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Novinka
v

Hulvákách
Od září 2009 
(školní rok 
2009/2010) by 
měla otevřít 
brány svým 
školákům alter-
nativní 1. třída 
Základní školy 
s principy Mon-
tessori peda-
gogiky sídlící 
v Základní škole 
Hulváky. Jak 
probíhal zápis 
do této třídy, 
přišla „otesto-
vat“ paní sta-
rostka Ing. arch. 
Liana Janáčková 
spolu s panem 
místostarostou 
RSDr. Jiřím 
Boháčem. Zápi-
sem je provázel 
pan ředitel ZŠ 
Mgr. Pavel 
Kroutil.

 (GZ) 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ  Bydlíš, bydlím, bydlíme, aneb kdo hradí opravy 

v bytech
ÿ Co dělat, když…
ÿ Seznamte se s okrskářem

Uzávěrka dalšího čísla: 25. února 2008

Citát měsíce:
TOMU NEVĚŘ, OD KOHO JSI JEDNOU ODEŠEL 
ZKLAMÁN. Walther von der Vogelweide

Dvě ryby v opačném směru 
symbolizují volbu, která je Rybám 
dána: buď plavou na vrchol nebo 
ke dnu. 

Ryby se narodily s touhou dívat 
se na svět růžovými brýlemi, mají 
dar stát mimo sebe a snít, vidět 
minulost, přítomnost i budoucnost 
jako jedno. Tito lidé bývají 
plaší, někdy budí dojem, že jsou 
zakřiknutí. Zejména v ranném 
věku mají zábrany v seznamování, 
oslovování cizích lidí. V domácím 
prostředí se cítí bezpečně. Ryby 
jsou romanticky založené, zajíma-
jí se o mysticismus, astrologii 
i astronomii. Nemají rády příliš 
bouřlivé prostředí. Jsou nejvíce 
ovlivnitelné znamení zvěrokruhu 
a z velké části jsou závislé na 
okolním prostředí a lidech, kteří ji 
obklopují. Mají smysl pro legraci, 
jsou přeborníky v kanadských 
žertících, jejich humor je ale 
někdy dosti sarkastický. 

Ryby překypují ochotou pomoci, 
sympatizují s postiženými a snaží 
se pochopit srdce nešťastných 
a opuštěných. Ryby nikoho nesou-
dí, za pomoc neočekávají oplatu. 

V lásce jsou ostýchaví, touží 
po velké rodině. Muži do svazku 
manželského nespěchají. Ne 
že by nechtěli, ale nemohou se 
rozhodnout, proto je často musí 
oženit druzí. V zamilovanosti 
tyto osoby vždy staví emoce nad 
rozum, u partnera vnímají ty lepší 
stránky, je pro ně až ideálem. 
I když je tvorem náladovým, jedná 
se o bytost bezmezně oddanou. 
Partner Ryb by se měl snažit jí 
neublížit, křivdu snášejí opravdu 
těžko.

Největším záporem Ryb je 
nedostatečný smyl pro pořádek 
a roztržitost. Často něco hledají.

Jejich živlem je voda, kovem 
cín. Nejvíce si rozumí s lidmi ve 
znamení Štíra nebo Raka.

Rybky by se měly starat hlavně 
o své nohy, které mají skoro 
vždy studené. Nesnáší chladné 
počasí, často trpí chřipkami 
a nachlazením.

Mezi Rybami je mnoho spiso-
vatelů, básníků a herců, jelikož 
mají neuvěřitelnou fantazii 
a schopnost vcítit se do druhých 
lidí. Jsou dobrými lékarníky, 
obchodníky s vínem, které milují 
stejně jako dobré jídlo. Ženy 
mohou úspěšně pracovat jako 
učitelky mateřských škol či jako 
ošetřovatelky.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Bedřich Smetana, 
Martin Dejdar, Albert Einstein, 
Victor Hugo, Jiří Menzel, 
Viktor Preiss, Karolína Světlá, 
Ema Destinová, Sharon Stone, 
Elizabeth Taylor.

Dnes:
Ve znamení Ryb

20. 2. – 20. 3.

Bytové oddělení ÚMOb Mariánské-Hory a Hulváky upo-
zorňuje všechny občany, kteří mají podanou žádost o proná-
jem bytu, že nejpozději do konce února 2009 by měli provést 
aktualizaci své žádosti.

Pokud máte zájem na tom, aby i nadále byla Vaše žádost 
o pronájem bytu vedena v evidenci, dostavte se urychleně 
na bytové oddělení ÚMOb (budova C, ul. Přemyslovců 65, 
1. poschodí, kancelář č. 101 paní Balusová tel. 599 459 220 
nebo kancelář č. 102, p. Slámová, tel. 599 459 221. Aktuali-
zaci můžete zaslat také písemně poštou nebo na e-mailovou 
adresu: balusova@marianskehory.cz

Aktualizace žádostí o byt

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.

Kresba: Jindřich Oleš

Pomoc v hmotné nouzi

Současně se posiluje ochra-
na bydlení osob, a to výslovnou 
povinností ustanovit zvláštního 
příjemce v případech, kdy by 
hrozila ztráta bydlení v důsledku 
nedodržování platební disciplíny.

Při posuzování nároku na 
dávku pomoci v hmotné nouzi 
příspěvku na živobytí se zjišťuje, 
zda osoba žádající o dávku a s ní 
společně posuzované osoby mají 
možnost zvýšit si příjem vlast-

ním přičiněním. Zvýšením příjmu 
vlastním přičiněním se rozumí 
zvýšení příjmu:

1. vlastní prací - posuzuje 
se započetí výdělečné činnosti 
u osoby nepracující, zvýšení roz-
sahu a intenzity výdělečné čin-
nosti, možnost vykonávat lépe 
placenou výdělečnou činnost. Za 
projevenou snahu o zvýšení pří-
jmu vlastní prací se považuje:

a) prokázaná vlastní snaha 
o zvýšení příjmu z výdělečné 
činnosti zejména využitím služeb 
agentur práce, inzerce, nabídek 
výdělečné činnosti prostřednic-
tvím internetu a korespondence se 
zaměstnavateli,

b) výkon veřejně prospěšných 
prací nebo krátkodobého zaměst-
nání zprostředkovaného úřadem 
práce,

(Pokračování na str. 2)

Vlastní aktivní přístup při hledání zaměstnání, uplatnění náro-
ků a pohledávek a využití majetku, bude ovlivňovat výši částky 
živobytí žadatele o dávky v hmotné nouzi a osob společně posu-
zovaných.

Pro změny v systému pomoci v hmotné nouzi platí následující 
pravidla:
l  Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje (vyjádře-

no např. výhodnějším zápočtem příjmu z výdělečné činnosti). 
l  Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe než ten, kdo je pasivní (vyjá-

dřeno zvýhodněnou částkou živobytí u osob, které rozvíjejí své 
pracovní návyky a pracovní potenciál např. vykonáváním dobro-
volnické služby). 

l  Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí (osoby pobírající příspě-
vek na živobytí déle než 6 měsíců získají vyšší dávku pouze tehdy, 
jsou-li velmi aktivní).
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(Pokračování ze str. 1)
c) výkon dobrovolnické služ-

by nebo veřejné služby, je-li 
tato služba vykonávána alespoň 
v rozsahu 20 hodin měsíčně, a to 
pouze po dobu, kdy osoba (spo-
lečně posuzované osoby) nadále 
prokazuje vlastní snahu o zvýše-
ní příjmu (viz bod a).

Zřízení veřejné služby 
v obci není povinností. V naší 
obci, v Ostravě-Mariánských 
Horách a Hulvákách, není tato 
služba zřízena. V případě, že 
obec nemá zřízenou veřejnou 
službu, může ji občan vykoná-
vat i v jiné obci. Tuto aktivitu 
jsou osoby pobírající dávku 
a společně posuzované osoby 
povinny osvědčit při prokazo-
vání nároku na dávku pomoci 
v hmotné nouzi.

V souvislosti se zvýšením 
příjmu vlastním přičiněním má 
dále příjemce dávky pomoci 
v hmotné nouzi a s ním společ-
ně posuzované osoby povin-
nost předložit na výzvu orgánu 
pomoci v hmotné nouzi indi-
viduální akční plán, byl-li jim 
podle zákona o zaměstnanos-
ti úřadem práce vypracován, 
a to ve lhůtě stanovené orgánem 
pomoci v hmotné nouzi.

2. řádným uplatněním náro-
ků a pohledávek – se rozumí 
uplatnění:

a) nároku na dávky nemocen-
ského pojištění,

b) nároku na dávky důcho-
dového pojištění (zabezpečení), 
s výjimkou starobního důcho-

du, na který vznikne nárok před 
dosažením důchodového věku,

c) nároku na dávky státní 
sociální podpory,

d) nároku na výživné a pří-
spěvek na výživu a úhradu něk-
terých nákladů neprovdané mat-
ce a dalších vyživovacích povin-
ností podle zákona o rodině,

e) nároků z pracovních nebo 
obdobných vztahů, nároku na 
podporu v nezaměstnanos-
ti a podporu při rekvalifi kaci 
a mzdových nároků podle záko-
na o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměst-
navatele,

f) nároku z jiných pohledá-
vek.

3. prodejem nebo jiným 
využitím majetku – se rozumí 
prodej nebo jiné využití majet-
ku, který nepatří mezi věci, 
jejichž prodej nebo jiné využi-
tí se podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi nevyžaduje. 
Mimo uvedené body se posu-
zuje možnost zvýšení příjmu 
z uzavřeného stavebního spo-
ření po uplynutí 6 měsíců, za 
které byla vyplacena dávka, 
pokud nárok na tuto dávku trvá. 
V případě, že získaná částka ze 
zrušeného stavebního spoření 
by byla vyšší než desetinásobek 
částky životního minima společ-
ně posuzovaných osob, se k této 
možnosti zvýšení příjmu přihlíží 
ihned.
 Jana Šebestová,
 vedoucí oddělení
 hmotné nouze

Pomoc v hmotné nouzi Co dělat, když…
Dennodenně se setkáváme 

s problémy, kterými se buď musí-
me nebo chceme zabývat. Jde 
o to, jak, kde a jak dlouho je řešíme 
- řešit případy se správným postu-
pem a na správném místě zname-
ná řešit je pružně. Ráda bych vám 
čtenářům byla nápomocna. Díky 
publikaci, která se mi dostala do 
rukou, se může Zpravodaj stát 
dobrým pomocníkem a rádcem 
v každodenním životě, přispět 
k většímu zájmu občanů o dění 
kolem sebe. Tohoto pomocníka 
vydalo občanské sdružení Vita, 
s jejich svolením mohu uveřejnit 
informace, které vám odpoví na 
otázku: co dělat, když… Dnes se 
budeme věnovat tématu: ZELEŇ

- parky, uliční aleje, mezibloko-
vé prostory i příměstské lesy nám 
zpříjemňují život ve městě. Stro-
my nám dávají kyslík a zbavují 
nás oxidu uhličitého, čistí, ochla-
zují a zvlhčují vzduch, zachycují 
prach, voní, poskytují nám stín, 
jsou domovem pro řadu živočichů. 
Veškerá zeleň je chráněna záko-
nem č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů. Výsadbu i údržbu 
městské zeleně zajišťují příslušné 
úřady městských obvodů, které 
uzavírají smlouvy s fi rmami, které 
se vlastní údržbou zeleně zabývají. 
Ke kácení stromů a keřů je téměř 
vždy potřeba písemné povolení, 
které vydává odbor životního pro-
středí Magistrátu města Ostravy 
(dále jen MMO).

Co dělat, když někdo ničí 
veřejnou zeleň v parku či u sil-
nice?

Je-li nutný oka-
mžitý zásah (jedná se 
o vandalismus), volej-
te městskou policii 
(tel. 156). V ostatních 
případech (při výkopech, na stave-
ništích, při jiných pracích ničících 
zeleň) se obraťte na odbor ochrany 
životního prostředí MMO.

Co dělat, když se někdo chys-
tá pokácet zdravý strom nebo 
ho už pokácel?

Pokuste se zjistit, zda je kácení 
povoleno. Pokud nabudete pode-
zření, že kácení není povoleno, 
volejte městskou policii nebo se 
obraťte na odbor ochrany životní-
ho prostředí MMO. Nepovolené 
kácení můžete také oznámit České 
inspekci životního prostředí.

Co dělat, když se mi nelíbí 
strom po nevhodné úpravě?

Údržba zeleně je v kompetenci 
příslušných ÚMOb. Při nevhod-
né úpravě se obraťte na příslušný 
Úřad městského obvodu.

Co dělat, když mne trápí 
zanedbaná veřejná prostranství 

(bujení plevelů), která vypada-
jí nepěkně a navíc ztěžují život 
alergikům?

Obraťte se na příslušný Úřad 
městského obvodu. Případy pylo-
vých alergií a aktuální pylovou 
situaci můžete konzultovat na 
Zdravotním ústavu se sídlem 
v Ostravě. Na jejich webových 
stránkách najdete aktuální zpra-
vodajství (www.zuova.cz nebo 
www.pylovasluzba.cz).

Co dělat, když si nejsem jist, 
zda je mnou nalezená houba 
jedlá?

Volejte mykologickou poradnu 
v Ostravském muzeu, která fungu-
je od května do října vždy v pon-
dělí od 15.00 do 16.30 hodin. Lidé 
se mohou poradit o všem, co se 
týká sběru, konzumace, určová-
ní hub, ale i likvidace některých 
nežádoucích druhů (např. dřevo-
morka).

 Zdroj: Vita – občanské sdružení, 
www.vitaova.cz 
Vybrala: Gabriela Zeisberger

Důležité kontakty - ZELEŇ
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
(vedoucí oddělení ochrany přírody) 599 443 494 www.ostrava.cz
Česká inspekce životního prostředí 
(Oblastní inspektorát v Ostravě) 595 134 101 www.cizp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny 596 133 673
(středisko Ostrava) www.ostrava.ochranaprirody.cz
Zdravotní ústav Ostrava 596 200 111 www.zuova.cz
Povodí Odry 596 657 111 www.pod.cz
Péče o břehové porosty 596 237 825 www.pod.cz
Lesy ČR, Lesní správa Ostrava 596 887 253 www.lesycr.cz
Ostravské městské lesy 595 700 911 www.ostravskelesy.cz
Ostravské muzeum 596 123 760 www.ostrmuz.cz

Pokračování výkladu zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.)
Dnes se budu zabývat náplní 

práce fi nančního výboru zastupi-
telstva.

Finanční výbor, a to je nutné 
zdůraznit, není orgánem obce 
– státní správy, ale orgánem 
zastupitelstva – tedy samosprá-
vy. Toto konstatování není samo-
účelné. To, že není orgánem 
obce, vede například k tomu, že 
fi nanční výbor vyřizuje oznámení 
a stížnosti občanů nikoliv přímo, 
ale až tehdy, pokud mu to zastu-
pitelstvo obce uloží. To plyne 
z toho, že zákon o obcích povin-
nost k jejich vyřizování stano-
ví pouze orgánům obce. Výbor 
je nejméně 3 členný a v čele 
musí stát člen zastupitelstva 
(§ 117 odst. 4) s výjimkou starosty 
a místostarosty. Předsednictví čle-
na rady obce, byť se jedná o orgán 
zastupitelstva, žádný právní před-
pis nezakazuje. Finanční výbor 
je kontrolním orgánem obce, ale 
také současně jeho iniciativním 
orgánem. Kontroluje hospodaření, 
ale o čerpání fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu obce nerozhoduje. 
To přísluší radě obce. Může ini-
ciativně navrhovat vhodné čerpá-
ní fi nančních prostředků. Finanč-
ní výbor má právo na projednání 
zprávy o přezkoumání hospodaře-
ní za uplynulý rok s auditorem dle 
zákona o auditorech. 

Jaká je legální pravomoc 
tohoto výboru v oblasti hospo-
daření obce?

1. Dodržování všech povinností 
stanovených obci při hospodaře-
ní. 

2. Hospodaření s majetkem sta-
noví § 38 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích.

3. Je oprávněn kontrolovat zda 
majetek obce je využíván účelně 
a hospodárně, v souladu se zájmy  
a úkoly obce, zda obec neručí za 
jiné závazky než stanoví zákon, 
zda jsou zveřejňovány majet-
kové záměry ve smyslu zákona 
o obcích  § 39.

4. Dodržování rozpočtu obce 
a pravidla stanovená pro hos-
podaření v zákoně č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Tato kontrol-
ní činnost fi nančního výboru má 
charakter preventivní a průběžné 
kontroly

Opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných fi nančním výborem 
při kontrole hospodaření ukládá 
zastupitelstvo obce radě, která je 
odpovědná za zabezpečení hospo-
daření obce podle rozpočtu. Sta-
rosta, který je v čele úřadu, ukládá 
splnění opatření  k nápravě, která 
se týkají činnosti úřadu, tajemní-
kovi. V praxi se vyskytl dotaz, zda 
je možno v rámci úspory fi nanč-

ních prostředků zřídit fi nanční 
výbor dohromady s kontrolním 
výborem, tedy namísto dvou 
výboru by obec měla výbor pou-
ze jeden, který by udělal „práci za 
dva“.S tímto sloučením nelze dle 
mého názoru souhlasit. Kontrolní 
výbor kontroluje dodržování práv-
ních předpisů ostatními výbory, 
tedy i výbor fi nanční, jak provádí 
kontrolu hospodaření s majetkem 
a fi nančními prostředky obce a jak 
plní úkoly, které mu uložilo zastu-
pitelstvo obce. Pokud bude fi nanč-
ní výbor  pověřen určitými úkoly, 
v případě sloučení do jednoho 
výboru by takový společný výbor 
nemohl kontrolovat sám sebe. To 
by odporovalo principu nezávis-
lé kontroly a taktéž generálnímu 
principu našeho správního prá-
va, tedy principu dobré správy. 
Je však možné, aby tatáž fyzická 
osoba byla členem jak fi nančního 
tak kontrolního výboru, přiroze-
ně pokud se nejedná o starostu, 
místostarostu či další osobu enu-
merovanou (jmenovanou) v § 119 
odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., kterým 
je členství ve fi nančním výboru 
a kontrolnímu výboru zakázáno.  

V příštím vydání Zpravodaje se 
budu věnovat kontrolnímu výboru 
zastupitelstva obce.

 RSDr. Jiří Boháč,
 místostarosta MHaH

B
l
a
h
o
p
ř
e
j
e
m
e

V lednu 2009 oslavili svá životní jubilea pan Ignác Rýdl a paní 
Oldřiška Muchová. Oba jsou dlouholetými občany Mariánských 
Hor. Za městský obvod jubilantkám pogratuloval pan místostarosta 
RSDr. Jiří Boháč. Do dalších let oběma oslavencům přejeme pevné 
zdraví, příjemně prožité dny a žádné chmury.  (red)
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STALO SE:

Rozšíření služeb Czech POINTu
Czech POINT na České poště rozšířil nabídku 

služeb o výpisy z registru řidičů. Na poště v Ma-
riánských Horách si tedy můžete zjistit stav svého 

bodového účtu, a to na počkání, stačí pouze předložit platný doklad 
totožnosti. Cena první stránky výpisu činí 69 korun, v případě, že 
má řidič bodů více, musí doplatit 40 korun za každou další stranu. 
Stejná služba bude přístupná i na Úřadě městského obvodu MHaH, 
a to přibližně v měsíci dubnu 2009.

Nová ředitelka MŠ
Dne 21. 1. 2009 

byla do funkce ředi-
telky MŠ Zelená jme-
nována paní Iva Staň-
ková (na fotce vlevo). 
Řekla o sobě: „Od 
roku 2007 působím 
na MŠ Zelená jako 
učitelka. Zkušenosti 
s ředitelováním mám, 
kolektiv za mnou sto-
jí, tak proč to nezku-
sit?“ Paní ředitelce 
tímto přejeme mnoho úspěchů v práci.

Vybralo se
Od zahájení sbírky za účelem spolufi nancování útulku pro nale-

zené psy v Ostravě-Třebovicích, jehož provozovatelem je Měst-
ská policie Ostrava, se vybralo 71 462 Kč. Sbírka stále pokračuje, 
chcete-li se stát přispěvatelem, zašlete své příspěvky na účet 
č. 030189-1649297309/0800.

Našlo se
Na radnici v Mariánských Horách na oddělení ztrát a nálezů 

(kancelář č. 34, Přemyslovců 63) byl doručen vojenský batoh, čer-
ná kabela s osobními věcmi na jméno Roman Mokrý a další batoh 
s osobními věcmi. Postrádáte-li některou z těchto věcí, dostavte se 
prosím do kanceláře č. 34 na ÚMOb Přemyslovců 63. (red)

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
rozšířil nabídku svých služeb ces-
tujícím. Na internetových strán-
kách www.dpo.cz je k dispozici 
ke stažení software do mobilních 
telefonů, který uživatelům umož-
ní vyhledávat spojení a zpřístupní 
jízdní řády všech linek městské 
hromadné dopravy provozovaných 
Dopravním podnikem Ostrava, 
a.s. To vše zdarma, bez nutnosti 
připojení k internetu nebo využi-
tí WAP. Aplikaci si stáhnete do 
svého mobilního telefonu, můžete 
vyhledat konkrétní linku zastavu-
jící na konkrétních zastávkách, 
časy průjezdů spojů všemi zastáv-

kami nebo spojení mezi zadanou 
výchozí a cílovou zastávkou, 
a to včetně případných přestupů. 
Novinka je určena pro všechny 
typy mobilních telefonů, které 
umožňují instalaci aplikací JAVA 
(MIDP-2.0). Na internetových 
stránkách www.dpo.cz je uveden 
jak návod na instalaci aplikace do 
mobilních telefonů, tak i návod na 
používání programu. 

Odpověď na otázku „V kolik to 
jede?“ máte tedy kdykoli a kdeko-
li se zrovna nacházíte.

Zdroj: tisková zpráva Doprav-
ního podniku Ostrava, a.s.

 (GZ)

V kolik to jede?

Ostravské ulice jsou bezpečné
Ostrava je v rámci služební-

ho teritoria Krajského ředitel-
ství Policie Severomoravského 
kraje “suverénně” nejbezpeč-
nější, co do počtu nejzávaž-
nějších následků dopravních 
nehod. Nejzávažnějším násled-

kem, smrtí člověka, skončilo 
osm dopravních nehod. Za celý 
rok 2008 došlo v Ostravě k 5362 
nehodám, při kterých zemřelo 
osm lidí (nejvíc lidí zemřelo při 
dopravních nehodách v teritoriu 
Nového Jičína, 29 mrtvých na 

2118 nehod). Ve statistických 
datech to znamená, že v Ostra-
vě zemře člověk při každé 670. 
nehodě (srovnáme-li opět nejne-
bezpečnější teritoriem, znamená 
to smrt při každé 73. dopravní 
nehodě).

Počet nehod a usmrcených osob při nehodách v roce 2008

Porovnáme-li počty nehod 
v předešlých letech, zjistíme, že 
v roce 2008 prověřovali ostrav-
ští policisté o 763 dopravních 
“karambolů” méně. Příznivá čísla 
prezentují také srovnání těžkých 
zranění, která se snížila o 21 pří-
padů. Zaznamenali jsme též méně 
lehce zraněných, a to o 24 lidí. 

K poklesu o 36 707 300 korun 
došlo u hmotných škod, způsobe-
ných nehodami. I když ostravští 
policisté zjistili o jedenáct osob, 
řídících vozidla pod vlivem alko-
holu při nehodách více, znamená 
to alkohol při každé 30. nehodě. 
I toto mírně navýšené číslo zna-
mená znovu prvenství v krajském 

služebním teritoriu. 176 případů 
alkoholem ovlivněných řidičů 
v roce 2008 představuje 3,28 
procenta ze všech nehod (srov-
náme-li s posledním, v Jeseníku 
to představuje alkohol u řidičů 
dokonce při každé 10. nehodě, 
procentuální podíl 10,02 procen-
ta).

% podíl alkoholu při nehodách v roce 2008

Nehody ve dnech v týdnu v Ostravě v roce 2008

Nejvíce se v Ostravě “bouralo” 
v pátky, celkem v 956 případech. 
Následuje samozřejmě “uspěcha-
né” pondělí, s 930 “karamboly”. 
Nejklidnější jsou na silnicích 
neděle, v roce 2008 došlo k neho-
dám ve 402 případech.

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
komisařka

Celkem:
5 362 nehod

Postup likvidace ostravských 
lagun Ostramo, jedné z nej-
větších ekologických zátěží 
v České republice, 30. ledna 
2009 přijel zkontrolovat ministr
průmyslu a obchodu Martin 
Říman. Samospráva MHaH na 
tuto přepadovou akci nebyla poz-

vána, i když pravidelné kontrolní 
dny OSTRAMA si nenechá 
nikdy „ujít“. Dle tiskových zpráv 
se p. Říman během kontrolního 

dne zaměřil především na pok-
rok k odtěžování ropných kalů 
a průběh zkušební výroby alter-
nativního paliva, která byla za-
hájena v červenci minulého roku 
podle projektu sdružení Čistá 
Ostrava.

 Ing. Jiří Jezerský

Laguny
Ostramo

Vyšší odborná škola sociální 
uspořádala předvánoční fi nanč-
ní sbírku pro zařízení sociálních 
služeb, které si studenti zvoli-
li sami. Škola tyto každoroční 
sbírky realizuje již od roku 1999 
a obdarovanými byli například 
Kojenecký ústav v Ostravě-Zábře-
hu, Dětský domov v Hrabové, 
FOD Ostrava, Výchovný ústav 
„Empatie“ v Českých Budějovi-
cích, Kojenecký ústav Klokánek 
v Dolním Benešově a další. Stu-
denti vybrali v této předvánoční 
akci 8 450,-- korun, které škola 
věnovala zařízení Diakonie ČCE 
Náruč v Ostravě Vítkovicích, což 
je zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Slavnostní pře-

dání vybrané částky se uskuteč-
nilo 16. 12. 2008 na Vyšší odbor-
né škole sociální a tento dárek 
převzala Mgr. Lenka Gurecká, 
vedoucí zařízení.

Studenti Vyšší odborné školy 
sociální také pro děti připravují 
pravidelně každým rokem miku-
lášské představení a rozdávají 
dětem radost. Také v tomto roce 
navštívili například Mateřskou 
školku Dětská v Ostravě-Porubě, 
Azylový dům pro matky s dětmi 
při Centru sociálních služeb Poru-
ba, Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi Debora při Diakonii Čes-
kobratrské církve evangelické.

 Vendula Schystalová,
 tisková mluvčí

Vánoční dárek dětem
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1. - Okrsek č. 17
28. Října, Výstavní, Zelená, 

1. máje, Fráni Šrámka, Jablonské-
ho.

Jedná se o okrsek , který tvoří 
z části sídlištní zástavba, dále škol-
ské objekty a objekty fi rem, taktéž 
se zde nachází budova Telecomu, 
sousedící s budovou České pošty 
a krytá sportovní hala s přilehlým 
parkovištěm.

Problematika v okrsku:
Dodržování místních záležitostí 

veřejného pořádku a to zejména 
v okolí zastávek MHD na ul. 28. 
října, stacionární doprava, zame-
zení poškozování sportovních 
areálů v okolí školských zařízení, 
vloupání do vozidel a objektů živ-
nostenských provozoven, BESIP 
na ul. 28. října. Dodržování pra-
videl pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a znečištění veřejných 
prostranství psími exkrementy.

Okrskáři:
str. Jiří GAVLÁK
str. Aleš JUROŠEK

2. - Okrsek č. 18
1. Máje, Zelená, Výstavní, 

Průmyslová, Pohraniční, Zukalo-
va, Válcovní (část okrsku spadá 
do městského obvodu Moravská 
Ostrava).

Jedná se o okrsek , který tvoří 
z části park a dále sportovní are-
ály, objekt Charitativního domu 
sv. Alžběty a oblast ulic Zukalova 
a Válcovní, kde sídlí z převážné 
části občané sociálně slabší skupi-
ny obyvatel.

Problematika v okrsku:
Narušování veřejného pořád-

ku mládeží v parku, konzumace 
alkoholických nápojů mladistvý-
mi, pobyt a pohyb závadových 
osob a osob bez přístřeší, dochází 
zde často k narušování veřejného 
pořádku a pravidel občanského 
soužití zde sídlící komunitou soci-
álně nepřizpůsobivých občanů 
a taktéž zakládání černých skládek 
v oblasti ulic Zukalova, Válcovní. 
Vloupání do vozidel a objektů živ-
nostenských provozoven. Dodržo-
vání pravidel pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a znečiš-
tění veřejných prostranství psími 
exkrementy.

Okrskář:
str. Radek KUPKA

3. - Okrsek č. 19
Plzeňská, Bedřišská, Venkovní, 

Chaloupeckého, Jasínkova, Kor-
dova.

Jedná se o oblast, kterou obývá 
zejména sociálně slabší skupina 
obyvatel. Tato oblast je tvořena 
zástavbou tzv. fínských rodin-

ných domků, z nichž mnohé jsou 
v dezolátním stavu. V těsném sou-
sedství se nachází areál Ferony. 

Problematika v okrsku:
Nedodržování veřejného pořád-

ku, zakládání skládek a odkládání 
odpadů mimo vymezená místa, 
narušování zásad občanského 
soužití, zcizování kovových mate-
riálů. Je zde nutná častá kontrola 
a prevence v oblasti záškoláctví.

Okrskář:
str. David JUREČKA

4. - Okrsek č. 20
28. října, 1. máje, Železáren-

ská, Daliborova, Hany Kvapilové, 
Cottonové, Martinská, Bílá, Bend-
lova, Slévarenská, Rubová.

Jedná se o okrsek, který tvoří 
zástavba starých cihlových domů. 
Nachází se zde objekty mnoha 
fi rem, menší živnostenské provo-
zovny a taktéž řada restauračních 
zařízení.

Problematika v okrsku:
Narušování pravidel občanské-

ho soužití a veřejného pořádku 
sociálně slabšími občany, zejmé-
na v lokalitě Martinské kolonie 
a v okolí restauračních zařízení. 
Dochází zde k odkládání odpadů 
mimo vymezená místa, zcizování 
kovového materiálu. Vloupání do 
vozidel objektů živnostenských 
provozoven, BESIP na ul. 28. 
října. Dodržování pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostran-
ství a znečištění veřejných pro-
stranství psími exkrementy.

Okrskář:
str. René KOLEK

5. - Okrsek č. 21
28. října, Železárenská, Dali-

borova, Štolbova, Nájemnická, 
Kopaniny, Kalusova, Tilschové, 
Jahnova, Tovární, Kremličkova, 
Herbenova, Prostorná, Mrštíkova.

Jedná se o okrsek , který tvoří 
hustě obydlená oblast. Část této 
lokality je tvořena zástavbou 
rodinných domů, z nichž určitá 
část tvoří sídla fi rem, popřípadě 

zdravotnických zařízení. Patří zde 
taktéž areál řadových garáží ulic 
Martinská a Nájemnická. V této 
části je rovněž situován hřbitov.

Problematika v okrsku:
Častý pohyb závadových osob 

v okolí hřbitova a ulice Nájem-
nické. Poškozování a vykrádání 
řadových garáží. Nerespektování 
pravidel provozu na pozemních 
komunikacích v oblasti ulic Bend-
lova a Slévárenská. Porušování 
pravidel občanského soužití, naru-
šování veřejného pořádku v okolí 
restauračních zařízení a v okolí 
zastávky MHD. Dochází zde často 
ke krádežím kovového materiálu 
z areálu Vítkovických železáren. 
Vloupání do vozidel a objektů živ-
nostenských provozoven, BESIP 
na ul. 28. října. Dodržování pra-
videl pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a znečištění veřejných 
prostranství psími exkrementy.

Okrskář:
str. Radek TARKANIČ

6. - Okrsek č. 22
Železárenská, Matrosovova, 

Gollova, Železná, U Nových vál-
coven, Ladislava Ševčíka, Blod-
kova.

Jedná se o okrsek, který tvo-
ří z části objekt Vítkovických 
železáren, dále zástavba starších 
obytných domů, z nichž jsou dva 
na ulici Železné obývané výluč-
ně romskou komunitou. Je zde 
situován Azylový dům pro muže 
a s ním sousedící organizace Bílý 
nosorožec. 

Problematika v okrsku:
Největším problémem v tomto 

okrsku je narušování veřejného 
pořádku a pravidel občanské-
ho soužití obyvateli domů na 
ul. Železné, kteří často obtěžují 
a napadají klienty Armády Spásy 
na ul. U Nových válcoven, odklá-
dání a pálení odpadů mimo určená 
místa, zcizování kanálových vík, 
okapů, svodů a jiných kovových 
materiálů. Spolupráce s organiza-
cí působící v oblasti začlenění zde 
bydlících sociálně nepřizpůsobi-
vých osob do společnosti - Bílý 
Nosorožec. Vloupání do vozidel 
a objektů živnostenských provo-
zoven. Dodržování pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostran-
ství a znečištění veřejných pro-
stranství psími exkrementy.

Okrskáři:
str. Josef BRUS
str. Jakub KADUR

7. - Okrsek č. 23
Gollova, Matrosovova, Železá-

renská, 28. října, Plzeňská, 
U Koupaliště, Žákovská, Sukova, 
Varšavská, Oborného, Lázeňská, 
Knüpferova, Emy Destinové, 
Wolkrova, Kukučínova, Klínová.

Jedná se o okrsek, který tvo-
ří oplocení areálu Vítkovických 
železáren, zástavba rodinných 
domů, starších činžovních domů. 
Nachází se zde sběrna druhotných 
surovin, areál fotbalového hřiště 
s restauračním zařízením, objekt 
bývalého koupaliště a taktéž 
základní škola na ul. Matrosovova 
společně se Středním odborným 
učilištěm zahradnickým.

Problematika v okrsku:
Pobyt závadových osob a osob 

bez přístřeší v areálu bývalého 
koupaliště, nerespektování pravi-
del občanského soužití a porušo-
vání veřejného pořádku v okolí 
zastávky MHD a non-stop stán-
ku s občerstvením na ul. 28. říj-
na, napadání dětí školního věku 
v okolí školských zařízení ze stra-
ny starších spolužáků. Preventiv-
ní činnost k zamezení zcizování 
kovových materiálů z objektů 
zde sídlící ZŠ a SZŠ. Vloupání 
do vozidel a objektů živnosten-
ských provozoven, BESIP na ul. 
28. října. Dodržování pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostran-
ství a znečištění veřejných pro-
stranství psími exkrementy.

Okrskáři:
str. Jaroslav POLLÁK
str. Karel ŠIMEK

8. - Okrsek č. 25
Přemyslovců, U Dvoru, Marie 

Pujmanové, Ludmilina, Raisova, 
Korunní, 28. října, Hynaisova, 
Kalvodova, Pražákova, Tvorkov-
ských, Čelakovského, Dr. Maye, 
E. Filly, Olivová, Závišova, 
Klicperova, Hudební, Lomená, 
Sušilova, Stojanovo náměstí.

Jedná se o okrsek , který je 
tvořen zástavbou starších činžov-
ních domů. Nachází se zde mnoho 
objektů fi rem, hotel Harmony, kos-
tel a na ulici Přemyslovců mnohá 
restaurační zařízení a herny.

Problematika v okrsku:
Nedodržování pravidel provo-

zu na pozemních komunikacích, 
zvláště týkající se stání vozidel 
na chodnících a v zákazu stání na 
ul. 28. října a na ul. Přemyslovců, 
kdy je znesnadněn průjezd auto-
busů MHD. Porušování veřejného 
pořádku a pravidel občanského 
soužití zejména v okolí restau-
račních zařízení, tzv. Karaoke 
party, sprejerství a zcizování oka-
pů v okolí kostela na Stojanově 
náměstí. Vloupání do vozidel 
a objektů živnostenských provo-
zoven. Dodržování pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostran-
ství a znečištění veřejných pro-
stranství psími exkrementy.

Okrskáři:
str. David BOOG
str. Nataša DROBÍKOVÁ

9. - Okrsek č. 26
Korunní, Raisova, Ludmilina, 

M. Pujmanové, U Dvoru, Gen. 
Hrušky, Novinářská, Barrova, 
Gen. Janka, Jiřího Trnky, Rtm. 
Gucmana. Podlahova, Hozova.

Jedná se o okrsek, který je tvo-
řen sídlištní panelovou zástavbou 
s přilehlými parkovišti a veřejnou 
zelení. Dále se zde nachází objekt 
základní a mateřské školy, přileh-
lé dětské hřiště, sportovní hřiště 
a skate areál. Nachází se zde 
i objekt občanské vybavenosti, 
v němž jsou umístěny jak restau-
rační zařízení, herny, tak i prodej-
ny potravin a pekárna. 

Problematika v okrsku:
Poškozování veřejně prospěš-

ných zařízení, pohyb a pobyt 
závadové mládeže v okolí dět-
ských hřišť a jejich znečišťování, 
vykrádání vozidel, sprejerství, 
rušení nočního klidu. Staní vozi-
del mimo vyznačená parkoviště 
v obytných zónách, porušová-
ní pravidel občanského soužití 
zejména v okolí restauračních 
zařízení. Vloupání do vozidel 
a objektů živnostenských provo-
zoven. Dodržování pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostran-
ství a znečištění veřejných pro-
stranství psími exkrementy.

Okrskář:
str. Ivana SVOBODOVÁ

10. - Okrsek č. 27
U dvoru, Gen. Hrušky, Novi-

nářská, Mariánskohorská, Grme-
lova, Strmá, Pfl egrova, Šimáčko-
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Seznamte se – jsem okrskář…
Ve Zpravodaji č. 174 (Prosinec 2008) jsme zveřejnili novou koncepci Městské policie Ostrava, 

která zahrnuje zřízení nových okrsků. Na území Mariánských Hor a Hulvák jich bylo zřízeno 
celkem 13. Zatímco některé okrsky budou spravovány jedním okrskářem, jiné okrsky jich mohou 
mít až čtyři. Pro tento městský obvod je plánováno s celkovým počtem 31 okrskářů. Jejich počet 
bude naplňován postupně v průběhu roku 2009.

Okrskáře můžete kontaktovat např. prostřednictvím internetových stránek www.mpostrava.
cz, elektronickou poštou na adrese info@mpostrava.cz, telefonicky na 596 121 400, prostřednic-
tvím bezplatné telefonní linky 800 199 922 – tzv. Zelené linky a také písemně na adrese Městská 
policie Ostrava, Hlubinská 6, 702 00 Moravská Ostrava. 

V tomto čísle Zpravodaje přinášíme rozdělení okrsků včetně fotografi í Vašeho okrskáře. 
Seznamte se, prosím:
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Únor 1992: Zpravodaj řešil situa-
ci kolem zastavení provozu Ostrama 
a možném ukončení provozu na Kok-
sovně Jan Šverma.

Únor 1993: Paní starostka Ing. arch.
Liana Janáčková ve Vídni podepsala 
nájemní smlouvy na pozemek u Ma-
riánskohorské ulice pro výstavbu čer-
pací stanice OMV.

Únor 1994: Radnice osvobozuje od 
místního poplatku za zábor veřejného 
prostranství ty, kteří se během měsíce 
března pustí do opravy fasády svého 
domu.

Únor 1995: Mariánské Hory 
a Hulváky chtějí svou vlajku. Vyzýváme 
občany, aby návrhy posílali na adresu 
Zpravodaje.

Únor 1996: Mariánské Hory a Hul-
váky navštívil prezident ČR Václav 
Havel. S občany besedoval v tehdejším 
domově důchodců na Rybářské ulici 
v Mariánských Horách.

Únor 1997: V Ostravě začaly jez-
dit první dva nízkopodlažní trolejbusy 
vyrobené v dílnách DPMO. Jeden 
z nich se jmenoval Mariánské Hory 
(druhý Michálkovice).

Únor 1998: Předseda senátu JUDr.
Petr Pithart děkuje paní starostce Ing.
arch.Lianě Janáčkové za odpovědný 
přístup během záplav v r.1997.

Únor 1999: Na majetkoprávním 
odboru se řeší vyřizování žádostí 
o koupi bytů. Zájem byl „vyprovokován“ 
Vyhláškou č.1/1998 schválenou obvod-
ním zastupitelstvem. Hlavní podmínkou 
je stoprocentní zájem všech nájemníků 
v domě.

Únor 2000: V Mariánských Horách 
na ulici před Domem techniky se začí-
ná parkovat s parkovacím kotoučem. 
Byla to první vlaštovka…

Únor 2001: Upozorňujeme všechny 
vlastníky nemovitostí, že v rámci sčítání 
lidu, domů a bytů jsou povinni označit 
budovy čísly, které byly jednotlivým 
objektům přiděleny.

Únor 2002: Informujeme občany, že 
dne 1. 1. 2002 nabyla účinnosti obecně 
závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 6/2001, kterou se stanovil 
poplatek za komunální odpad. Poplat-
níkem je každá fyzická osoba, která má 
na území města trvalý pobyt.

Únor 2003: V rámci soutěže Fasáda 
Moravskoslezského kraje bylo uděleno 
ocenění Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky za 
mimořádný přínos k humanizaci měst-
ského prostředí na sídlišti Fifejdy I.

Únor 2004: Píšeme o veřejné sprá-
vě – rozdíl mezi samosprávou a státní 
správou, kdo koho volí do funkcí, kdo 
koho může odvolat.

Únor 2005: Prožíváme den paní 
Livie Klausové strávený v Mariánských 
Horách a Hulvákách: návštěvu Školičky 
internetu pro seniory, besedu v Soukro-
mé speciální škole pro děti s více vada-
mi, procházku sídlištěm Fifejdy…

Únor 2006: Mnozí z nás jsou pře-
svědčeni o tom, že pomocí „alterna-
tivců“ by naše města mohla být ještě 
hezčí. Proč to nefunguje tak, jak si 
představujete, nám píše místostarosta 
ve svém článku Alternativci.

Únor 2007: Na radnici se disku-
tovalo o vzdělání. Vedení radnice se 
sešlo se zástupci Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, připomněli si sku-
tečnost, že katedra výtvarné výchovy 
a společenských věd (součást Pedag. 
fakulty) sídlí v Mariánských Horách již 
10 let.

Únor 2008: Připomínáme 80 let 
Základní školy v Ostravě-Hulvákách.

 (red)

Únor ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

va, Novoveská, Oběžná, Zajícova, 
F. Stránecké.

Jedná se o okrsek, který tvoří 
objekty nákupních středisek Kauf-
land, Sconto, Baumax. V tomto 
okrsku se rovněž nachází obvodní 
oddělení PČR a areál ostravských 
komunikací a na ul. Novoveská 
řada soukromých provozoven. 
V této lokalitě je rovněž situován 
i dům s pečovatelskou službou.

Problematika v okrsku:
Dodržování pravidel provo-

zu na pozemních komunikacích, 
zejména v okolí nákupních stře-
disek, pohyb závadových osob 
a osob bez přístřeší, tyto se zdržují 
převážně v okolí nákupního stře-
diska Kaufl and. Porušování pravi-
del občanského soužití v lokalitě 
ulic Strmá a Šimáčkova, která je 
obývána sociálně slabší skupinou 
obyvatel. V této části dochází 
také ke znečišťování veřejného 
prostranství a ukládání odpadů 
a odpadků mimo vyhrazená mís-
ta. Vloupání do vozidel a objek-
tů živnostenských provozoven. 
Dodržování pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství 
a znečištění veřejných prostranství 
psími exkrementy.

Okrskáři:
str. Martin FRYČKA
str. Jiří HOLZNER

11. - Okrsek č. 28
28. října, Přemyslovců, Václav-

ská, Josefa Šavla, U Vodojemu, 
V Zátiší, K. Tomana, Oblá, Kol-
lárova, Slavníkovců, Kaštanová, 
Kravařská, Mojmírovců, Mládí, 
Štítného, Boleslavova, Karasova, 
Králická, Nivnická.

Jedná se o okrsek , který je tvo-
řen zástavbou rodinných domů 
a taktéž starých činžovních domů. 
Nachází se zde objekt ÚMOb 
Ostrava Mariánské Hory a Hulvá-
ky, nákupní středisko Hodoňanka, 
dále sídla fi rem a řada restaurač-
ních zařízení a heren. K tomuto 
okrsku patří taktéž parčík na ul. 
Kaštanové.

Problematika v okrsku:
Dodržování veřejného pořád-

ku a znečišťování veřejného pro-
stranství zejména v okolí parčíku 
na ul. Kaštanová, pobyt záva-
dových osob na dětském hřišti 
tohoto parčíku. Dále zde dochází 
k narušování veřejného pořádku 
v okolí zastávky MHD na Ma-
riánském náměstí, v okolí heren 
a restauračních zařízení. Rovněž 
se zde projevuje ve zvýšené míře 
porušování pravidel na pozemních 
komunikacích na ul. 28. října a 
přilehlých komunikacích, zejména 
nedovoleným zastavením a stáním 
vozidel na chodníku. Vloupání do 
vozidel a objektů živnostenských 
provozoven. Dodržování pravidel 
pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a znečištění veřejných 
prostranství psími exkrementy.

Okrskáři:
str. Josef NESVADBA
str. Marián NEUBAUER

12. - Okrsek č. 29
Václavská, Náprstkova, Novo-

veská, Grmelova, Mariánskohor-
ská, Vršovců, Pašerových, Rybář-
ská.

Jedná se o okrsek, který tvoří 
objekty autosalónů značek Ford, 
Hyundai a Subaru. Dále se zde 
nachází soukromá stavební mon-
tážní fi rma Glumbík, stavebniny 
MPL a fi rma výrobce plasto-
vých oken Vjačka. Část okrsku 
je tvořena zástavbou panelových 
domů v okolí ulice Vršovců, kde 
se nachází dům s pečovatelskou 
službou a na ul. Václavská restau-
race a non-stop herna.

Problematika v okrsku:
Nerespektování pravidel pro-

vozu na pozemních komunikacích 
na ul. Vršovců, zejména parková-
ním na chodnících a travnaté plo-
še. Narušování veřejného pořádku 
v okolí restaurace a herny. Vlou-
pání do vozidel a objektů živnos-
tenských provozoven. Dodržo-
vání pravidel pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a znečiš-
tění veřejných prostranství psími 
exkrementy.

Okrskáři:
str. Milan LUKŠÍK
str. David VALENTA

13. - Okrsek č. 30
28. října, Josefa Šavla, Náprst-

kova, Novoveská, Klosterman-
nova, Sokola Tůmy, Kubelíkova, 
Solidarity, Vršovců, Mařátkova.

Jedná se o okrsek , který tvoří 
objekty soukromých fi rem, pro-
dejny, restaurace, herny, stravo-
vací zařízení a stánky rychlého 
občerstvení. Dále se v této lokalitě 
nachází lesopark nad Benátkami, 
v němž je umístěno restaurační 
zařízení převážně letního typu.

Problematika v okrsku:
Veřejný pořádek v okolí zastáv-

ky MHD Prostorná a Sokola 
Tůmy, v okolí restaurací a heren 
a taktéž na ulici Novoveská, kde 
se nacházejí mnohé živnostenské 
provozovny. Nedodržování pravi-
del provozu na pozemních komu-
nikacích na ul. 28. října a přileh-
lých komunikacích. Vloupání do 
vozidel a objektů živnostenských 
provozoven. Dodržování pravidel 
pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a znečištění veřejných 
prostranství psími exkrementy.

Okrskář:
str. Luděk SEDLAČÍK

Zápis na Základní škole Gen. 
Janka probíhal ve dnech 15. a 16. 
ledna 2009. Celkem se dostavilo 
63 žáků, z toho 12 z nich bude 
žádat o odklad školní docházky, 
jelikož u  loňského zápisu bylo 
těchto odkladů 11. Do prvních 
tříd školního roku 2009/2010 tedy 
počítáme s 62 žáky. Budou rozdě-
leni do tří tříd, aby se mohli poma-
lu začlenit do školních aktivit 
a splnit všechny požadavky, které 
na ně budou postupně kladeny.

Pro budoucí prvňáčky byly 
připraveny od jejich starších spo-

lužáků dárečky, které si mohli po 
splnění všech formalit, které zápis 
provázejí, vybrat. Mnoho z nich 
se již do školy těší. Sám jsem 
byl jako pozorovatel a také jako 
fotograf zápisu přítomen a musím 
poznamenat, že všechny děti byly 
velmi šikovné. Někteří už zvládali 
dovednosti, se kterými se od záři 
budou muset postupně potýkat. 
Nám tedy nezbývá nic jiného, než 
všem budoucím žáčkům poblaho-
přát hodně úspěchů v jejich škol-
ních letech a vzkázat jim, že se na 
ně jejich paní učitelky velmi těší. 

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

Zápis

Znáte písně Jiřího Voskovce, 
Jana Wericha a Jaroslava Ježka? 
Líbí se vám jejich laskavý hu-
mor, ale chtěli by jste se dozvědět 
ještě něco navíc? Tak si zajděte 
do Divadla loutek Ostrava 
a shlédněte představení nazvané 
Stepující Stonožka, ze kterého 
srší humor. Tato hra je vhodná 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Mezi jednotlivými písněmi jsou 
vsunuty zábavné scénky, na 
které vždy navazuje právě ona 
píseň. Na své si přijdou nejen ti, 
co mají rádi humorné skladby, 
ale i ti, kteří spíše upřednostňují 
např. blues. 

Jméno hry pochází z jedné 
nádherné písně zvané Stonožka. 
A proč stepující? Protože ji herci 
nazuli ,,botky“ a přinutili stepo-
vat. Všem odemykají neskutečné 
dveře do fantazie. Herci zde 
s naprostou elegancí předvádějí 

a hrají až do konce, muzikanti 
ani jednou nevyjdou z rytmu 
a všichni odvádějí tu nejlepší 
práci. J. Ježek, J. Werich 
a J. Voskovec se pomocí svých 
písní snažili udělat lidem ra-
dost a já si myslím, že se jim to 
podařilo. Ovšem songy se hrají 
a pak se zapomínají, ale právě 
ony písně zůstanou známé snad 
pořád. 

Docela se mi i líbí, jak Di-
vadlo loutek Ostrava ztvárnilo 
stonožku a vůbec celou hru. 
Určitě bych doporučovala 
shlédnout toto humorné a také 
vážné představení. Zamyslete 
se proto nad tím, co je vlastně 
inspirovalo k těmto textům 
a hudbě.

Lucie Gryczová,
žákyně 7.A
Základní škola Gen. Janka

Návštěva Divadla loutek

Dne 2. 2. 2009 proběhl ve SVČ 
Korunka nábor žáků především, ve 
věku 6-12 let, do kurzu brazilské-
ho bojového umění Capoeiry. Pro 
děti je výuka zaměřena prostřed-
nictvím her. Dále se učí poznávat 
a následně hrát na hudební nástro-
je, zdokonalují se ve zpěvu, roz-
šiřují si pohybové možnosti svého 
těla a nabízí ideální fyzický základ 
pro další sporty. Cílem Capoei-
ry není protivníka tvrdě atakovat 
nebo blokovat jeho rány, ba nao-
pak jde o využití úhybů, krytů 
a kontratechnik, tím to činí Capoei-
ru výjimečnou. Tak jako u každé-
ho bojového umění, má i Capoei-

ra systém páskování a pořádá 
workshopy i s brazilskými mistry 
po celé ČR. V SVČ Korunka děti 
trénuje náš český instruktor, který 
pobýval v Brazílii a učil se od těch 
nejvyšších mistrů Capoeiry. Naše 
občanské sdružení spolupracuje 
s asociací Ginga Mundo se sídlem 
v Brazílii. Pokud Vás to zaujalo, 
tak stále není pozdě, nové členy 
stále nabíráme. Bližší informace 
získáte na stránkách www.ginga-
mundo.eu nebo kontaktujte Petra 
Jaskiewicze (studenta Capoei-
ry Ginga Mundo) na tel. čísle: 
723 222 364

CAPOEIRA – brazilské 
bojové umění
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Bydlím, bydlíš, bydlíme aneb kdo hradí opravy v bytě
Jak jsem slíbil v lednovém čísle Zpravo-

daje, dnes probereme problematiku drob-
ných oprav v bytech. Základním kamenem 
sporu nájemce versus pronajimatel, je 
otázka: Které drobné opravy hradí nájemce 
bytu?

Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, 
drobné opravy v bytě související s jeho uží-
váním a náklady spojené s běžnou údržbou 
bytu hradí nájemce.

Vymezení pojmu drobné opravy:
1. Za drobné opravy se považují opravy 

bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je 
toto vybavení součástí bytu, i když je ve 
vlastnictví pronajimatele, a to podle věcné-
ho vymezení nebo podle výše nákladu.

2. Podle věcného vymezení se za drobné 
opravy považují tyto opravy a výměny, kte-

ré hradí nájemce bez ohledu na výši fi nanč-
ních nákladů:

a)  opravy jednotlivých vrchních částí 
podlah, opravy podlahových krytin 
a výměny prahů a lišt,

b)  opravy jednotlivých částí oken 
a dveří a jejich součástí a výměny 
zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,

c)  výměny vypínačů, zásuvek, jis-
tičů, zvonků, osvětlovacích těles 
a domácích telefonů, včetně elek-
trických zámků,

d)  výměny uzavíracích kohoutů u roz-
vodu plynu s výjimkou hlavního 
uzávěru pro byt,

e)  opravy uzavíracích armatur (bate-
rie) na rozvodech vody, výměny 
sifonů a lapačů tuku,

f)  opravy měřičů tepla, teplé vody 
a studené vody.

3. Za drobné opravy se dále považují 
opravy vodovodních výtoků, zápachových 
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících 
baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umy-
vadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, 
kuchyňských sporáků, pečících trub, vaři-
čů, infrazářičů, kuchyňských linek, vesta-
věných a přistavěných skříní. U zařízení 
pro vytápění se za drobné opravy považují 
opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elek-
třinu, kotlů etážového topení na pevná, 
kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích 
a regulačních armatur a ovládacích termo-
statů etážového topení, nepovažují se však 
za ně opravy radiátorů a rozvodů ústřední-
ho vytápění.

Zde jsou uvedeny opravy vyjmenova-
ných předmětů vnitřního vybavení bytu bez 
ohledu na výši nákladů. Jde jen o opravy 
nikoliv o výměny. Prakticky se jedná jen 

o náklady na práce a materiál za vlastní 
opravu, při níž nedochází k výměně součás-
tí výše uvedených předmětů vybavení.

4. Za drobné opravy se považují rovněž 
výměny drobných součástí předmětů vyba-
vení uvedených v odstavci 3.

5. Podle výše nákladů se za drobné opra-
vy považují další opravy bytu a jeho vyba-
vení a výměny součástí jednotlivých před-
mětů tohoto vybavení, které nejsou uvede-
ny v odstavci 2 a 3, jestliže náklad na jednu 
opravu nepřesáhne částku 300 Kč. Prová-
dí-li se na téže věci několik oprav, které 
spolu souvisejí a časově na sebe navazují, 
je rozhodující součet nákladů na související 
opravy.

V březnovém čísle Zpravodaje se bude-
me zabývat nájemním poměrem.

 Ing. Lukáš Lesňák,
 vedoucí bytového oddělení

P r v n í h o 
ledna vstou-
pila v plat-
nost právní 
úprava záko-
na o provo-
zu na pozemních komunikacích. 
První týden v lednu nastalo u řidičů 
pozdvižení. „Měli bychom mít v autě 
nějaký papír…“ šumělo v práci, 
restauracích, domácnostech… V sou-
časné době se situace zklidnila, jeli-
kož už snad každý sehnal onen papír, 
který se nazývá Záznam o dopravní 
nehodě. 

A jak dál?
Máte-li nehodu a na některém 

z vozidel vč. přepravovaných věcí 
nastane škoda do 100 000 Kč, nebu-
dete volat Policii ČR – vyjma přípa-
dů, kdy došlo ke zranění či usmrcení 
osob, nebylo-li poškozeno dopravní 
značení či silnice dojde-li k hmotné 
škodě na majetku třetí osoby (např. 
poškození přilehlé nemovitosti) 
nebo nedokážete zajistit plynulý pro-
voz na silnici. Při „malé“ havárii se 
tedy sepíše výše zmiňovaný záznam, 
účastníci nehody ho podepíší a viník 
nehody ho předává své pojišťovně. 
I když zákon nepředepisuje žádný 
formulář, záznam může mít libo-

volnou formu splňující identifi kaci 
dopravní nehody, přesto se doporu-
čuje Evropský záznam o dopravní 
nehodě, který je navržen tak, aby 
v kritické situaci po dopravní nehodě 
vedl její účastníky k tomu, aby neo-
pomněli uvést důležité skutečnosti 
stanovené zákonem do formy zázna-
mu. Pokud tento formulář nevlastníte, 
můžete si ho stáhnout z adresy www.
aba.cz/download/soubory/nehoda.
pdf. Co však musíte mít na zřeteli 
je, že to, co napíšete do formuláře, 
jsou jediné informace podle kterých 
pojišťovna likviduje škody. Záznam 
musí být čitelný, srozumitelný 
a musí být zřejmé, proč k dopravní 
nehodě došlo.

Pokud některý z účastníků neho-
dy odmítne spolupracovat či odmít-
ne sepsat záznam o nehodě, volejte 
policii, která tuto nesoučinnost 
bude zpoplatňovat jako přestupek. 
Policii ČR se určitě vyplatí volat 
i v případech, kdy budete mít pode-
zření, že druhá osoba je pod vlivem 
alkoholu či omamných látek nebo 
když se názory na viníka nehody 
budou zásadně lišit a na průběhu 
a příčině nehody se v žádném přípa-
dě neshodnete. 

 (GZ)

Noční můra řidičů

Ostravští policisté skupiny 
služební kynologie v roce 2009 
pořádají pro děti, mládež a jejich 
psí miláčky kurz zodpovědného 
majitele městského psa. Policis-
té nechtějí jakkoli suplovat čin-
nost kynologických klubů, jichž 
na území města Ostravy působí 
několik. Jejich činnost probíhá na 
zcela jiných principech. Na rozdíl 
od metodiky sportovních kynolo-
gických klubů připravujících své 
členy a jejich svěřence ke složení 
zkoušek z výkonu, sestávajících se 
z disciplín poslušnosti, pachových 
prací a obranných prací. Úkolem 
kurzu bude naučit majitele psa 
porozumět psychice svého zvíře-
te. Na tomto základě pak dovést 
tento „tým“ k souhře, vedoucí 
ke spolehlivé ovladatelnosti psa 
v běžném městském provozu. 
Dále také ke schopnosti anticipo-

vat reakce zvířete v nejrůznějších 
denních situacích a dokázat na ně 
adekvátně reagovat. 

Absolventem kurzu by měl 
být majitel psa, který bude jednak 
příkladem dalším „pejskařům“ 
a jednak občanem, který bude 
schopen věnovat se svému koníč-
ku, aniž by byl zdrojem konfl iktů 
s „nepejskařskou“ částí veřejnos-
ti. Účastníci kurzů budou samo-
zřejmě také seznámeni s prací 
policistů v dané problematice.

Kurz bude po každém „běhu“ 
ukončen přezkoušením jednot-
livých frekventantů a jejich psů. 
V případě vyhovění stanoveným 
podmínkám bude účastníkům 
předán certifi kát absolventa. 
Pro vybrané z nich se naskytne 
možnost své „umění se psem“ 
prezentovat společně na ukáz-
kách služebních kynologů např.

u příležitosti konání Bambiriády 
a Dne Policie. 

Pro koho je tedy kurz určen? 
Pro děti a mládež ve věku 12 
– 18 let. Tři dvouměsíční kurzy 
se budou konat ve sportovním 
areálu Ostrava-Hulváky pravidel-
ně každou středu od 15.30 hod. do 
17.00 hod. v termínech:
l 4. 3. 2009 – 29. 4. 2009
l 6. 5. 2009 – 24. 6. 2009
l 2. 9. 2009 – 21. 10. 2009

Co mám pro účast v kurzu 
udělat? Řádně vyplněnou a pode-
psanou přihlášku zaslat nejpozdě-
ji do 18. 2. 2009 na adresu:

Policie České republiky, Kraj-
ské ředitelství policie Severo-
moravského kraje, městské ředi-
telství Ostrava, 30. dubna 24, 
721 29 Ostrava. 

Kapacity jednotlivých „běhů“ 
jsou početně omezeny. V pří-
padě překročení kapacity na 
daný termín, můžete být pře-
místěni na jiný. Bližší informa-
ce můžete získat na internetu: 
www.policie.cz. Případné dota-
zy sdělte na: pvisova@mvcr.cz
nebo se dotazujte telefonic-
ky: 974 725 239 (organizační 
záležitosti) a 974 721 771 (kyno-
logická problematika). 

 nprap. Mgr. Kateřina Šimá-
ková, vrchní inspektor

PS.: Přihlášku najdete na inter-
netových stránkách městského 
obvodu MHaH. Jelikož Zpravodaj 
je vydáván v době uzávěrky při-
hlášek, neváhejte se přihlásit v co 
nejkratším termínu, příp. volejte 
na výše uvedené kontakty. 

 (red)

Chcete být zodpovědným majitelem pejska?

Od 1. 1. 2009 vešla v platnost 
vyhláška č. 478 k zákonu o odpa-
dech, která upravuje náležitosti 
žádosti o souhlas k provozování 
sběren. Jsou stanoveny technické 
požadavky na tato zařízení, dále 
seznam odpadů, při jejich odběru 
nebo výkupu je provozovatel 
sběrny povinen vést evidenci 
osob, od kterých odpady ode-
bral nebo vykoupil, např. dove-
zete-li do sběrny železo, měď, 
hliník, kabely či ocel, musíte 
mít s sebou doklad totožnosti. 

Pracovník sběrny musí zjistit 
Vaše jméno, příjmení, datum 
narození, adresu trvalého po-
bytu a číslo OP (případně jiné-
ho dokladu). Ve vyhlášce jsou 
stanoveny technické požadavky 
na nakládání s vybranými výrob-

ky, odpady a zařízeními, jako 
jsou např. odpadní oleje, bate-
rie, akumulátory a autovraky. 
Dalším bodem dané vyhlášky 
jsou odpady, které provozovatel 
sběrny nesmí od fyzické osoby 
vykupovat. Jedná se o umělecká 
díla či jeho části, o pietní nebo 
bohoslužebné předměty či jeho 
části, o průmyslové strojní 
zařízení či jeho části a v nepos-
lední řadě o obecně prospěšné 
zařízení nebo jeho části, zejména 
o zařízení pro hromadnou dopra-
vu, dopravní značení, součásti 
nebo příslušenství veřejného 
prostranství a pozemích komu-
nikací, energetické, vodárenské 
nebo kanalizační zařízení. 

Majitelům sběren se touto 
vyhláškou také ukládá povinnost 
vyhotovovat roční zprávy 
o plnění povinností. Vyhláška 
také upravuje způsob vytváření 
a čerpání fi nanční rezervy pro re-
kultivace a asanace skládek.

Pouličním sběratelům by 
tato vyhláška měla znemožnit 
výdělek sběrem všeho „co jen 
tak leží na zemi“ či věcí, které 
shodou šťastných náhod „naj-
dou“. (GZ)

Nakládání 
s odpady
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Knihovny knihovnického obvodu 
Ostrava 1 (Mariánské Hory, Daliboro-
va 9, Fifejdy, J. Trnky 10, Vítkovice, 
Kutuzovova 14, Moravská Ostrava 
a Přívoz, nám. Sv. Čecha 7)

připravily pro rok 2009 celoroční 
pásmo volnočasových tvůrčích akti-
vit určených dětským i dospělým 
návštěvníkům, a to v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna - knihovna 
pro všechny“. 

V průběhu roku se budou návštěv-
níci knihovny setkávat na výtvarných 
dílnách, besedách, výletech, při veřej-
ném čtení, v počítačových kurzech 
a dalších pořadech, které jsou pro ně 
připraveny. 

Projekt fi nančně podpořila Nadace 
OKD.

Bližší informace o projektu najde-
te www.kmo.cz nebo na pobočkách 
Knihovny města Ostravy.

Pro děti je v rámci projektu Kou-
zelná knihovna – knihovna pro všech-
ny připravená 10 měsíční soutěž 
o nejaktivnějšího dětského čtenáře 
„Superčtenář 2009“. Vyhodnocení 
bude v březnu, červnu a říjnu. V lis-
topadu na zábavném odpoledni Kou-
zelná knihovna se baví bude vyhlášen 

největší a nejlepší Superčtenář 2009 
knihovnického obvodu Ostrava 1.

Knihovna Mariánské Hory, Dali-
borova 9

úterý 17.2. 13.30 -14.00 , 15.00 
– 15.30 a čtvrtek 19.2. 13.30. – 14.00 
, 15.00 – 15.30 „Anička, Toník rádi 
čtou“ – přijďte si poslechnout do 
dětského oddělení předčítání veršo-
vaných pohádek na motivy Františka 
Hrubína.

úterý 17. 2. a čtvrtek 19. 2. 10.00 – 
12.00 a ve čtvrtek 26. 2. 14.00-17.00 
„Země Fantazie“ - výtvarná dílna, 
ve které vytvoříme tajemnou zemi 
s překvapením včetně mapy. 

 středa 8. 3. a středa 25. 3. vždy 
od 8.00 do 11.00 h „Nebojte se počí-
tače“ pro dospělé - počítačový kurz 
pro všechny, kteří s počítačem začína-
jí. V kurzu se naučíte základy práce 
s počítačem (textový editor Word, 
Malování, Internet). Kurz je zdarma. 
Bližší informace a přihlášky najdete 
v knihovně.

9. 3. – 14. 3. „Týden prvňáčků“ 

- Pro zvědavá ouška prvňáčků jsme 
během odpoledního půjčování při-
pravili pohádkové hádaní a povídání 
z tajemného světa knih.

 Zveme všechny prvňáčky i jejich 
rodiče. 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Pro dospělé
2. 3. – 31. 3. „Vzpomínky v obra-

zech“ – výstava obrazů s různorodou 
tématikou, které jsou malovány olejo-
vou technikou. Vystavuje Ing. Oskar 
Křížek. 

4. 3. středa 15.00 „Krotitelé tuků“ 
– beseda o hubnutí s rozumem. Zají-
má Vás jak zdravě a efektivně hub-
nout? Potřebujete vytvarovat posta-
vu? Omezují Vás kila při výběru 
oblečení? Na tyto otázky Vám odpoví 
paní Alice Recová ze Studia Wellne-
ss. Zájemcům bude zdarma změřen 
stupeň znečištění cév. 

Pro děti a mládež
V rámci projektu Kouzelná knihov-

na – knihovna pro všechny se mohou 

čtenáři dětského oddělení přihlásit do 
literárního kroužku „Knihomol“, kte-
rý bude zaměřen na rozvoj čtenářství. 
Bližší informace a přihlášky najdete 
v knihovně. 

19. 2. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Země 
Fantazie“ – výtvarná dílna, ve kte-
ré budeme vytvářet tajemnou zemi 
různými výtvarnými technikami dle 
vlastní fantazie. 

9. 3. – 14. 3. „Týden prvňáčků“:
9. 3. – 13. 3. během půjčovních 

hodin – „Pohádková abeceda s Fer-
dou“ – pohádkové úkoly, kvizy 
a hádanky pro prvňáčky /ke 110. 
výročí narození spisovatele Ondřeje 
Sekory/. 

11. 3. středa 16.00 „O bílé kočičí 
princezně“ – odpolední divadelní 
představení pro prvňáčky a jejich 
rodiče v podání dětí z dramatického 
kroužku Malí herci. Po představení 
bude následovat slavnostní pasová-
ní žáků 1. tříd na čtenáře knihovny. 
Stejně jako loni bude děti pasovat 
místostarosta Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky RSDr. 
Jiří Boháč. 

 Pracovnice knihoven
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Středisko Korunní, Korunní 49, Ostrava-Marián-
ské Hory
16.-20. 2. 2009:
SOUSTŘEDĚNÍ DIVIDLA    
A HLUBINY NA PSTRUŽÍ
Jarní prázdniny – práce na představeních   
a dovednostech
28. 2. 2009:
SEMINÁŘ TANEC – ZPĚV PRO   
FOLKLÓRNÍ SOUBORY REGIONU
Na SVČ Korunka, od 9.00 hodin
23., 27. 2. 2009:
LEKCE DV PRO SG „U HALDY“  
OSTRAVA-HRABŮVKA
24., 25., 27. 2. 2009:
LEKCE DV PRO ZŠ NÁDRAŽNÍ,  
MORAVSKÁ OSTRAVA
24. 2. 2009:
LEKCE DV PRO ZŠ TYRŠOVA, HLUČÍN

Středisko přírodovědců, Ostrava-Poruba,
Čkalovova
16. 2. - 20. 2. 2009:
JARNÍ PRÁZDNINY:
16. 2. 2009:
Za zvířátky zadními vrátky
(netradiční návštěva Zoo Ostrava)
17. 2. 2009:
Ostrava historická i současná
(návštěva Knihovny města Ostravy s programem  
a Hasičského muzea v O.-Přívoze)
18. 2. 2009:
Jak žili naši předkové
(celodenní výlet do Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm) 
19. 2. 2009:
Poznáváme naše město
(návštěva Centra odpadové výchovy OZO  
s programem a Mystické mýdlárny v Řepištích)
20. 2. 2009:
Hrátky nejen se zvířátky
(zábavné dopoledne na Středisku přírodovědců)
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a 
přihlášky obdržíte na Středisku přírodovědců.
21. 2. 2009:
PRODEJNÍ VÝSTAVA BROUKŮ A MOTÝLŮ
(Středisko přírodovědců, 8.00 -12.00 hod.) 

28. 2. 2009:
KLUB CESTOVATELŮ 
Promítání fi lmů NATURA 2000
(Středisko přírodovědců, 8.00 -12.00 hod.)
28. 2. 2009:
MAŠKARNÍ REJ
netradiční karneval na Středisku přírodovědců, 
zábavné odpoledne plné her a soutěží, taneční 
vystoupení dětí z Aerobiku, soutěž o nejnápaditější 
masku, karnevalové taneční hrátky a mnohé další
(Středisko přírodovědců, 15.00 -17.00 hod.)

Středisko turistiky, Ostrava-Poruba, B. Martinů
16.-20. 2. 2009:
Jarní prázdniny – lyžařský pobyt v zimním stře-
disku Snow paradise Velká Rača 
28. 2. 2009:
Lyžařský zájezd do Beskyd
– pro děti i dospělé, lyžařský výcvik v družstvech, 
zimní turistika,běžecké okruhy
JARNÍ PRÁZDNINY: 16.-20. 2. 2009:
l vodní hrátky l výlet na koňský ranč (zatím v jedná-
ní) l den na turistice – „Několikaboj“ l výlet – bobo-
vá dráha / dle počasí l bruslení je paráda
7. 3. 2009:
Lyžařský zájezd Beskydy
– pro děti LŠ výcvik v družstvech
12.-14. 3. 2009:
Divadelní přehlídka
–Vyškov- účast divadelního kroužku 
13. 3. 2009:
Taneční soustředění country
– příprava na vystoupení a soutěž
14. 3. 2009:
Maškarní bál na lyžích
- pro děti veselé lyžování v maskách V Beskydách
19. 3. 2009:
Krajské kolo jazykové soutěže
– francouzština
21. 3. 2009:
Jarní lyžování v Beskydách
– pro děti i dospělé, bobová dráha, pro děti LŠ 
– závody ve slalomu,
ukončení lyž.sezony
24. 3. 2009:
Krajské kolo jazykové soutěže ve španělštině, 
Gymnázium Hladnov
27. 3. 2009:
Soustředění taneční přípravky I, II

Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace,
Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory,

telefon: 596 624 041, e-mail: info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

Přehled akcí na leden 2009

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Dobrý den, včera jsem byla 

v bankomatu a zjistila jsem, že na 
mém účtu je fi nanční zůstatek 400 
Kč. Účet mám u České spořitelny. 
Vrátila jsem se domů v naději, že 
se někde musela určitě stát chyba. 
Jaké bylo moje překvapení, když 
jsem zjistila že 19. 12. 2008 někdo 
z mého účtu vybral něco přes 
14 000 Kč. Vše jsem neprodleně 
nahlásila na informační lince Čes-
ké spořitelny, zablokovali mi ihned 
kartu. Ještě včera jsem se rozhodla 
dojet na fungující pobočku do Pra-
hy, tam jsem kartu na radu operá-
torky odevzdala, kartu přede mnou 
zlikvidovali, sepsali jsme protokol 
o zneužití karty,reklamaci a rovnou 
jsem si zažádala o kartu novou. 
Bohužel mají momentálně na vyří-
zení 90 dnů. Takže jsem momen-
tálně bez peněz, můžete mi prosím 
poradit co mám dělat. Na koho 
se obrátit. Chci jen podotknout, 
že jsem měla celou dobu kartu 
u sebe a v Johanesburgu, odkud byly 

peníze vybrány, jsem nikdy neby-
la. Prosím o odpověď co nejdříve.
 
ODPOVĚĎ:

Pokud bude reklamace tran-
sakce platební kartou zamítnuta, 
můžete se obrátit na fi nančního 
arbitra www.fi narbitr.cz . Upozor-
ňuji ovšem, že pokud byl k výběru 
z bankomatu užit správný PIN kód 
(což se jeví pravděpodobným), 
nebudete s velkou pravděpodob-
ností úspěšná, neboť muselo dojít 
k vyzrazení PINu, za což odpovídá 
držitel karty.

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

Rok 2009 je v Čítárně u čerta 
věnován Mezinárodnímu roku ast-
ronomie. Malí i velcí návštěvníci 
se budou setkávat při čtení z knih 
o hrdinech z oblohy, v zábavném 
odpoledni „Hvězdy se baví“, na 
besedě s astronomem. Nezapomněli 
jsme na výtvarné dílny a soutěže 
věnované tématice vesmíru. První 
výtvarná dílna „Byli tady UFO-
NI?“  proběhla v lednu.
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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
S WHIRPOOLEM
A S MASÁŽÍ ZAD

Mobil: 603 876 642
Provoz od 9.00 do 18.00 hod.

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 salon

SYDA
MASÁŽE
l Klasická
l Baňkování
l Proticelulitidová
l Medová
l Čokoládová
l Lymfatická
l Lávové kameny
l Refl exní terapie
l  Protimigrénová masáž 

hlavy

SOUČÁSTÍ KAŽDÉ MASÁŽE 
JE PARAFÍN + BIOTRON

Tel. 605 85 66 40, 596 617 585 
– paní Miluška

Kosmetika: 
Æ  Celkové ošetření pleti 

- 380 Kč
Æ Barvení obočí - 30 Kč
Æ Trhání obočí - 40 Kč
Æ  Masáže obličeje lávo-

vými kameny
Æ  Přírodní bylinné oleje

Kosmetický salon

SYDA
MASKY PŘÍRODNÍ, BYLINNÉ, 

ČOKOLÁDOVÉ

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   

CENTRUM         HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

F KAVÁRNA S ČÍTÁRNOU PRO RELAXACI
F SÁL S HERNOU A POSEZENÍM
F OSLAVY, NAROZENINY, AKCE PRO DĚTI
F ŠKOLA NUMEROLOGIE, RODINNÉ KONSTALACE
F PORADNA PRO ZDRAVÍ A ROZVOJ
Bříšní tanec i pro těhulky Po 9.00 a 18.15
Jóga St 18.15
Medvídci (2-3 roky) děti s rodiči St 9.00
Tanečky s Míšou (3-7 let) St 17.00
Motýlci (18-24 měs.) Čt 9.00

Adresa: Gen. Janka 3, Ostrava-Mar. Hory
Objednávky a informace:

tel.: 733 109 850, www.centrumhvezdicka.mypage.cz

Další služby poskytované 
v domech s pečovatelskou 

službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Út, Čt: 8.00 – 11.00
So: dle objednávky

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

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.)

ZMH 176.indd   8ZMH 176.indd   8 11.2.2009   9:21:1711.2.2009   9:21:17


