nás to v zaměstnání minulo... 
Využili jsme nabídky Nadační-
ho fondu manželů Klausových 
a udělali jsme dobře. V atmosféře 
prostředí, kterou všichni účastníci 
vytvořili vzájemným porozumě-
ním, nápovědou a pohodu jsme se 
cítili spokojeně a s velkým zauje-
tím jsme vychutnávali odpolední 
chvíle u počítače. Díky za tyto 

chvíle všem účastníkům a přede-
vším těm, kteří akci připravovali 
a sponzorovali. Boj s myší, kláves-
nicí a monitorem jsme v tak krát-
kém čase zcela nevyhráli, chce 
to další hodiny cvičení, ale to již 
záleží na nás samotných. Budeme 
na tuto akci vzpomínat…“

Doufáme, že tento kurz nebyl 
první ani poslední a že budeme 

moci se střediskem DAMAN 
i nadále spolupracovat. V případě 
dalších nabídek vzdělávání Vás 
budeme prostřednictvím Zpravo-
daje určitě informovat. 

Bc. Miroslava Škrobánková, 
DiS.
Oddělení péče o seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

Jak senioři komunikovali

Počátkem května 2009 proběhlo jednání ředitelů základních škol 
a ředitelek mateřských škol, na kterém mimo jiné bylo rozhodnu-
to o nepřetržitém provozu mateřských škol po celé prázdniny. Jde 
o vstřícný krok směrem k občanům, který byl iniciovaný paní sta-
rostkou Ing. arch. Lianou Janáčkovou.

Jak budou tedy školky letos o prázdninách otevřeny?
07. 07. – 10. 07. 2009  Mateřská škola Matrosovova 14/A
13. 07. – 24. 07. 2009  Mateřská škola Gen.Janka 1/1236
27. 07. – 07. 08. 2009  Křesťanská mateřská škola U Dvoru 22
10. 08. – 21. 08. 2009  Mateřská škola Zelená 73 A
24. 08. – 28. 08. 2009  Alternativní mateřská škola U Dvoru 22a
31. srpna  2009 budou všechny mateřské školy v Mariánských 

Horách a Hulvákách zavřeny – bude probíhat sanitární den. Své 
brány a branky otevřou 1. září 2009 a zahájí tím nový školní rok 
2009/2010.

 Gabriela Zeisberger

Dobrá zpráva pro rodiče

Kresba: Jindřich Oleš
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(Pokračování ze str. 1)
Obě starostky se vzájemně ptaly 
na mnohé věci, týkající se prá-
ce s občany obce  a aktivit na 
pomoc Romům začlenit se do 
života obce a pracovat. Porov-
návaly některé prvky pomoci 
státu obcím a legislativy v této 
oblasti. Paní starostka Janáčko-
vá se ptala na řešení těchto zá-
ležitostí i v Turecku, Španělsku 
a na Slovensku. Informovala 
partnery projektu o veřejném 
slyšení v Parlamentu ČR, kona-
ném 21. 5. 2009, jež vyvolala, 
aby vyburcovala jak politickou 
reprezentaci Česka, tak českou 
veřejnost, že v integraci Romů 
existují problémy, jimž musejí 
čelit  starostové a primátoři obcí 

a měst, k jejichž řešení však stát 
nepřispívá. Na závěr setkání na-
vštívili všichni ulici Železnou 
a její dům náhradního ubytování.
Česko má co nabídnout 

– vždyť spolupráce společnos-
ti METER Silesia a radnice 
je pokračováním spolupráce 
v úspěšném vzdělávacím pro-
jektu ROMIPEN z roku 2000 
(http://romipen.euweb.cz), kte-
rý byl nejen velmi kladně hod-
nocen Evropskou komisí, ale 
získal i ocenění Evensovou na-
dací, která každoročně oceňuje 
nejlepší evropské projekty, které 
přispívají k boji proti rasismu 
a xenofobii.

Hana Danihelková,
METER Silesia

Evropský vzdělávací projekt 
ROMFASHION v Ostravě

Dubnová anketa byla ukončena. 
Děkuji vám všem, kteří se 
zúčastnili a své názory do redakce 
doručili jak osobně, poštou, tak 
prostřednictvím e-mailu. 

U otázky č. 1: Kterou cestu 
– silnici v Mariánských Horách 
a Hulvákách považujete za 
nejhorší, nejvíce hlasů získaly 
ulice U Dvoru, Šimáčkova, 
Strmá, dále Novinářská, Marián-
ské náměstí a příjezd ke garážím 
a okolí samotných garáží na ulici 
Fr. Šrámka.

V druhé části, otázka č. 2: Proč 
si sami znečišťujeme obvod?, se 
nejvíce opakovala nejen věta, že 
lidé si neváží společného majetku 
a že nejsou zodpovědní vůči sobě 

a svému okolí, ale prim hrál ne-
dostatek odpadkových košů a je-
jich účelné rozmístění (akutní stav 
u zastávek hromadné dopravy či 
obchodníků, např. s potravina-
mi). Celkově na úklid prováděný 
v městském obvodě Mariánské 
Hory a Hulváky nemáte pozitivní 
názor, máte pocit, že se neuk-
lízí a vadí vám, že nevidíte čety 
v oranžových vestách. 

V třetí části, otázka č. 3: Který 
městský obvod si „umí“ nejlépe 
uklidit, jste se většinou shodli, že 
nejuklizenější a zároveň nejčistší 
obvody jsou Moravská Os-
trava (Přívoz k ní náležející jste 
neuváděli) a Poruba. 

 (GZ)

Co jste napsali

Připomněli jsme si 63. výročí ukončení II.světové války u Památníku 
padlého letce v Ostravě-Hulvákách.

Samostatná působnost
Do samostatné působnosti 

obce patří záležitosti, které 
jsou v zájmu obce a občanů 
obce, pokud nejsou zákonem 
svěřeny krajům (i v případě 14 
samosprávných krajů se rozlišuje 
mezi samostatnou a přenesenou 
působností) nebo pokud nejde 
o přenesenou působnost orgánů 
obce nebo o působnost výkonu 
státní správy, která je zvláštním 
zákonem svěřena správním 
úřadům (např. ministerstvům, 
územním správním úřadům, které 
jsou orgány státu).

Rozsah samostatné působ-
nosti je stanoven především 
v obecním zřízení (jedná se 
např. o záležitosti uvedené 
v § 84, 85 a 102, s výjimkou 
vydávání nařízení obce). Rozsah 
samostatné působnosti však 
rozšiřují i další zákony (např. již 
zmíněný zákon o obecní policii 
nebo zákony, které obsahují 
zákonná zmocnění pro vydávání 
obecně závazných vyhlášek obcí). 
Do samostatné působnosti obce 
tak náleží např. správa obecního 
majetku (obce hospodaří podle 
svého každoročně schvalovaného 
rozpočtu), zakládání či zřizování 
právnických osob a organizačních 
složek obce, spolupráce s jinými 
obcemi, a to jak s tuzemskými, tak 
zahraničními apod.

Rozsah samostatné působnosti 
je u všech obcí zásadně stejný, 
a to bez ohledu na počet obyvatel 
nebo ekonomickou sílu obce. 
Malá obec s několika obyvateli 
má stejný rozsah samostatné 
působnosti jako milionová 
metropole, neboť právo na 
samosprávu je všem obcím bez 

rozdílu ústavně zaručeno. V rámci 
samostatné působnosti tedy nelze 
vůbec hovořit o tom, že některá 
obec je nadřazena jiné (stejně tak 
kraj není v samostatné působnosti 
nadřazen vůči obcí).

Při výkonu samostatné působ-
nosti se obec řídí zákonem a jinými 
právními předpisy vydanými na 
základě zákona (při vydávání 
obecně závazných vyhlášek pouze 
zákonem).

Přenesená působnost 
obce

Přenesená působnost obce 
znamená výkon státní správy 
příslušným orgánem obce – 
zpravidla obecním úřadem (např. 
evidence obyvatel, povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo 
les, působnost stavebního 
nebo matričního úřadu, apod.). 
V případě přenesené působnosti 
se zjednodušeně jedná o to, že 
stát zákonem přenesl na obec 
povinnost zabezpečit plnění 
určitých úkolů, které svojí 
povahou jinak náležejí státu. 
Přenos výkonu určitých agend 
státem na obce však zároveň na 
druhé straně vyvolává povinnost 
státu fi nančně kompensovat 
náklady obce, které jsou s výko-
nem těchto „státních agend“ spja-
ty. Tato fi nanční kompensace se 
projevuje v poskytování příspěvku 
na plnění úkolů v přenesené 
působnosti, který obce dostávají 
ze státního rozpočtu.

Na rozdíl od samostatné 
působnosti obce, kde neexistují 
vztahy nadřízenosti a podřízenosti 
a všechny obce jsou si zcela 
rovny co do rozsahu svého práva 

na samosprávu, tak v případě 
přenesené působnosti obce je 
tomu jinak. Pro výkon státní 
správy jsou typické hierarchické 
vztahy nadřízenosti a podřízenosti 
mezi jednotlivými orgány, tzn. že 
příslušný orgán státní správy na 
nižší úrovni je podřízen orgánu 
stojícím v organizační struktuře 
státní správy výše.

Pro účely výkonu státní správy 
(přenesené působnosti) se obce 
rozdělují do třech stupňů, které se 
liší rozsahem výkonu státní správy 
(nejméně úkolů státní správy plní 
obce I. stupně, naopak největším 
rozsahem přenesené působnosti 
disponují obce s rozšířenou 
působností). Konkrétně se jedná 
o následující obce:
l Obce se základním rozsahem 

výkonu přenesené působnosti (do 
této kategorie spadají všechny 
obce – tedy cca 6 250)
l Obce s pověřeným obecním 

úřadem (388) 
l   Obce s rozšířenou působnosti 

(205)
Pojednání o samostatné a pře-

nesené působnosti obce lze 
uzavřít konstatováním, že vý-
kon samostatné působnosti 
(samosprávy) je právem, niko-
liv povinnosti obce (je na 
svobodném rozhodnutí obce, 
zda např. bude nakládat se svým 
majetkem či nikoliv). Naopak 
výkon přenesené působnosti 
(státní správy) představuje ze 
zákona uloženou povinnost 
pro obec. Obec musí zabezpečit 
plnění úkolů státní správy, které 
jsou ji zákonem svěřeny.

RSDr Jiří Boháč,
místostarosta MHaH

V anketních lístcích bylo 
mnoho problémů, které vás trápí, 
otázek, na které neznáte odpově-
di. Jsem za vaši otevřenost ráda. 
I toto je forma komunikace mezi 
občanem a úřadem. Řadu pod-
nětů jsem předala ke zpracová-
ní příslušným pracovnicím. Na 
některé z nich mohu již reagovat, 
informace mi poskytla paní Hana 
Šustková (odbor VVHaZ, úsek 
místního hospodářství).

Okolo trolejbusové zastávky 
na Novinářské je smetiště, ne-
vyhrabané listí z keřů… 

Bohužel se nejedná o pozemek 
v majetku městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. Ma-
jitelem je Billa s.r.o. Této společ-
nosti byly naším úřadem zasláno 
již několik výzev k úklidu. 

Travnatá plocha mezi OVA-
Kem a poštou se stala plochou 
pro venčení psů…

Nikde není zakázáno venčení 
psů na této ploše. Vyhláška pouze 
omezuje plochy s volným pohy-
bem psů. Pokud je pes na vodít-

ku, není to v rozporu s platnými 
předpisy. Pokud psi pobíhají vol-
ně, je nutno tento problém hlásit 
městské policii.

U domu Baarova 15 se pohy-
bují pod schody potkani…

O situaci víme, je v řešení. 
Nástrahy už byly položeny a cca 
po třech týdnech budou opako-
vaně položeny.

Park u Prostorné je charak-

teristické listím, které je nevy-
hrabáno snad již 2 roky…

Parčík je vyhrabáván při 
každém jarním i podzimním hra-
bání. Listí, větve a další nepo-
řádek, který se zde hromadí, 
navážejí občané ze svých zahrad 
okolních domů. Odstraňová-
ní tohoto nepořádku zajišťuje-
me pravidelně. Naposledy byl 
úklid proveden v polovině dub-
na 2009. Tyto úklidy nás stojí 
nemalé peníze.

Na zastávce 28. října je zcela 
suchý strom…

Děkujeme za podnět, situaci 
prověříme.

Na celém území městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky je nedostatek odpad-
kových košů. Dá se jejich počet 
zvýšit a účelně rozprostřít po 
obvodu?

Pro začátek máme v úmyslu 
zvýšit četnost vývozu na 3x týd-
ně z dosavadního 2x v týdnu.

Silně poškozené nahradíme 
novými. (GZ)

Co s tím úřade uděláš?

V minulém čísle Zpravodaje 
(č. 179) jsme Vás informovali, 
že v prostorách Domu s pečo-
vatelskou službou, Novoveská 
č. 14, Ostrava-Mariánské Hory 
opětovně „rehabilitují“. Krom 
toho můžete využít dalších slu-
žeb jako je elektroléčba, mag-
netoterapie a masáže. Pracovní 
doba:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hodin
Úterý: 7.00 – 14.30 hodin
Středa 7.00 – 15.00 hodin
Čtvrtek 7.00 – 17.00 hodin
Pátek 7.00 – 14.00 hodin.
Je možná taktéž individuální 

dohoda.
Objednávat se můžete na tel. 

čísle 605 831 568, 599 459 121.

Přijďte se zrehabilitovat
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Vážení spoluobčané,
určitě jste zaznamenali, že 

pokračujeme v přeměně sídliš-
tě Fifejdy v oblast, kde bychom 
rádi vybudovali opravdu krásné 
a příjemné prostředí pro všech-
ny obyvatele tohoto sídliště. 
Nechceme přitom zapomínat na 
žádnou věkovou kategorii. Tato 
výstavba si vyžaduje nejen  ne-
malé fi nanční prostředky, ale 
i velké pracovní nasazení z řad 
pracovníků úřadu. Jsou to stov-
ky hodin usilovné práce, jedná-
ní s fi rmami, které mají za úkol 
splnit to, co se dohodne. Výsled-
kem je pak útulné prostředí. Jako 
občan tohoto sídliště se denně 
chodím dívat, jak si lidé užíva-
jí těchto změn. Hovořím s nimi 
a naslouchám jejich připomínkám 
a také slovům chvály. Na druhé 
straně ale zaznamenávám ostré 
výtky k určitým skupinkám lidí, 
kteří s oblibou toto dílo ničí. Ne-
jsou to skupiny malých dětí, ne-
jsou to senioři, ale jsou to skupin-
ky mladých vandalů, které si pod 
rouškou noci vylévají své min-

dráky ničením společného díla. 
Stoly na stolní tenis jsou zničeny, 
nové lavičky jsou pomalovány 
a pořezány noži, na trávníku vi-
díte rozházené plastové láhve… 
Tyto skupinky si asi neuvědo-
mují, že za vším je tvrdá práce 
a  peníze, které jdou z kapes da-
ňových poplatníků a tedy i z ka-
pes jejich rodičů. Asi jim vadí, 
že mají žít v čistém prostředí. Co 
s tím? Souhlasím s tím, že pokud 
starší lidé některé neukázněné 
mladé lidi napomenou, tak se jim 
dostane od těchto výrostků tvrdé 
a sprosté odpovědi - a to v nej-
lepším případě. Názory někte-
rých občanů, že policie by měla 
častěji dělat v nočních hodinách 
kontroly, jsou sice správné, ale 
policisté nemohou být všude 
a vždy. A pak co s těmi výtečníky, 
kteří budou přistiženi? Většinou  
jsou ve věku, který je chrání před 
jakýkoli postihem. Veškeré škody 
by měli tedy zaplatit rodiče. Sta-
ré moudré přísloví hovoří o tom, 
že tak dlouho se chodí se džbá-
nem pro vodu, až se ucho utrhne. 
Trpělivost  naší radnice skončila 

a ucho se utrhlo. V součinnosti 
s právníky a policií připravujeme 
opatření, které by mělo zamezit 
tomuto řádění. Budou to opatření 
tvrdá a věřím, že i účinná. Přesto 
všechno se  obracím na všechny 
občany nejen tohoto sídliště, ale 
i ostatních lokalit v MHaH, aby 
se nebáli a v případě nějakého 
náznaku vandalismu (zejména 
v nočních hodinách) okamžitě 
informovali  policii. Informujte 
své okrskáře o místech, kde se 
tito mladí výrostci scházejí a co 
provádějí. Pokud budeme postu-
povat proti nim společně, tak se 
úspěch určitě dostaví. V závěru 
chci těmto ničícím skupinám 
vzkázat jedno: je hodně sportov-
ních disciplín, které umožňují 
pod vedením odpovědných tre-
nérů si vybít svůj adrenalin a při-
tom ukázat, co je ve vás. Trenéři 
by vás určitě rádi přivítali a obča-
né našeho obvodu by na takové 
mladé lidi byli hrdi. Vandalům 
nedáme šanci!!!

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MHaH

Regenerace sídliště Fifejdy

Datové schránky – ano či ne?
Od 1. 7. 2009 vstoupí v plat-

nost zákon, na jehož základě 
budou zřízeny Datové schránky. 
Požádala jsem proto o rozhovor 
vedoucího odboru organizačního 
a vnitřních věcí ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky Ing. Rudolfa Za-
hradníka.
n Můžete mi vysvětlit pojem 

Datová schránka?
Datová schránka je elek-

tronické uložiště, které je určeno 
k doručování písemností orgány 
veřejné moci a k provádění úko-
nů vůči orgánům veřejné moci. 
V podstatě jde o to, že se mohou 
doručovat a přijímat úřední do-
kumenty v elektronické podobě.  
Legislativní rámec je dán zákonem 
č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů.
n S kým může občan takto 

komunikovat?
Jak jsem již řekl – se všemi 

orgány veřejné moci, což jsou 
zejména města, obce, městské 
obvody, kraje, ministerstva, 
veškeré státní fondy, ale i Česká 
televize, Policie ČR, notáři, 
soudní exekutoři, Armáda ČR, 
soudy a všechny složky státu, 
jiné veřejnoprávní korporace 
a právnické osoby zřízené záko-
nem. Orgány veřejné moci jsou 
dle zákona povinny mezi sebou 
komunikovat prostřednictvím da-
tových schránek. Dále si datové 
schránky musí zřídit fi rmy zap-
sané v obchodním rejstříku. 
n Kdo si může datovou 

schránku zřídit?
Orgánům veřejné moci bude da-

tová schránka zřízena na základě 
zákona. Občané a podnikatelé 
(fi rmy, které nejsou zapsány v OR) 
mohou o její zřízení požádat 

Ministerstvo vnitra ČR. Její 
zřízení je bezplatné. Pokud je da-
tová schránka aktivována, veškerá 
komunikace ze strany orgánů 
veřejné moci směrem k občanům 
probíhá jejím prostřednictvím. 
Účinky doručení budou stejné ja-
ko u obálky s modrým pruhem. 
Občan může přes schránku 
předávat dopisy, které by jinak 
posílal doporučenou poštou.
n Takže již nebudu muset 

chodit na úřad, budu-li mít da-
tovou schránku?

To by bylo velmi hezké, ale 
bohužel ne vše budete moci 
s úřadem vyřídit z domácího 
počítače. Je třeba si uvědomit, že 
do elektronické podoby nemohou 
být převedeny všechny úřední 
dokumenty, např. žádost o nový 
občanský průkaz či vyřízení svat-
by si budete muset i nadále vyřídit 
osobně. Jinak řečeno: pomocí Da-
tové schránky se budou doručovat 
pouze dokumenty, jejichž povaha 
to umožňuje. 
n Ušetří úřad nebo občan 

při používání datové schránky?

Samozřejmě, ušetří všichni. 
Místo klasického doporučeného 
dopisu s dodejkou, který stojí 
32 Kč, zaplatí úřad za zaslání přes 
datovou schránku maximálně 
17,90 Kč. U občanů jde o služby 
bezplatné. 
n Takže se jedná o revoluci 

v komunikaci se státem?
Bezesporu. Nicméně je třeba 

zdůraznit, že jisté nevýhody, 
zejména pro občany tato komuni-
kace přinese: např. elektronická 
zpráva se považuje za doručenou 
deset dnů ode dne, kdy do 
schránky přijde a je úplně jedno, 
zda jste či nejste připojena k inter-
netu, abyste si tuto zprávu vybrala. 
Zprávy ve schránce zůstávají 90 
dnů po přečtení, poté zmizí.
n Kde získám podrobnější 

informace?
Doporučuji webové adresy, 

na kterých najdete opravdu 
vyčerpávající informace: 
www.datoveschranky. info , 
www.mvcr.cz nebo bezplatnou 
linku 270 005 200.

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

Ve Zpravodaji z května 1997 
mne zaujala informace, že na 
sídlišti Fifejdy byly umístěny 
speciální koše na psí exkrementy. 
U každého koše že prý bude k dis-
pozici papírová lopatka a sáček. Že 
se jedná o experiment, ale pokud 
se osvědčí, budou koše 
umístěny i v jiných 
oblastech našeho 
obvodu, např. na síd-
lišti Vršovců, v oblasti 
ulic Zelená, Výstavní 
a Fr. Šrámka. 

Jaká je situaci po 12 
letech? Zeptala jsem se 
paní Šustkové, z odbo-
ru VVHaZ, úsek míst-
ního hospodářství:

„Experiment se ujal. 
Občané si na koše 
zvykli a jsou využívá-
ny. Dodavatelem jsou pravidelně 
vyprazdňovány a doplňovány 
o nové sáčky s lopatičkami. Přes-
tože exkrementy lze vhodně zaba-
lené odložit i do veřejných odpad-
kových košů (nejedná se o nebez-
pečný odpad), najde se celá řada 
lidí, kteří exkrementy neuklidí ani 
když jejich pejsek udělá potřebu 

na chodníku a v blízkosti je jeden 
či druhý typ koše. Záleží skutečně 
na přístupu a kulturnosti každého 
jednotlivce. Co se týče počtů, tak 
v současné době je k dispozici 
42 košů: 2 ks na ul. L. Ševčíka, 
2 ks na ul. Kremličkova, 1 ks na 

ul. Tovární, 1 ks na 
Mariánském náměstí, 
1 ks na ul. Hynaisova, 
6 ks na ul. Korunní, 
8 ks na sídlišti Vršov-
ců, 2 ks na ul. Náprst-
kova, 2 ks na ul. 
Karasova, 1 ks na ul. 
J. Šavla, 1 ks na ul. 
Výstavní, 3 ks v parku 
u plynojemu, 1 ks na 
ul. Pujmanové, 2 ks na 
ul. Gen.Hrušky, 4 ks 
na ul. Rtm.Gucmana, 
1 ks na ul. J.Trnky u 

školky, 3 ks na ul. Gen. Janka a 
1 ks na ul. Varšavská. Kontrolou 
bylo zjištěno, že na některých mís-
tech jsou koše ve velmi špatném 
stavu (např. v parku u plynojemu) 
či došlo k odcizení. Do konce roku 
2009 by mělo dojít k jejich výmě-
ně a doplnění zničených či odcize-
ných košů.“ Gabriela Zeisberger

Zaujalo mne…

Na základě přijatých novel 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomo-
ci v hmotné nouzi, ve znění poz-
dějších předpisů, se s účinností 
od 1. července 2009 mění pod-
mínky pro výši dávky hmotné 
nouze „Příspěvek na živobytí“.

U osoby v hmotné nouzi 
(u které se zkoumá snaha zvýšit 
si příjem vlastní prací) pobíra-
jící příspěvek na živobytí déle 
než 6 měsíců, která „nepracu-
je“, nepobírá podporu v neza-
městnanosti či při rekvalifi kaci 
a nevykonává dobrovolnickou 
službu alespoň 20 hodin měsíč-
ně, bude výše dávky „Příspěvek 
na živobytí“ činit částku exis-
tenčního minima. To znamená, 
že příjemci dávky i společně 
posuzovaným osobám vznikne 
nárok na příspěvek na živobytí 
maximálně ve výši 2020 Kč. 

V měsíci, kdy by taková 
osoba „pracovala“, vykonávala 
dobrovolnickou nebo veřejnou 
službu v rozsahu stanovené zá-
konem, může při splnění proká-
zání dalších aktivit ke zvýšení 
si příjmu vlastním přičiněním 
v případě jednotlivce dosáh-
nout příspěvek na živobytí až 
3679 Kč. V měsících, kdy tak 
činit nebude, se výše dávky au-
tomaticky vrátí do režimu „exis-
tenční minimum“, protože stále 
platí, že pobírá příspěvek na ži-
vobytí déle než 6 měsíců. 

Poprvé se bude takto posu-
zovat výše příspěvku na živo-
bytí od 1. července 2009, což 
znamená, že se budou zkoumat 

aktivity osoby za měsíc červen.
Novela zavedla institut veřejné 
a dobrovolnické služby, který 
rozšiřuje možnosti příjemců dá-
vek, resp. osob v hmotné nouzi, 
vymanit se z nepříznivé situace, 
popř. obdržet dávku pomoci 
v hmotné nouzi ve vyšší část-
ce než člověk, který je méně 
aktivní. Zřízení veřejné služby 
v obci není povinností, náš úřad 
tuto službu zřízenou nemá. 
V případě, že obec nemá zříze-
nou veřejnou službu, může ji ob-
čan vykonávat i v jiné obci.

Dobrovolnickou službu mo-
hou organizovat pouze nestátní 
neziskové organizace, jejich pro-
jekt je akreditován dle zákona 
o dobrovolnické službě. Jednou 
ze základních podmínek zákona 
o dobrovolnické službě je svo-
bodné rozhodnutí dobrovolníka 
vykonávat tuto službu bez náro-
ku na odměnu a jeho motivace 
by neměla být vedena pouhou 
snahou o zvýšení příspěvku na 
živobytí. Na dobrovolníka jsou 
kladeny poměrné vysoké poža-
davky na jeho sociální inteli-
genci, komunikační schopnost 
a psychickou vyrovnanost.

Cílem je zvýšit motivaci osob 
k rychlé změně jejich nepříznivé 
sociální situace pomocí znovu 
začlenění na trh práce.

Bližší informace a poučení 
k této problematice Vám rádi 
poskytnou pracovníci oddělení 
hmotné nouze našeho úřadu. 

Jana Šebestová,
vedoucí oddělení hmotné 

Dlouhodobé pobírání dávek
v hmotné nouzi škodí peněžence -

Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí
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Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

a Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory
pořádají

u příležitosti Dne dětí a ukončení školního roku 2008/2009 akci

HURÁ PRÁZDNINY!
pátek 19. června 2009 od 14.00 do 17.00 h
Stojanovo náměstí, prostranství před SVČ Korunka,

Ostrava-Mariánské Hory
Program:

l vystoupení tanečních kroužků SVČ Korunka
l soutěže o ceny
l atrakce

Zábavným odpolednem Vás provede Aleš Juchelka
Přijďte se pobavit i Vy – srdečně zvou organizátoři.
Upozornění: v době akce bude ul. Korunní neprůjezdná
v úseku Raisova - Hudební. Děkujeme za pochopení.
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Na začátek trochu teorie - společná televizní an-
téna (STA) se skládá ze tří základních částí: vlastní 
anténa, hlavní stanice a rozvody v domě do každého 
bytu.

Dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích § 104 odst. 15: Vlastník domu, bytu nebo 
nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli to-
hoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

a) příjem rozhlasového a televizního vysílání pro-
vozovatelů vysílání podle zvláštního právního před-
pisu za podmínky, že v místě příjmu je signál přimě-
řené kvality 

b) zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně 
rozvaděče a koncového bodu sítě.

  
Z toho vyplývá, že majitelé domů a bytů nemají 

povinnost, ale musí umožnit příjem rozhlasového 
a televizního vysílání. 

Základní možnosti, které jsou:
1. STA bude upravena pro příjem digitálního vysí-

lání z pozemních vysílačů
2. STA se zruší a přejde se na kabelovou televizi 

(pokud vdané lokalitě je tato možnost)
3. STA se zruší a přejde se na satelitní příjem 

(v případě, že majitel povolí připevnit satelitní zaří-
zení na nemovitost)

4. STA se zruší a uživatelé si příjem vyřeší vlastní 
pokojovou anténou.

Ostrava má tu výhodu, že signál pozemních vysí-
lačů je silný již dnes a bude dále posilován. Proto 
nebude třeba modernizovat STA a uživatelé si poří-
dí jen pokojovou anténu a set-top box. Vzhledem k 
stavu STA, které zůstaly v původním stavu, zname-
ná digitalizace novou anténu, novou hlavní stanici 
a nové rozvody v domě do každého bytu. 

Přehled vysílačů v Ostravě a kanálů na, kterých 
vysílají:

V budoucnu nastane ještě několik přesunů kaná-
lů a vypnutí analogového signálu nastane v Ostravě 
30.11.2011.

V dnešní době má každá varianta své výhody 
a nevýhody jak technické tak ekonomické. Pořízení 
set-top boxu a pokojové antény vyjde okolo 2 000,- 
Kč a další výdaje nejsou třeba, ale bude přijímat jen 
omezený (nikoliv malý) počet stanic. Přechod na 
kabelovou televizi je možný jen tam, kde je. Bude-
te platit měsíční paušální poplatky podle toho kolik 
stanic si objednáte, set-top box pro příjem DVB-

C většinou dostanete zdarma. Bude mít možnost 
využívat i další služby jako internet a telefonování. 
U satelitního příjmu můžete zvolit tři možnosti a to 
nejjednodušší je sledovat programy zdarma (FTA-
Free To Air). Těch je na Česku dostupných sateli-
tech několik stovek (v češtině ale jen 5). Druhou je 
možno si pořídit za jednorázový poplatek přístup 
k paketu CS Link (2 000,- Kč) plus další balíčky. 
U těchto prvních dvou možností si musíte pořídit 
veškeré technické zařízení sami: anténa, konvertor 
a satelitní set-top box přijde okolo 8 000,- Kč. Třetí 
možností jsou placené satelitní balíčky od několika 

společností za měsíční poplatky. 
Výhodou je, že všechno potřebné 
vybavení zajistí tyto společnosti 
(např. UPC, DigiTV …). Tady 
bych zdůraznil potřebu mít povo-
lení majitele domu umístit sate-
litní anténu na dům. Není samo-

zřejmé, že Vy jako nájemce se rozhodnete přijímat 
satelitní televizi a majiteli svévolně poškodíte stře-
chu nebo fasádu. Na výzvu majitele jste povinni toto 
zařízení odstranit a je vaším problémem, že jste se 
například upsali na dva roky podpisem smlouvy (na 
domech spravovaných městským obvodem Ostrava 
– Mariánské Hory a Hulváky nikdo nemá povole-
ní k umístění satelitní antény). Největší problémy 
nastávají při zateplování fasád, kde nepřipouštíme 
jakékoliv ničení nové fasády.

Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí bytového oddělení

Dne 21. května 2009 se v jednacím sále pražského Valdštejnské-
ho paláce, to je v Senátu, konalo veřejné slyšení na téma: „Pomá-
há stát městům a obcím v boji s neplatiči?“ Toto veřejné slyšení 
zorganizovala paní Liana Janáčková, senátorka Parlamentu ČR 
a starostka městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. 

Mezi pozvanými hosty byla primátorka města Chomutov paní 
Ivana Řápková, starosta městské části Brna pan Leo Venclík, staros-
ta města Litvínov pan Daniel Volák. Za ministerstvo fi nancí náměs-
tek, za ministerstvo vnitra ředitelka odboru dozoru a kontroly, za 
MPaSV ředitelka odboru legislativy. Exekutorskou komoru ČR za-
stupovala její prezidentka paní Jana Tvrdková. Výklad práva před-
nesl ředitel Ústavu práva a právní vědy pan Luděk Lisse. Pozvaného 
ministra pro lidská práva a menšiny zastupovala slečna Abbasová, 
která přečetla jeho prohlášení a do diskuze se nezapojila.

Během jednání bylo mimo jiné konstatováno, že postup, který 
zvolilo město Chomutov, tím, že si k vymáhání dlužných pohledá-
vek přizvalo exekutory, není v rozporu s českým právním řádem. 
Bylo zdůrazněno, že záležitosti, které se týkají způsobu vymáhání 
dluhů nejsou záležitostí lidsko-právní, ale pouze v rovině mezi vě-
řitelem a dlužníkem. 

Starostové jsou rozčarováni pasivitou a nezájmem státu, kdy stát 
(státní správa) nikterak nepomáhá samosprávě v její povinnosti 
sledovat a trvat na získání pohledávek, které mají u obcí a měst 
neplatiči nájemného. To, že jsou tím zvýhodňovány nedostatečnou 
legislativou, tedy státem, skupiny dlužníků, které dokážou zneuží-
vat systém hmotné nouze, je protizákonné.

Výstupem z této akce je dohoda zúčastněných stran, že je potřeb-
né a nutné navrhnout vládě a parlamentu takové paragrafové změny, 
které nastolí opravdovou rovnost všech občanů před zákonem. Bez 
ohledu, zda se jedná o menšiny nebo většiny.

 Jiří Jezerský, který se rovněž veřejného slyšení zúčastnil.

Veřejné slyšení

Budova na ulici Novoveské 
č. 22 v Ostravě-Mariánských Ho-
rách ožila čilým ruchem 120 za-
městnanců fi rmy KVADOS, a.s., 
která o sobě skromně říká, že umí 
pouze vyrábět software, rozumí 
jen obchodním a servisním pro-
cesům. K jejich skromnosti do-
dávám, že působí nejen v České 
republice, ale také na Slovensku, 
v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, 
Bosně a Hercegovině. Shrneme-
li to, do Mariánských Hor zavítal 
respektovaný středoevropský lídr 
informačních systémů.

Skupina KVADOS dlouhodobě 
podporuje řadu charitativních 
aktivit, svou pomoc směřuje pře-
devším k znevýhodněným dětem 
a jiným handicapovaným skupi-
nám či jednotlivcům. Koncem 
dubna letošního roku se skupina 
KVADOS představila na odborné 
konferenci Značky v regionu – 
rozvoj regionu, kterou pořádala již 
počtvrté Agentura pro regionální 
rozvoj. Jsme rádi, že si fi rma tako-
vého formátu vybrala za své sídlo 
právě Mariánské Hory. Věřím, že 
o této fi rmě prostřednictvím Zpra-
vodaje ještě mnohokrát uslyšíte.

 (GZ)

KVADOS - KVAlitní
DOdavatelské Služby

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
pobočky Mariánské Hory, Daliborova 9,  Fifejdy, J. Trnky 10
a Statutární město Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

 

17. 6. 2009  v 10.00 h. v knihovně J. Trnky 10, Fifejdy
Čekají vás hry, soutěže, povídání o čtení a drobné dárky

SRDEČNĚ ZVOU DĚTI A JEJICH RODIČE
NA ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Společné televizní antény
a přechod na digitální vysílání

 multiplex 1 multiplex 2 multiplex 3 multiplex 4
Ostrava (Hoštálkovice) 54
Ostrava Slezská Ostrava
(Hladnov) 54 39 32
Ostrava 1. maje    63

Starostka
městského obvodu
 Mariánské Hory

a Hulváky

ZVE OBČANY 
NA BESEDU

pátek 19. června 2009
od 17.00 hodin

Korunní restaurant,
Korunní 56,

Ostrava-Mariánské Hory

Ulice Železná č. 12.
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Červen 1991: Zveřejňujeme Vy-
hlášku o místním poplatku ze psů, 
kterou vydal městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky. Vysvětlujeme, 
proč došlo k zavření lázní Hulváky 
s přesným vyčíslením nákladů na 
provoz těchto lázní.

Červen 1992: Taneční soubor 
Hlubina se účastní Folklórního festi-
valu ve Strážnici. Jako svého patrona 
tam představuje Úřad městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky.

Červen 1993: Ptáme se formou 
ankety, jak jsou občané spokoje-
ni s úrovní poskytovaných služeb 
pohostinských zařízení na území 
městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Červen 1994: Otiskujeme fotogra-
fi i z června roku 1924, kdy Mariánský-
mi Horami projížděl T. G. Masaryk.

Červen 1995: V obřadní síni rad-
nice Mariánské Hory a Hulváky se 
konala tisková konference s premié-
rem Václavem Klausem, který byl na 
návštěvě MCHZ.

Červen 1996: Představuje se Vyš-
ší Sociálně právní akademie v Ostra-
vě-Mariánských Horách.

Červen 1997: Bytový odbor objas-
ňuje, jak se počítá nájem.

Červen 1998: V Ostravě-Ma-
riánských Horách položen základní 
kámen ke stavbě Sconta – obchod-
ního domu s nábytkem. Slavnostního 
aktu se zúčastnila starostka Ing.arch.
Liana Janáčková, která do základní-
ho kamene vložila měděný tubus se 
svým odkazem pro příští generace.

Červen 1999: Na tři tisíce lidí se 
sešlo na obnovených Sokolských 
dnech v Mariánských Horách. 

Červen 2000: Informujeme ob-
čany, že vstupuje v platnost zákon 
č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, 
který říká, že občan České republiky 
může mít jen jedno místo trvalého 
pobytu.

Červen 2001: U příležitosti stého 
výročí tramvajové dopravy s elek-
trickým pohonem připomínáme, jak 
tramvaje spoluvytvářely a měnily ži-
vot Mariánských Hor a Hulvák.

Červen 2002: Ředitel školy Ostra-
va-Hulváky na ulici Matrosovova pan 
Mgr. Pavel Kroutil provádí čtenáře 
Zpravodaje historií tehdejší obce Hul-
váky s důrazem na vývojj školství.

Červen 2003: Starostka městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
Ing.arch.Liana Janáčková vyhlašuje 
radnici za nekuřáckou.

Červen 2004: Zveme čtenáře 
Zpravodaje na VII. ročník festivalu 
městských folklórních souborů. Část 
festivalového programu se koná na 
Mariánském náměstí.

Červen 2005: Do knihovny na 
ulici J.Trnky v Ostravě-Mariánských 
Horách zavítal známý spisovatel Jan 
Cimický.

Červen 2006: Věnujeme se 
aktuálnímu dopravnímu tématu 
s názvem 12 bodů a dost s upozor-
něním, za co všechno řidiče mohou 
čekat tzv. trestné body.

Červen 2007: Zpravodaj píše 
o ragby k příležitosti jeho 60. výročí 
v Ostravě. 

Červen 2008: Chrám Panny 
Marie Královny v Ostravě-Marián-
ských Horách slaví své sté výročí.

 (red)

Červen ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Když si uvědomíme, že je ten-
to školní rok opravdu poslední, je 
nám z toho trochu smutno. Víme 
totiž, že jsme na konci, že se do 
naší třídy 1. září už nevrátíme. Ale 
naštěstí nám zůstanou vzpomínky, 
které vydrží ještě hodně dlouhou 
dobu.

Zažili jsme spoustu krásných 
věcí, které byly zábavné a nám se 
moc líbily. Například jako projek-
ty, které naše škola zavedla nově. 
Týkaly se každého ročního obdo-
bí. Žáci si za pomoci svých učitelů 
zdobili třídy podle ročních období 
a chodili ven. Třeba na podzim 
jsme byli sbírat kaštany, v zimě 
krmit ptáčky a na jaře jsme v rám-
ci ekologie počítali popelnice tří-
děného odpadu. Všem se to moc 
líbilo už jen třeba proto, že vždy 
bylo zkrácené vyučování. Taky 
naše poslední matematické sou-
středění bylo výjimečné, protože 
jsme tento rok jeli jen my - devá-
ťáci. Což samozřejmě byla škoda. 
Jinak jsme si ho ale opravdu užili. 
Oproti prvnímu soustředění, když 
jsme byli jako malí „špunti“ ze 
všeho vystrašení, toto bylo po-
hodové. I vyučování v devítce je 
pohodovější než jindy… už totiž 
skoro všechno umíme a prakticky 
ve všech předmětech jen opakuje-
me. Ale i tak nás někdy učitelé ne-
mile překvapí nějakým testíkem.

Vážně nám přijde, že tenhle 
rok uběhl neskutečně rychle. Teď 
už máme červen, takže ještě ne-
celý měsíc a máme vše za sebou. 
To, co však máme před sebou, je 
teď mnohem důležitější, neboť to 
rozhodne o našem budoucím po-
volání, o budoucím životě. A až 
se po nějaké době zase sejdeme, 
zavzpomínáme si, jak to bylo na 
té základce fajn…

Mirka Pokorná, Kristýna Bonč-
ková, Alena Kubíčková a Adriana 
Menkalová, žákyně 9.B.

Co k tomu říci na závěr? Pro 
každého z nás je konec školního 
roku cílem, ke kterému směřuje-
me po celých deset měsíců. Ně-
kteří jsou ve svém snažení více 
úspěšní, jiní méně. Teprve ale 
život ukáže, kolik nám toho zá-
kladní škola dala. Nejsou to však 
jen učitelé, kteří předávají své 
vědomosti a zkušenosti. I žáci, 
ačkoliv to mnozí z nich ani netu-
ší, nás svým způsobem ovlivňují. 
S letošními deváťáky jsem strávil 
celé čtyři roky na druhém stupni. 
Vídali jsme se denně v hodinách 
českého jazyka. Za tu dobu se už 
dá hovořit o tom, že se lidé pozna-
jí. Věřím proto, že jsme připravi-
li naše žáky na opravdový život, 
na který se tolik těší. Dokonce si 
myslím, že už vše vědí, že se ne-
mají již čemu učit, ale přejme jim 
jejich nevědomost. Přijdou na to, 
že se člověk učí celý život. Tím, 
že opustí brány základní školy, se 
zase až tak moc nezmění. Zůstanou 
však vzpomínky. Rád bych použil 
slova žáka 9.B Pavla Hrubého 
…čas všechno ztupí a i z těch nej-
lepších a nejkrásnějších vzpomí-
nek se stanou staré, zapomenuté 
a vybledlé obrazy minulosti… Ale 
právě tyto obrazy minulosti nás 
formují a říkají nám, že dětství je 
tím nejkrásnějším obdobím, které 
se prožije jen jednou. Nevím, jaký 
tyto mladé lidi čeká život, ale dou-
fám, že nebude lemován velkými 
problémy, starostmi a těžkostmi. 
Každý jsme strůjci svého osudu, 
proto Vám všem – naši mílí devá-
ťáci – přejeme my, kantoři, hodně 
úspěchů a šťastné vykročení do 
života.

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

Školní rok 2008/2009
očima žáků deváté třídy

Autor: Honza Kafoněk, žák 8.B.

24. 4. 2009 v pátek na „Svatého Jiří vylézají z děr hadi, štíři“ paní 
vychovatelky z naší družiny připravily pro nás velké překvapení. Kdo 
měl chuť, odvahu, spacák a správnou masku, mohl přijít na večerní 
program a spaní do družiny. 

Kdo neodolal a přišel – nelitoval. Byli jsme rozděleni na skupin-
ky po čtyřech. Plnili jsme čarodějné testy, venku soutěžili v pletení 
provázků, sběru bylinek na kouzelný lektvar a každá skupina si mu-
sela vymyslet kouzelné zaklínadlo. Když se setmělo, ještě jsme tančili 
a zpívali kolem ohně. Po návratu do třídy bylo vyhodnocení – každý 
dostal nějakou sladkost a vítězné skupinky malý dárek. Pak jsme si 
chystali pelíšky. Všichni jsme spali ve škole poprvé a někteří z nás do-
konce i poprvé ve spacáku. Bylo nás čtyřicet a vešli jsme se do jedné 
velké třídy. Místo pohádky na dobrou noc nám paní vychovatelka 
Juliana četla strašidelné příběhy. To se nám moc líbilo. Ráno jsme 
všechno uklidili, sbalili si pyžama a spacáky. Při odchodu jsme všichni 
dostali glejt  „Čarodějnický učeň“ a kouzelnou mušličku a odcházeli 
spokojeně domů.    

 Martin Švarc, 2.A, Matyáš Hanzel, 2.B
 Eliška Tyrpová, 3.A
 Lucie Kozárková, 3.B, Matěj Turček, 3.B

Děkuji za pomoc při přípravě a konání akce „Čarodějná noc“ těmto 
dobrovolníkům:
l žákyním II. stupně naší školy:
 Evě Menkalové, 6.A; Marceli Parolkové, 7.B; Haně Vrátné, 8.A
 Adrianě Menkalové, 9.B
l paní vychovatelce Zdeňce Vrátné
l paní učitelce Katce Vališové
 Juliana Menkalová, vychovatelka ŠD Gen. Janka, II. oddělení

Čarodějná noc

Rostoucí průměrný věk oby-
vatel Ostravy je nezadržitelnou 
skutečností. Dopravní podnik 
Ostrava proto připomíná těm 
nejstarším - seniorům, jak nej-
lépe cestovat vozy MHD a jaké 
slevy a co je pro tuto skupinu 
obyvatel přichystáno.

Ostravský dopravní podnik 
přijímá stále nová opatření, 
která mají seniorům cestová-
ní usnadnit, „Přibývá spojů, 
u nichž garantujeme bezbariéro-
vé nízkopodlažní vozy tak, aby 
se našim starším spoluobčanům 
a cestujícím se sníženou pohyb-
livostí pohodlněji nastupovalo,“ 
řekl ředitel Dopravního podniku 
Ostrava a.s. Ing. František Koří-
nek. Spoje, na které jsou vypra-
vovány nízkopodlažní vozy, jsou 
v jízdních řádech označeny pik-
togramem, podle kterého se lze 
jednoduše zorientovat. 

Velice důležité je také, aby 
senioři při nastupování a vystu-
pování využívali prvních dveří 
jednotlivých vozidel. Jednak 
jsou pro ně v předních částech 
autobusů, tramvají a trolejbusů 
vyhrazena a řádně označena mís-
ta k sezení, ale zabrání tím také 
nebezpečí vlastního zranění. 

Pro lepší orientaci nejen seni-
orů provozuje městský dopravce 
již řadu let vedle pravidelného 
hlášení názvů zastávek také hlá-
šení o trase a čísle linky. Např. 
nevidomí cestující si však mohou 
toto speciální hlášení vyvolat 
kdykoliv, a to prostřednictvím 
zvláštního ovladače, který si 
mohou pořídit (bližší informace 
na stránkách Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých 
ČR – www.sons.cz). Cestují-
cí jsou tímto hlášením ujištěni 
o správném výběru linky. Akus-

tická hlášení však jen doplňují 
textový informační systém elek-
tronických tabulí, který během 
jízdy zobrazuje trvale všechny 
potřebné informace. 

Samozřejmostí jsou již také 
nejrůznější slevy a cestovní 
výhody pro seniory. „Pravidelně 
vydáváme přehlednou brožu-
ru, kde je dopodrobna rozepsán 
celý systém slev a možností pro 
naše seniory. Aktuální verze 
je právě v těchto dnech volně 
k dostání ve všech prodejnách 
časových jízdenek Dopravního 
podniku Ostrava na interneto-
vých stránkách www.dpo.cz,“ 
uzavřel František Kořínek s tím, 
že našim starším spoluobčanům 
bude v oblasti MHD věnována 
i v budoucnu stále se zvyšující 
pozornost. 

Jiří Maléř
Dopravní podnik Ostrava

Dopravní podnik vydává brožuru 
s radami v oblasti MHD pro seniory

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
připravuje další změny jízdních 
řádů. Letní jízdní řád bude platit 
v době od 5. července do 29. srpna 
letošního roku.

V průběhu platnosti letních jízd-
ních řádů, nebudou jezdit z důvodu 
rekonstrukce mostu na ulici 
28. října tramvajové linky číslo 
6 a 13 a tradičně jako každé léto 
nevyjede tramvajová linka číslo 10, 
studentská autobusová linka číslo 20 
a trolejbusová linka číslo 109. 

V případě autobusové dopravy 
zůstává většina linek co do četnosti 
spojů beze změn, kromě intervalu
15 minut u linek číslo 37, 39 a 49.

Na červenec letošního roku je 
rovněž naplánována další tramvajo-
vá výluka na Frýdlantských mostech. 
Výluka proběhne od 12. července od 
23.00 hod. do 17. července do 23.00 
hod. 

Trvalé úpravy se týkají linky 
číslo 48, která bude posílena 
a z Pískových dolů bude nově jezdit 
také ve 4.16 hod., aby byla zajištěna 
návaznost na trolejbusy linky 108 
a spojení Pískových dolů s Marián-
skými Horami  a Hulváky a centrem 
města. Více na www.dpo.cz.

Jiří Maléř
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Změny v jízdních řádech
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Vyjížďka na kole nemusí být vždy spojena 
pouze s líbivými pocity. Je nesmírně důleži-
té, aby si všichni cyklisté uvědomili, že i oni 
jsou řidiči a při pohybu a pobytu na pozem-
ních komunikacích musejí, stejně jako ostat-
ní řidiči, dodržovat pravidla silničního pro-
vozu. Ovšem nejen tam. I při jízdě po cyklis-
tických stezkách vedoucích mimo pozemní 
komunikace je nutné dbát zvýšené opatrnosti 
a vlastní bezpečnosti. Jízda na kole může být 
velmi riziková. Následky dopravních nehod 
jejichž účastníkem je cyklista, nebývají zpra-
vidla nijak malé.

Připomeňme si a nikdy nezapomeňme:
l Před jídou musíme vždy zkontrolovat 

utažení matic a šroubů u kol, stav pneuma-
tik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, 
funkčnost osvětlení, napnutý a namazaný ře-
těz a čisté odrazky.
l Vidět a být viděn je velice důležité, 

proto vždy včas použijte osvětlení jízdního 
kola, oblékejte si pestré oblečení a používej-
te fl uorescenční a refl exní prvky.
l I cyklista je řidič proto striktně dodr-

žujte pravidla silničního provozu, respek-
tujte zákaz požívání alkoholu před a během 
jízdy. Při jízdě nikdy nejezte, nepijte, nekuřte 
a netelefonujte.
l Jezděte co nejblíže u pravého okra-

je silnice a pozorně sledujte provoz kolem 
sebe.
l Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani 

dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, 
které by Vás či ostatní účastníky silničního 
provozu mohly ohrozit.
l Své úmysly dávejte najevo včas a tako-

vým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci 
správně pochopili.

l Na přechodu pro chodce, zejména, 
když odbočujete vpravo či vlevo, dávejte 
přednost přecházejícím chodcům.
l Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní 

kolo raději opatrně po chodníku.
l Respektujte pokyny policistů, světelné 

signály a dopravní značky.
l Buďte ohleduplní k ostatním účastní-

kům silničního provozu. Nezdržujte provoz 
zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte 
ostatním řidičům.
l Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, 

aby se ostatní chovali k Vám.

Samostatnou kapitolou je používání 
ochranných přileb.

Poranění hlavy je jednou ze základních 
příčin zranění či úmrtí cyklistů. Cyklistická 
přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů 
mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází 
nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, 
kapotu vozidla či jinou překážku (strom, pat-
ník). Koncentrovaný úder do hlavy dokáže 
usmrtit dospělého člověka při pádu již při 
11 km/hod., dítě i při rychlosti nižší. V zá-
vislosti na síle úderu může poranění hlavy 
vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, 
bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, pří-
padně ve vážné poškození mozku či úmrtí.

Jízdní kola v dnešní době nejsou zrovna 
levnou záležitostí. Proto je důležité co nej-
efektivněji chránit své jízdní kolo před 
odcizením:
l Při odstavení kola na ulici vždy použij-

te bezpečnostní zámek a snažte se kolo při-
poutat k pevnému bodu. Jste-li ve společnos-
ti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické 

přítomnosti jednoho z Vás u odstavených 
jízdních kol.
l Jestliže ukládáte jízdní kola ve spo-

lečných prostorách domu, dbejte na uzaví-
rání vstupních dveří domu a stálé uzamčení 
společných prostor i samotných kol. Pořiďte 
si společný bezpečnostní stojan nebo bez-
pečnostní systém pro zajištění jízdního kola. 
Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol 
na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích 
a nepodceňujte zabezpečení všech staveb-
ních otvorů, zejména dveří a oken.
l Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obec-

ní policie v místě Vašeho bydliště neprovádí 
evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhej-
te a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníte-li 
tak, minimálně si pro případ odcizení kola 
poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné 
provedení, nápisy a vybavení, popř. i různá 
zvláštní znamení. 
l Dojde-li přes veškerá bezpečnostní 

opatření ke krádeži Vašeho kola, neprodleně 
vše ohlaste na nejbližší oddělení Policie ČR 
nebo na linku 158. Snížíte tak náskok pacha-
tele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.

Všem milovníkům a příznivcům jízdy na 
jízdním kole, a že jich není málo, přejí os-
travští policisté, aby se vždy ze svých cyklis-
tických výletů vrátili v naprostém pořádku. 
Dodržujme proto všechna základní pravidla, 
kterými se jízda na kole řídí. Udělejme vše 
pro to, aby se nádherný zážitek z jízdy v oka-
mžiku nezměnil v noční můru.

Nprap. Bc. Petr Svoboda,
vrchní inspektor PIS
Policie ČR Ostrava

Cyklistická sezóna je v plném proudu
Lze v tomto  světě, plném 

prasečí chřipky ještě si zazpívat  
o tom, že chodím po Broadway 
a černou kůži mám?

Asi jde o to, kdo to zpívá. 
Kocáb si to může dovolit, ale 
senátorka z Ostravy? To by ji 
v žádném případě nemělo napad-
nout. Ta písnička od táboráku 
může být totiž považována za 
rasovou urážku  určité skupiny 
obyvatel, která má svá specifi ka 
a je prozatím v menšině. Navíc 
v okamžiku, kdy úkolem většiny 
je umožnit menšině spokojený 
život podle jejich představ. V pří-
padě, že to většina neudělá,  pak 
cokoliv,  co učiní  menšina  je 
„specifi cky“ odůvodnitelné. Třeba 
neplatit nájem, krádeže čehokoliv, 
vybydlené baráky... Lid obecný by 
měl vědět, že dovolit si  veřejně 
menšinu  kritizovat za její životní 
styl, je těžký rasismus. Vždy totiž 
hrozí, že  se najde někdo, kdo 
vyhotoví šťavnaté trestní oznáme-
ní, nejlépe s anonymní nahrávkou, 
jak Liana tluče do strun kytary 
a na plné pecky notuje: ...černou 
kůži mám... Rasistka.

A tak vláda, dnešní i příští 
a její zmocněnci pro lidská práva 
by měli vydat seznam písní, na 
které by měla veřejnost zapome-
nout. Noty na hranici spálit. Proč? 
Protože by mohly urazit a cíleně 
zesměšnit menšiny. Je jich přehrš-
le. Těch nežádoucích popěvků.  

 Jiří Jezerský

Chodím po Broadway 
hladov sem a tam…

Každý rok v květnu, jezdíme 
s dětmi naší Křesťanské MŠ do 
školy v přírodě. Tentokrát jsme 
zvolili hotel BESKYD v Troja-
novicích, v překrásném prostředí 
beskydských hor. Celý pobyt se 
nesl v duchu olympijských her. 
Uprostřed přírody děti plnily spor-
tovní disciplíny a učily jsme je 
zásadám fair play. Děti byly nad-
míru spokojené, zvlášť, když spo-
lečnost a „obecenstvo“ nám dělaly 

ovečky, kozy a dokonce se na nás 
připlazila podívat užovka a slepýš.
Prožili jsme překrásný týden v pří-
rodě, plný radosti, nových zážitků, 
nadšení a sportovních výkonů. 
Děti odjížděly domů spokojené, 
s plnými bříšky, se spoustou zážit-
ků a obohacené o nová přátelství.

L. Michalíčková
a Z. Obálková,
učitelky Křesťanské
mateřské školy

Škola v přírodě v duchu
OLYMPIJSKÝCH HER

Bezpečné prožití léta
Prázdniny jsou za dveřmi, děti 

už se nemohou dočkat a dospělí 
se těší na dovolenou. I toto odpo-
činkové období však není zcela 
bez rizik. I v létě bychom měli 
dbát na základní pravidla požární 
bezpečnosti, aby nám nějaká mi-
mořádná událost nenarušila chví-
le pohody.

Nezapomeňte, že v období do-
volených ponecháváme na delší 
čas svou domácnost bez dozoru. 
Před odjezdem na dovolenou proto 
všechny spotřebiče, které nemusí 
být nezbytně v chodu, vypněte 
a odpojte z elektrické sítě. Ideál-
ní je vypnutí celého elektrického 
okruhu na centrálním jističi, spo-
lu se zastavením plynu a vody na 
centrálních uzávěrech.

Během letního období zů-
stávají také děti bez dozoru 
doma častěji, než bývá zvykem. 
V této době se děti mohou nudit 
a zpestřují si chvíle volna různý-
mi experimenty. Snaží se napří-
klad překvapit rodiče samostatně 
uvařeným obědem, což nezřídka 
končí vzplanutím oleje na pánvi, 
vznícením chňapky nebo utěrky. 
Častou příčinou požárů v tomto 
období je již tradičně hra dětí se 
zápalkami a cigaretami v blíz-
kosti hořlavin, nejčastěji ve skle-

pích, senících nebo v lese. Děti se 
v tomto období také rády „baví“ 
telefonováním na tísňová čísla 
a neuvědomují si, že mohou blo-
kovat volání jiných, kteří skuteč-
ně potřebují pomoc.

Při výletech do lesa nezapo-
mínejte, že je v lese zakázáno 
rozdělávat ohně. Pokud přece 
jen chcete rozdělat oheň ve vol-
né přírodě, pak pouze za pří-
tomnosti dospělých na bezpeč-
ném ohništi vzdáleném nejméně 
50 m od okraje lesa a v dostateč-
né vzdálenosti od hořlavých ma-
teriálů. Samozřejmostí by měla 
být dostatečná zásoba vody na 
případné uhašení ohně rozšířené-
ho mimo ohniště a zalití ohniště 
po opékání. Nazapomínejte, že 
také při grilování je třeba dbát 
bezpečnostních opatření a v pří-
padě silného větru raději negri-
lovat vůbec. Poměrně rozšířeným 
nešvarem je grilování na balkó-
nech bytových domů. Odlétající 
jiskry mohou zapálit přímo vyba-
vení bytu nebo hořlavý materiál 
umístěný na balkónech souse-
dů a to i ve značné vzdálenosti 
a třeba až za několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se 
ještě našel někdo, kdo by v sou-
časné době vypaloval trávu nebo 

pálil jiný odpad, upozorňujeme 
na přísný zákaz těchto činností.

Velké obezřetnosti by měli také 
dbát lidé, kteří musí manipulo-
vat s hořlavými kapalinami. 
Vlivem teplého počasí dochází 
k intenzivnějšímu odpařování 
a rychlejšímu vzniku výbušné 
koncentrace. 

V horkých letních dnech se 
teplota v motorovém vozidle 
může rychle vyšplhat k vysokým 
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat 
na to, že je vozidlo zaparkováno 
ve stínu pod stromy, postupem 
času se slunce otočí a sluneční 
paprsky mohou dopadat přímo na 
vozidlo. Ponechání zvířete nebo 
dokonce dítěte v takové sauně 
je vyloženě hazard s jejich zdra-
vím. Častým zlozvykem kuřáků 
je také ponechání plynových za-
palovačů volně za čelním sklem 
vozidla. Na přímém slunci pak 
dochází k přehřátí plynové nápl-
ně a k výbuchu zapalovače, který 
je v uzavřeném prostoru vozidla 
často doprovázen požárem.

Bezpečné a bezstarostné proži-
tí léta přeje Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje!

por. Ing. Martin Pliska, HZS 
Moravskoslezského kraje,
oddělení kontrolní činnosti
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Knihovny na ulicích Daliborova 
9 a J. Trnky 10 nezapomněly na své 
čtenáře ani v období prázdnin. Svůj 
volný čas mohou děti trávit nejen 
u pěkné knížky, ale připravujeme pro 
ně: soutěže, výtvarné dílny, čtení. 
V rámci projektu Kouzelná knihov-
na-knihovna pro všechny pořádají 
obě pobočky výlety pro rodiče 
a děti.

22. července 2009 „Putování 
k jistebnickým rybníkům“

19. srpna 2009 „Putování do 
Vratimova“ s návštěvou Mystické 
mydlárny 

 Na konci prázdnin 28. – 29.srp-
na se koná pro děti oblíbená „Stra-
šidelná noc na hradě“ spojená 
s nocováním v knihovně.

Knihovna Daliborova 9, Ostra-
va-Mariánské Hory

16. června v úterý od 15.00 do 
17.00 hodin pořádá dětské oddělení 
– Čítárna U čerta zábavné odpoled-
ne „Hvězdy se baví“ Na návštěv-
níky čeká rozloučení se školním 
rokem v knihovně, hry, soutěže, 
vyhodnocení Superčtenáře a malá 
hvězdná diskotéka.

14. - 17. července 2009, 10.00 - 
15. 00 hodin „Chlupatá zvířátka“ 
– veselá dílna pro rodiče a děti, ve 
které budou děti vyrábět zvířátka 
z pryžových drátků (v rámci pro-
jektu „Kouzelná knihovna – 
knihovna pro všechny“za fi nanční 
podpory Nadace OKD).

4.- 7. srpna 2009, 10.00 – 15.00 
hodin „Papír 100x jinak“ – výtvar-
ná dílna pro rodiče s dětmi. Bude-
me vyrábět zvířata, postavičky 
a možná i draka (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

Knihovnu čeká také revize kni-
hovního fondu, což znamená, že 
zkontrolujeme každou knihovní 
jednotku z celého třicetitisícového 

fondu. Knihovna  z tohoto důvodu 
bude od 13. do 21. srpna 2009 uza-
vřena. Děkujeme za pochopení

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
22. 6. pondělí 15.00 hodin 

„Superčtenář 2009“ – vyhodno-
cení II. kola celoroční soutěže o 
nejaktivnějšího dětského čtenáře (v 
rámci projektu „Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny“za fi nanč-
ní podpory Nadace OKD).

2. 7. - 28. 8. „Svět pod šapitó“ 
– výstava výtvarných prací klien-
tů Čtyřlístku, centra pro osoby 
se zdravotním postižením, které 
vznikly v kreativním ateliéru. Ver-
nisáž výstavy bude ve čtvrtek 2. 7. 
v 16.00.

16. 7. čtvrtek 10.00 - 15.00 hodin 
„Skřítek lesníček“ – prázdninová 
výtvarná dílna, ve které si děti vyro-
bí fi gurky z přírodních materiálů. 

28. 7. úterý 13.00 - 15.00 
hodin „Letní čtení k pobavení“ 
– zábavné odpoledne s humornými 
i dobrodružnými knížkami pro děti 
z literárního kroužku Knihomol 
a všechny děti, které i o prázdni-
nách rády čtou (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

30. 7. čtvrtek 10.00 - 15. 00 
„Chlupatá zvířátka“ - prázdnino-
vá výtvarná dílna, ve které budou 
děti vyrábět zvířátka z pryžových 
drátků (v rámci projektu „Kou-
zelná knihovna – knihovna pro 
všechny“za fi nanční podpory Nada-
ce OKD).

11. 8. úterý 13.00 - 15.00 
hodin „Letní čtení k pobavení“ 
– zábavné odpoledne s humornými 
i dobrodružnými knížkami pro děti 
z literárního kroužku Knihomol 
a všechny děti, které i o prázdni-
nách rády čtou (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

20. 8. čtvrtek 10.00 - 15.00 hodin 
„Papír 100x jinak“ – prázdninová 
výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. 
Budeme vyrábět ozdobný papír 
(v rámci projektu „Kouzel-
ná knihovna – knihovna pro 
všechny“za fi nanční podpory Nada-
ce OKD).

27. 8. čtvrtek 10.00 - 15.00 hodin 
„Malujeme na chodník“ – prázd-
ninová výtvarná dílna, ve které 
budou děti malovat obrázky na 
chodník před knihovnou. 

Podrobnější informace o konání 
jednotlivých akcích najdete na své 
pobočce nebo na telefonních čís-
lech : ulice Daliborova 599 522 122 
a na J. Trnky  599 522 133

  Na akce zvou knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

28. října 168, 709 00 Ostrava
tel.: 596 637 003, fax: 596 637 000,

mobil: 603 596 625 
e-mail: ckalb@atlas.cz, www.ckalb.net

PIEŠŤANY
REKONDIČNÍ POBYT

8 dní, hotelové ubytování, polopenze, 7 procedur  4 390 Kč
POBYT PRO DŘÍVE NAROZENÉ

6 dní, hotelové ubytování, polopenze, 5 procedur  2 990 Kč

LUHAČOVICE
8 dní, ubytování v penzionu, se snídaní  2 760 Kč

Dále nabízíme: zájezdy LAST MINUTE,
letecké víkendy, pobytové a poznávací zájezdy do celého světa...

www.ckalb.net

Středisko Korunní – Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 624 041-2, info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

26. – 28. 6. 2009  Závěr roku a oslava 3. narozenin   
KLUBU DESKOVÝCH HER KORUNKA. 

 Celovíkendový pobyt na chatě plný her.
AKCE DIVIDLA A HLUBINY NA ČERVEN 2009
26. 6. 2009  Večer na přidanou DIVIDLA – na  Středisku turistiky

Středisko přírodovědců – Čkalovova 10/1881, Ostrava-Poruba,
tel.: 599 527 321, e-mail: smpr@svc-korunka.cz

17. 6. 2009: PŘÍRODA S OTAZNÍKY - II. KOLO 
 přírodovědná stezka pro žáky  5.tříd 
 přírodní rezervace Rezavka
do 20. 6. 2009: ZÁJEZDY PRO VÍTĚZNÉ TŘÍDY
  v soutěžích  Pomáhám přírodě a poznávám ji a  Poznej své 

okolí (CHKO Beskydy – přehrada Šance apod.)     
LETNÍ TÁBORY:
7. 7. - 11. 7. 2009: POZNÁVÁME OSTRAVU A OKOLÍ
 (příměstský tábor)
13. 7. - 19. 7.2009: HRČAVA
 (pobytový tábor)
27. 7. -  1. 8. 2009: POZNÁVÁME OSTRAVU A OKOLÍ
 (příměstský tábor)
8. 8. - 14. 8. 2009: BYSTŘICE NAD OLŠÍ
  (krajské odborné soustředění chemiků - VII. ročník)

Středisko volného času Korunka,
příspěvková organizace,

Korunní 49, 709 12 Ostrava, telefon: 596 624 041,
e-mail: info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

Přehled akcí na červen 2009

l 4. 7. 2009 mů-
žete navštívit li-

dovou slavnost „Cyril, Metoděj 
a Mistr Jan Hus na Slezkoos-
travském hradě“. Tuto akci 
pořádá pro širokou veřejnost již 
potřetí ostravská ekumena pod 
záštitou primátora statutárního 
města Ostravy Ing. Petra Kajnara 
(ČSSD) a náboženské obce Církve 
československé husitské v Moravs-
ké a Slezské Ostravě. Během boha-
tého programu, na kterém se budou 
podílet i studenti Ostravské uni-
verzity, si přijdou na své všechny 
věkové skupiny návštěvníků. Ti 
například uvidí představení his-

torických tanců, šermíře, divadlo 
a mnoho dalšího. Letos je na hradě 
potěší například Tomáš Kočko s et-
nofolkovou skupinou, inspirovanou 
lidovou hudbou z Moravy a zazní 
zde i originální bigbít skupiny Ave! 
Band. Pro ty nejmenší připravila 
ostravská ekumena mnoho soutěží, 
her a neobvyklých atrakcí, mezi 
nimiž nebude chybět ani historický 
kolotoč. Vrcholem programu bude 
pražské vokální Kvarteto svatého 
Vavřince, které v roce 2005 kon-
certovalo i v slavné newyorské 
Carnegie Hall. Slezskoostravský 
hrad poctí premiérou svých ori-
ginálních husitských chorálů, 

která bude zakončena slavnostním 
zapálením hranice. Celým progra-
mem bude návštěvníky provázet 
moderátor a herec Národního di-
vadla moravskoslezského Vladimír 
Polák. Po celou dobu slavnosti bu-
dou všem plně k dispozici prostory 
hradu, jako meditační místnost, 
stánky s občerstvením a hradní 
galerií s výtvarnou expozicí prací 
žáků základních uměleckých škol.
Hlavním sponzorem celé akce je 
Nadace OKD. Tuto akci podporuje 
také městský obvod MHaH.
l Do programu festivalu 

COLOURS OF OSTRAVA, kte-
rý se bude konat 9. - 12. 7. 2009 
přibyla další významná a známá 
jména, mezi jinými také Jaromír 
Nohavica.

Kulturní kukátko

Upozorňujeme čtenáře knihovny 
J. Trnky na změnu půjčovní 

doby v červenci a srpnu.
 Oddělení Oddělení
 pro dospělé pro mládež 
Pondělí 9 – 17 9 – 17
Úterý 9 – 15 zavřeno
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9 – 17 9 – 15 
Pátek 9 – 15  9 – 15 
Sobota zavřeno zavřeno

Upozorňujeme čtenáře knihovny 
Daliborova na změnu půjčovní 

doby v červenci a srpnu.
 Oddělení Oddělení
 pro dospělé pro mládež 
Pondělí 9 – 15 zavřeno
Úterý 9 – 17 9 – 17
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9 – 17 9 – 15 
Pátek 9 – 15  9 – 15 
Sobota zavřeno zavřeno

Děti z mateřské školky Matrosovova pomáhaly vytvářet obří leporelo 
v knihovně.

ZMH 180.indd   7ZMH 180.indd   7 10.6.2009   9:26:0910.6.2009   9:26:09



Zpravodaj s povolením MMO vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pod 
číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon 599 459 102-107, odpovědná redaktorka: Bc. Gabriela Zeisberger, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz, 
www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory. Distribuce – Česká pošta, s. p.

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.

KLASICKÁ PEDIKÚRA
V RELAXAČNÍM KŘESLE

(WHIRPOOL - MASÁŽ)
Mobil: 603 876 642, tel.: 596 617 585

Provoz 9.00 - 18.00 hod.
Turbosolárium, min. 8 Kč,

nové trubice.

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

l PEDIKURA
l MANIKURA
l KOSMETIKA
l  KADEŘNICTVÍ   

(775 959 315)
l NEHTOVÁ MODELÁŽ
l  TURBOSOLÁRIUM  

- VELKOPLOŠNÉ   

(ERGOLINE 500) 8 Kč/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

Kosmetický salón

SYDA

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   

CENTRUM         HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA s čítárnou k relaxaci
a KAVÁRNA s HERNIČKOU  pro rodiny s dětmi

OSLAVY, NAROZENINY, AKCE pro děti
Škola numerologie, sebepoznání, rodinné konstelace

Kurzy: břišní tanec, jóga i cvičení pro děti
Poradna pro zdraví, osobní rozvoj a sebepoznání

Adresa: Gen. Janka 1157/ 3, naproti Lidlu v sídlišti
objednávky a informace tel. 733 109 850, Laura Ježová

www.centrum-hvezdicka.webnode.cz

Propet
spol.s r. o.

®

Dodávky
a servis

výpo etní
techniky

č

www.propet-pc.cz
602 769 857

propet@propet-pc.cz

PŘIJDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

MASÁŽE
Miluše Otrubová

regenerační a relaxační masáže

klasické masáže l lynfodrenážní kalhoty l baňkování l aromaterapie 
l masáže lávovými kameny l ptoticelulitidové zábaly l medové masáže

ul. Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy
u zdravotního střediska Mobil: 605 856 640

Kosmetický salón

SYDA
KOSMETIKA

Miluše Otrubová
kosmetická poradkyně

vyhlazování vrásek ultrazvukem 100 Kč l barvení obočí a řas l masáž 
čokoládová l lymfatická lávovými kamínky l depilace voskem l ošetření 
kosmetikou Jahsen, Lá Chevre

ul. Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy
u zdravotního střediska Mobil: 605 856 640
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