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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Blíží se termín zaplacení místního poplatku ze psů
ÿ  Nouzové tlačítko pro seniory     

a zdravotně handicapované
ÿ Zloděj nebo hrdina

Uzávěrka dalšího čísla: 25. března 2009

Citát měsíce:
TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT, 
CO SE NÁM LÍBÍ, ALE NALÉZT ZALÍBENÍ V TOM 
CO DĚLÁME. Thomas Alva Edison

Jedná se o znamení velkého 
sebevědomí a ctižádosti. Je jed-
ním z nejsilnějších a nejdomi-
nantnějších znamení zvěrokruhu. 
Symbolické rohy nejsou jen na 
ozdobu…

Beran je přímočarý, chcete-li 
něco od Berana, nespoléhejte na 
to, že pochopí náznaky mezi řád-
ky, zkuste jasné a přímé formula-
ce.

Tito lidé bojují proti bezprá-
ví, nemají zábrany vyslovit svůj 
názor. Již od dětských let Beránka 
nezajímá, zda chcete spát, odpočí-
vat. Když má hlad, ví to i soused 
o 4 poschodí výše. Nejdůležitější 
jsou jeho potřeby, ostatní se pod-
le toho musí zařídit. Tento postoj 
mu vydrží celý život: něco chce, 
tak to dostane. Na druhou stranu 
v Beranovi nenajdete ani stopu 
prohnanosti, neumí lhát, je takový, 
jakého ho vidíte. Beran je poctivý 
bojovník s nezávislou povahou.

Beran často vidí rudě, ale když 
jiskry pohasnou, stává se veselým 
a přátelským. Jeho kov je železo a 
živlem je oheň.

Pro partnerství představují silní 
Berani mírné obtíže – vyžadují, 
aby bylo po jejich, část si v part-
nerství dělá co chce. Plusové, 
hlavně pro protějšky – ženy, může 
být jejich nezdolná potřeba si vzá-
jemné sympatie vyjádřit a vyříkat. 
Jestliže se zamiluje, jde bezhlavě 
za svým srdcem a city, dokáže být 
milý a pozorný.

Největší slabinou Beranů bývá 
netrpělivost, impulsivnost, někdy 
prchlivost a arogance.

Negativní účinky se mohou 
projevovat v bolestech hlavy, 
nespavostí a duševním napětím.

Berani jsou všude tam, kde 
mohou být první, bojovat, využí-
vat svůj velký energetický poten-
ciál. Jsou to rození dobrodruzi, 
dobyvatelé, podnikatelé, sportov-
ci, vojáci, kováři a chirurgové. 
Práce mívá často více méně tech-
nický charakter.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: J. S. Bach, Jiří Bar-
toška, Giacomo Casanova, Karel 
Kryl, Karel Poborský, Lukáš Pol-
lert, Leonardo da Vinci, Jan Ámos 
Komenský, Adolf Hitler, Claudia 
Cardinal, Olga Šípková, Dagmar 
Pecková, Dagmar Havlová, Lucie 
Bílá.

Dnes:
Ve znamení Berana

21. 3. – 20. 4.

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

Prezident na radnici

Foto: Dušan Klos, občam MHaH

Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb nájemní vztahy
V tomto vydání Zpravodaje se budeme 

zabývat nájemním vztahem. Aby se jedna-
lo o nájemní vtah, musí splňovat tyto pod-
mínky: byt užívá osoba odlišná od vlastníka 
bytu, jedná se o vztah dočasný a úplatný 
a jde o nájem chráněný. 

Základním pojmem je „nájemní smlou-
va“ na byt. V minulosti to tak vždy neby-
lo. Byt jste mohli získat na základě lidově 
řečeno dekretu, nebo-li vám ho mohl přidělit 
Národní výbor nebo zaměstnavatel. U takto 
získaných a stále užívaných bytů není nut-
né uzavírat novou nájemní smlouvu na byt. 

Dnes existuje pět způsobů vzniku nájmu 
bytu:

1. písemnou nájemní smlouvou
2. uzavřením manželství
3. přechodem nájmu bytu po smrti nájem-

ce
4. přechodem nájmu bytu po trvalém 

opuštění společné domácnosti nájemcem
5. výměnou bytu
Nájemní smlouva na byt musí mít 

písemnou formu a musí obsahovat:
1. přesnou identifi kaci smluvních stran 

pronajimatele a nájemce, přesné označení 

bytu (lokalizace a vymezení konkrétního 
bytu).

2. určení doby, na kterou se nájem sjedná-
vá – doba neurčitá, doba určitá a doba výko-
nu práce nájemce, v případě, že v nájemní 
smlouvě není žádné ujednání o době, je na 
dobu neurčitou.

3. musí být uvedeny podstatné náležitosti 
bytu a jeho příslušenství, rozsah jejich uží-
vání, způsob výpočtu nájemného a úhrad za 
plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich 
výše.

Nájemcem může byt jak fyzická tak 
i právnická osoba. Další formou je společný 

nájem, nejčastější formou je společný nájem 
mezi manžely, ale dnes je běžný společný 
nájem bytu mezi více osobami (sourozenci, 
partneři, registrovaní partneři …).

Přechod práva nájmu bytu v důsledku 
smrti nájemce má od poslední novely tato 
pravidla:

1. pozůstalý manžel (manželka), jde-li 
o byt ve společném nájmu manželů

2. děti, registrovaný partner, rodiče, sou-
rozenci, zeť a snacha při prokázání (obou) 
podmínek:

(Pokračování na str. 2)

Jana Zajíce, který se před čtyřiceti lety upálil na 
protest proti sovětské okupaci. Návštěvu naší rad-
nice zorganizovala paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková, která si zasloužila pozornost pana pre-
zidenta zvláště osobitými SMSkami. „Po vystoupení 
v Bruselu jsem dostal řadu sms zpráv, ale v žádné, 
krom v té od Liany Janáčkové, nebylo slovo 
mazec. A měla pravdu, byl to opravdu mazec. Na 
radnici jsem musel přijet, opět jsem dostal sms 
od paní starostky – nedovolil bych si nezastavit 
se v Mariánských Horách,“ komentoval pan pre-
zident s úsměvem svou návštěvu v obřadní síni 
Mariánských Hor. Návštěva byla sice krátká, ale 
určitě potěšila nejen přítomné pracovníky úřadu, 
tak i občany Mariánských Hor. Od jednoho z řad 
občanů jsme do redakce dostali i foto, které rádi 
otiskujeme. (GZ)

Dne 20. února 2009 naši radnici poctil návštěvou 
prezident České republiky pan Václav Klaus. Toho 
dne projížděl Ostravou uctít památku studenta 
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V poslední době se setkávám 
s dotazy, kam až může kontrolní vý-
bor při své činnosti zajít. Co ještě je 
v jeho působnosti a kde jeho působ-
nost končí.

Nejprve musíme odlišit ustano-
vení zákona o obcích, která upravují 
činnost výborů obecně (zejména 
§ 117 a § 118 zákona o obcích) 
a tudíž se na kontrolní výbor také 
vztahují, ustanovení, která jsou 
určena pouze pro činnost povinně 
zřizovaných výborů (§ 119 zákona 
o obcích), a to fi nančního a kontrol-
ního výboru.

Kontrolní výbor je povinně zřizo-
ván zastupitelstvem obvodu, které 
také volí a odvolává jeho předsedu 
a další členy tohoto orgánu. Jelikož 
je to povinný iniciativní a kontrolní 
orgán zastupitelstva, není možné užít 
ustanovení zákona o obcích, které 
dává zastupitelstvu pravomoc rušit 
výbory. Kontrolní výbor, který je 
zastupitelstvem obvodu zřízen vždy, 
nemůže být tedy zrušen. Počet členů 
kontrolního výboru je vždy lichý, 
přičemž zákon stanoví minimální 
počet tří členů. Zároveň členy kon-
trolního výboru nesmí být starosta, 
místostarosta, tajemník obvodního 
úřadu, případně osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obvod-
ním úřadu (totéž platí o fi nančním 
výboru). Předsedou kontrolního 

výboru může být pouze člen zastu-
pitelstva obvodu. Jeho postavení je 
díky tomu také mnohem silnější než 
ostatních členů výboru, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obvodu.

Ze své činnosti se kontrolní 
výbor zodpovídá pouze zastupitel-
stvu obvodu, kterému také před-
kládá svá stanoviska a návrhy. Je 
to logický vztah mezi zřizovatelem 
výboru a jeho iniciativním orgánem. 
O četnosti jednání výborů se zákon 
nezmiňuje. V obecně formulova-
ném usnesení jenom říká, že výbor 
se schází podle potřeby. V tomto je 
poměrně velká volnost a záleží pře-
devším na podnětech k projednávání 
a dohodě. V této souvislosti upozor-
ňuji na výklad § 16 odst.2 písm. g)
zákona o obcích, podle kterého 
občan obce (v našem případě obvo-
du) starší 18 let vlastnící na území 
obce (obvodu) nemovitost, má prá-
vo podávat orgánům obce (obvodu) 
návrhy, připomínky a podněty. Rov-
něž připomínám, že zákon zmiňuje 
výbory nikoliv jako orgány obvodu, 
ale jako orgány zastupitelstva obvo-
du, které je zřizuje. Proto bychom 
měli vnímat, že toto oprávnění se 
vztahuje k zastupitelstvu obvodu, 
radě obvodu, starostovi, obvodní-
mu úřadu, ale výbor je odvozen od 
zastupitelstva. Pokud ale zastupi-
telstvo obvodu uloží výboru, aby se 
návrhem, připomínkou a podnětem 

občana zabýval, měl by je projednat 
na svém jednání a příslušný návrh, 
respektive stanovisko k dotčené věci 
předložit zastupitelstvu obvodu.
Člen zastupitelstva obvodu má 

při výkonu funkce právo podle § 82 
písm. a) a b) zákona o obcích před-
kládat výborům návrhy na projed-
nání, ale také právo vznášet dotazy, 
připomínky a podněty na předsedy 
výborů. Písemnou odpověď na dotaz 
musí obdržet do 30 dnů. Podle toho-
to ustanovení musí postupovat také 
starosta, místostarosta, případně člen 
rady obvodu, který předkládá návrh 
na projednání. Všichni jmenovaní 
totiž vystupují ve vztahu k výboru 
jako členové zastupitelstva obvodu 
a nemohou sami úkolovat. Jediným 
orgánem, který dává výborům úko-
ly, je zastupitelstvo obvodu jako 
kolektivní orgán. Usnesení výboru, 
což je většinový projev jeho vůle, se 
vyhotovuje písemně a podepisuje je 
předseda výboru. K přijetí platného 
usnesení je třeba souhlasu nadpolo-
viční většiny všech členů výboru. 

Zákon kontrolnímu výboru dává 
možnost vlastní iniciativ při kontrol-
ní činnosti, a to v § 119 odst. 3 písm. 
a) a b ) zákona o obcích, podle něhož 
kontroluje plnění usnesení zastupi-
telstva obvodu a rady obvodu, je-li 
zřízena a dále kontroluje dodržování 
právních předpisů ostatními výbory 
a obvodním úřadem na úseku sa-

mostatné působnosti. V těchto pří-
padech je pouze na kontrolním vý-
boru, kterými záležitostmi se bude 
zabývat. Je zřejmé, že působnost 
kontrolního výboru je formulována 
dosti obecně, proto může být kontro-
la dosti široká. Jelikož kontrolní vý-
bor kontroluje dodržování právních 
předpisů ostatními výbory, může se 
kontrola rovněž dotknout druhého 
povinného výboru, a to fi nančního . 

Upozorňuji, že kontrolní výbor je 
kolektivním orgánem. Rozhoduje ve 
sboru a přijímá usnesení. Zdůrazňuji 
to z  důvodu, že se objevily případy, 
kdy jednotliví členové kontrolního 
výboru chtěli samostatně provádět 
kontrolu bez jakéhokoli projednání 
a pověření v rámci výboru. Kontrol-
ní výbor může pověřit svého člena 
provedením kontroly, ale musí se 
takto stát na jednání tohoto orgánu 

a většinovým usnesením všech členů. 
Zákon o obcích tuto situaci připouš-
tí, když stanoví, že zápis podepisuje 
člen výboru, který kontrolu provedl 
a zaměstnanec, kterého se kontrola 
týkala. Kontrola členem výboru je 
možná, ale musí být naprosto zřej-
mé, že jde o pověření a kontrolující 
de facto zastupuje při kontrole výbor. 
Výbor předloží zápis zastupitelstvu 
obvodu, k zápisu připojí vyjádření 
orgánu, popřípadě zaměstnanců, 
jejichž činnosti se kontrola týkala 
(§ 119, odst. 5, zákona o obcích).

Nejde o vyčerpávající výklad, 
ale spíše o zdůraznění podle mne 
podstatných pravidel, která se týkají 
kontrolního výboru.

V dalším čísle se budu zabývat 
problematikou nakládání s autovra-
ky a jak má obec postupovat.

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MHaH
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Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb nájemní vztahy
(Pokračování ze str. 1)
a) soužití ve společné domácnosti v den 

smrti
b) neexistence vlastního bytu
3. vnuci a ti, kteří pečovali o společnou 

domácnost nájemce nebo na něho byli 
odkázáni výživou při prokázání podmínek:

a) nepřetržité soužití ve společné domác-
nosti alespoň po dobu 3 let před smrtí 
nájemce

b) neexistence vlastního bytu
4. přechod práva nájmu bytu neplatí pro 

byty služební, byty zvláštního určení a byty 
v domech zvláštního určení.

Splnění výše uvedených podmínek pro-
kazuje budoucí nájemce.

Byly zmíněny byty zvláštního určení 
a byty v domech zvláštního určení. Tyto 
v našem obvodu máme a jsou to Domy 
s pečovatelskou službou neboli DPS. Pro-
sím nezaměňovat s Domovem důchodců, 
ten městský obvod Mariánské Hory a Hul-
váky nemá ve správě ani jeden. 

Výměna bytu je, jak bylo řečeno, výše 
jednou z forem vzniku nájemního vztahu 
a proto má svá pravidla:

1. písemná dohoda o výměně bytu
2. nutný souhlas pronajimatelů
3. není-li dohoda o výměně bytů splně-

na, musí být právo uplatněno u soudu do 3 
měsíců od udělení souhlasu

Nový nájemce vstupuje do práv a povin-
ností předchozího nájemce a to se týká 
hlavně typu smlouvy. Typ smlouvy si nebe-
rete sebou, ale zůstává vázán na byt (do-
ba nájmu, regulovaný nebo neregulovaný 
nájem).

Je na místě zdůraznit rozdíl mezi výmě-
nou bytu a přidělením nového bytu. Výmě-
na bytu znamená, že nájemce si sám najde 
jiného nájemce bytu (sám, přes noviny, přes 
realitní kanceláře) a spolu požádají majitele 
domů o schválení výměny bytů. 

Výměna bytu není v případě, když 
nájemce přijde za svým majitelem domu 
a požaduje jiný byt (větší, menší v jiné 
lokalitě …), to je přidělení nového bytu. 
Protože dojde k ukončení nájemní smlouvy 
a uzavření nové nájemní smlouvy na jiný 
byt. Majitel domu nemá povinnost takové 
žádosti vyhovět.

Výše nájmu:
1. regulovaný nájem 
2. nájem vzniklý dohodou - má několik 

pojmenování a způsobu určení (např. nere-
gulovaný, tržní, určený licitací, obálkovou 
metodou).

U nově uzavíraných nájemních smluv 
může pronajimatel dát sazbu za m2 ve výši 
regulovaného nájmu, aniž by to nějak zdů-
raznil, a přesto bude moci využít zvýšení 
dle zákona 107/2006 Sb. o jednostranné 
zvyšování nájemného z bytu. Je vždy na 
pronajimateli, zdali využije v plné míře 
zvýšení, které mu umožňuje tento zákon.

Opakem vzniku nájemního vztahu je 
zánik nájmu bytu, který má několik podob:

1. písemnou dohodou mezi pronajimate-
lem a nájemcem

2. písemnou výpovědí ze strany pronaji-
matele nebo nájemce – minimálně 3 měsíč-
ní výpovědní lhůta počínající prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď doručena, musí končit ke 
konci kalendářního měsíce

3. nájem na dobu určitou - uplynutím 
doby nájmu

4. nájem na dobu výkonu práce – posled-
ním dnem kalendářního měsíce následující-
ho po měsíci, v němž nájemce přestal bez 
vážného důvodu na své straně vykonávat 
práce pro pronajimatele

5. zánikem pronajaté věci.

Výpověď nájmu ze strany pronajimatele 
musí splňovat tyto podmínky:

1. je možno použít pouze výpovědní 
důvody uvedené v zákoně (Občanský záko-
ník)

2. písemná výpověď musí být doručena 
nájemci

3. ve výpovědi musí být uveden důvod 
a výpovědní lhůta

a)  výpověď bez přivolení soudu 
A. hrubé porušování dobrých mravů 
v domě   
B. hrubé porušování povinností vyplý-
vajících z nájmu bytu, zejména neza-
placení nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s uží-
váním bytu, nedoplacení kauce, nena-
hlášení osob, podnájem bytu 
C. má-li nájemce 2 nebo více bytů 
D. neužívání bytu   
E. jde-li o byt zvláštního určení 
a nájemce nesplňuje daná pravidla 
zvláštního určení

b)  výpověď s přivolením soudu 
A. potřebuje-li pronajimatel byt pro 
sebe, manžela, pro své děti, vnuky, 

zetě nebo snachu, své rodiče nebo 
sourozence   
B. jestliže nájemce přestal vykonávat 
práci pro pronajimatele a pronajima-
tel potřebuje služební byt pro jiného 
nájemce, který pro něj bude pracovat
C. veřejný zájem nebo opravy 
D. jde-li o byt, který souvisí stavebně 
s prostorem určeným k provozování 
obchodu nebo jiné podnikatelské čin-
nosti a nájemce nebo vlastník těchto 
nebytových prostor chce tento byt uží-
vat.

Další formou jak uspokojit potřebu byd-
lení je podnájem bytu:
l nájemce musí získat písemný souhlas 

pronajimatele, jinak smlouva o podnájmu 
je neplatná
l smlouva o podnájmu musí mít písem-

nou formu
l podnájem sjednaný na dobu neurčitou 

končí se zánikem nájmu.

Častým nedorozuměním je rozpor mezi 
trvalým pobytem a právem na byt. Někte-
ří občané se domnívají, že když jsou hlá-
šení k trvalému pobytu na nějakou adresu, 
je majitel objektu povinen jim poskytnou 
byt. Jedná se o osoby, které nájemce bytu 
přihlásil tzv. na služby a poté co nájem-
ce se odstěhoval, nebo dostal výpověď 
a byt musel opustit, tyto osoby se domáhají 
bytu. Nájemce je povinen při odstěhování 
a vystěhování zajistit, že s ním opustí byt 
všechny osoby bydlící v bytě. Dle platných 
zákonů trvalý pobyt jde změnit jen tím, že 
se přihlásí na jiné trvalé bydliště.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

(dle zákona o obcích se hovoří vždy o obci, což je v našem případě Statutární město Ostrava, 
a obvod MHaH a další obvody jsou jen organizační jednotky obce. V tomto článku se hovoří 
jak o obci, tak o obvodu – znění zákona nehovoří o obvodu – my ho budeme aplikovat na 
úroveń obvodu) 

Kontrolní výbor zastupitelstva obvodu

V únoru 2009 
oslavila své životní 
jubileum paní Zdenka 
Válková z Marián-
ských Hor. Za městský 
obvod oslavenkyni 
pogratuloval pan mís-
tostarosta RSDr. Jiří 
Boháč. Do dalších 
let přejeme mnoho 
úsměvů stejně tak 
krásných, jako těch, 
kterými nás obohatila 
při naší návštěvě paní 
Válková.

 (red)

Blahopřejeme
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Dennodenně se setkáváme s pro-
blémy, kterými se buď musíme nebo 
chceme zabývat. Jde o to, jak, kde 
a jak dlouho je řešíme - řešit případy 
se správným postupem a na správ-
ném místě znamená řešit je pružně. 
Ráda bych vám čtenářům byla nápo-
mocna. Díky publikaci, která se mi 
dostala do rukou, se může Zpravodaj 
stát dobrým pomocníkem a rádcem 
v každodenním životě, přispět k vět-
šímu zájmu občanů o dění kolem 
sebe. Tohoto pomocníka vydalo 
občanské sdružení Vita, se jejich 
svolením mohu uveřejnit informa-
ce, které vám odpoví na otázku: co 
dělat, když… V tomto vydání Zpra-
vodaje se budeme věnovat tématu: 

ZVÍŘATA
Osobní kontakt s živým tvorem 

nám přináší radost, ale znamená také 
povinnosti a péči. Starejme se zod-
povědně o naše domácí mazlíčky, 
ale nebuďme lhostejní ani k jiným 
zvířatům. Jejich ochranu legislativ-
ně zabezpečuje zákon č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů. Stát-
ní správu na úseku ochrany zvířat 
proti týrání vykonávají úřady měst-
ských obvodů. Příslušný ÚMOb 
může udělit pachateli pokutu. Zvláš-
tě chránění živočichové jsou dle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny chráněni ve všech 
svých vývojových stádiích. Chráně-
na jsou také jimi užívaná a přirozená 
i umělá sidla a jejich biotopy. Nesmí 
se škodlivě zasahovat do jejich při-
rozeného vývoje, zejména je chytat, 
chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo 
usmrcovat. Není dovoleno sbírat, 
ničit, poškozovat či přemísťovat 
jejich vývojová stádia nebo jimi 
užívaná sídla. Seznam zvláště chrá-
něných druhů živočichů najdeme 
ve vyhlášce Ministerstva životního 
prostředí č. 395/1992 Sb.

Co dělat, když jste svědkem tý-
rání zvířat?

Pokud je nutný okamžitý zásah, 
volejte Městskou policii (156). Jinak 
případ oznamte na příslušný ÚMOb 
nebo Inspektorát Ostrava Krajské 
veterinární správy pro Moravsko-
slezský kraj.

Co dělat, když najdete poraně-
né nebo toulavé zvíře?

Psi: volejte městskou policii nebo 
Inspektorát Ostrava Krajské veteri-
nární správy Ostrava.

Kočky: volejte městskou policii.

Volně (divoce) 
žijící živočichové: 
obraťte se na Sta-
nici pro záchranu 
živočichů v Bar-
tošovicích. Tam 
dostanete potřebné informace – jak 
se o poraněné zvíře postarat, jak je 
dopravit do stanice apod. Provozo-
vatelem je Český svaz ochránců pří-
rody z.o. 70/2 Nový Jičín.

Co s malým ježkem před zi-
mou?

Pokud se o ježka nemůžete posta-
rat sami, obraťte se na Stanici pro 
záchranu živočichů v Bartošovicích 
nebo Zoologickou zahradu Ostrava.

Co dělat s uhynulým kroužko-
vaným ptákem?

Kroužek (dělený, který lze roz-
táhnutím lehce sundat) s označením 
Národní muzeum, příp. cizojazyčný, 
sundat a poslat krožkovací stanici 
Národního muzea Praha, Horno-
měcholupská 34, 110 00 Praha 10.

Co dělat s uhynulými zvířaty ve 
městě?

Pokud není evidentní, že zvíře 
uhynulo na nakažlivou chorobu 
a pokud to velikost umožňuje, 
můžete jej zakopat sami. Jinak se 
obraťte na Ostravské komunikace 
nebo na městskou policii.

Kam se obrátit, když chci pejs-
ka z útulku?

Obraťte se na psí útulek v Ostra-
vě-Třebovicích nebo na Domov pro 
opuštěné a týrané psy v Ostravě-
Heřmanicích. Při odebírání pejska 
se nejprve stanete jeho pěstounem 
a až po roce jeho vlastníkem.

Kam mohu svěřit do péče svého 
psa v době mé nepřítomnosti?

Psa není možno svěřit do útulku. 
Obraťte se na některý psí hotel.

Co dělat, když někdo prodává 
chráněné druhy živočichů?

V případě, že prodejce nemá 
k takovému prodeji povolení, volejte 
Policii ČR (158), městskou policii, 
Českou inspekci životního prostředí, 
Odbor životního prostředí Magis-
trátu města Ostravy nebo Agenturu 
ochrany přírody a krajiny.

Nelíbí se Vám, že majitel neza-
jišťuje úklid po svém psovi?

Obraťte se na svého okrskáře 
– příslušníka městské policie.

Máte obavy z roje či hnízda 
včel, vos nebo sršňů?

Volejte hasiče (150).
Zdroj: Vita – občanské sdružení, 

www.vitaova.cz 
 Vybrala: Gabriela Zeisberger

Co dělat, když…

Koupaliště 
Hulváky

Zastupitelé města Ostravy 
přijali návrh, který vede k vypla-
cení pohledávky za nemovitost v 
areálu bývalého koupaliště v Hul-
vákách. Tímto by zaniklo zástavní 
právo, nemovitost bude vyjmuta 
z konkurzní podstaty. Poté bude 
moci město Ostrava s pozemkem 
volně nakládat. „Předpokládáme, 
že v brzké době dojde k demoli-
ci stávajícího objektu, protože 
o provoz koupaliště není ze 
strany města zájem,“ dodala 
paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková.

Důležité kontakty – ZVÍŘATA
Inspektorát Ostrava Krajské veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj 596 781 910 www.svscr.cz
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích 556 758 675 www.csopnj.applet.cz
služba mimo řádnou pracovní dobu 723 648 759 nebo 602 540 037
 e-mail: zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
Zoologická zahrada Ostrava 596 241 269 www.zoo-ostrava.cz
Národní muzeum Praha 224 497 111 www.nm.cz
Ostravské komunikace 595 621 111 www.okas.cz
Česká inspekce životního prostředí 595 134 111 www.cizp.cz
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy 599 442 307 www.ostrava.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny 596 133 673 www.ochranaprirody.cz

Na 31. 
března je 
u r č e n a 
splatnost 
místního 
poplatku 
ze psů. 
T u t o 
povinnost mají všichni držite-
lé, psa kteří mají evidovaného 
svého pejska v našem obvodu. 
Výše poplatků je 120 Kč za psa 
u rodinného domku, u každého 
dalšího je to 180 Kč.

Poplatníci, kteří mají starobní, 
vdovský, sirotčí a plný invalidní 
důchod zaplatí 200 Kč za jed-
noho a každého dalšího psa pak 
300 Kč.

Za psa, který je využíván 
k podnikatelské činnosti, činí 
poplatek 500 Kč a každého dal-

šího 750 Kč. Poplatek za psa 
chovaného v bytovém domě činí 
1300 (2x 650 Kč) a každého dal-
šího 1950 Kč.

Poplatek lze zaplatit hotově na 
ÚMOb, fi nanční odbor kancelář 
č. 25, nebo převodem na účet 
vedený u ČS, a.s. Ostrava.-Mar. 
Hory,
č. ú. 19-1649321399/0800

s uvedením variabilního symbolu 
nebo uvedením příjmení. Začát-
kem měsíce března byly rozeslá-
ny poštovní poukázky držitelům 
evidovaným v našem obvodu.

Pokud nebudou tyto poplat-
ky zaplaceny včas a ve správné 
výši, může správce poplatku 
nedoplatek zvýšit až na trojnáso-
bek nezaplacené částky.

I v našem obvodu se najdou 
držitelé pejsků, kteří zapomně-

li na ohlašovací a poplatkovou 
povinnost.

Chovatelé psů by měli dodržo-
vat, aby řádně evidovaný pes měl 
evidenční známku, na veřejných 
místech byl veden na vodítku 
(nesmí volně pobíhat), neobtěžo-
val jiné osoby.

Povinnosti každého držitele 
psa je uklízet psí exkrementy na 
veřejných prostranstvích.

Správu poplatku vykonává 
ÚMOb Mar. Hory a Hulvá-
ky, fi nanční odbor v souladu 
s vyhláškou SMO MMO 
č. 6/2003 a 7/2008 zákonem 
č. 565/1990 Sb. o místních poplat-
cích, řízení ve věcech poplatku 
podle zákona č. 337/1992 Sb. 
o správě daní a poplatků.

Jarmila Bystrianská,
fi nanční odbor

Blíží  se  termín zaplacení  místního
poplatku ze psů

Děti do mateřských škol v městském
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

můžete zapsat v termínech

Mateřská škola Gen. Janka 1/1236
Mateřská škola Matrosovova 14/A

Mateřská škola Zelená 73 A
Křesťanská mateřská škola U Dvoru 22

1. dubna 2009     8.00 hod. - 14.00 hod.
2. dubna 2009     10.00 hod. - 16.00 hod.

Alternativní mateřská škola U Dvoru 22a

1. dubna 2009     8.00 hod. - 16.00 hod.

Pozn. red.: Bude nás zajímat, zda stačíme uspokojit všechny zájem-
ce o umístění dětí do našich mateřských škol. K této problematice se 
vrátíme v dalších vydáních Zpravodaje.

STALO SE:

V minulém čísle Zpravodaje jste se seznámili s okrskáři, kteří dohlíží na veřejný pořádek v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ty mohou občané od 1. 4. 2009 kontaktovat také osobně na těchto 
místech:
l  Azylový dům na ul. U Nových válcoven – každou středu od 14.00 do 16.00 

hodin
l  Služebna městské policie na ul. Přemyslovců 65 – denně od 8.00 do 10.00 hodin 

a od 14.00 do 16.00 hodin.
Věříme, že takto ještě zkvalitníme a prohloubíme kontakt mezi občanem a okrskářem, neboť ten je 

velice důležitý při řešení problémů, které občany tíží a s jejichž řešením může městská policie pomoci. 
Při výkonu své práce strážníci potřebují být v kontaktu s občany, neboť městská policie je především 
službou pro obyvatele města. 

 Vladimíra Kejdová, Městská policie Ostrava

Kontaktujte svého okrskáře
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Nouzové tlačítko pro seniory a osoby zdravotně handicapované
Městská policie Ostrava vypracovala pro-

jekt, zaměřený do oblasti prevence u seniorů 
a osob tělesně či jinak zdravotně postižených. 
Ti jsou jednou z nejohroženějších věkových 
skupin obyvatelstva. Stávají se v řadě případů 
oběťmi trestné činnosti, domácího násilí a 
podvodů. Svou roli sehrává značná důvěřivost 
až naivita, malá schopnost obrany, pomalejší 
reakce, ale také skutečnost, že řada těchto 
osob žije osamoceně, bez kontaktu s rodinou 
či přáteli nebo známými. Zdravotní indis-
pozice mohou vést i nepřímo k ohrožení na 
zdraví či životě. Ne všichni žijí v domech 
s pečovatelskou službou, v domově důchodců 
nebo ve společné domácnosti s dalšími členy 
rodiny, kteří mohou v případě potřeby pomo-
ci. Operátoři tísňových linek přijímají ročně 
několik oznámení od občanů, majících obavy 
o zdraví svých sousedů, kteří již několik dní 
nevyšli ze svého bytu nebo oznámení od 
příbuzných, kteří se nemohou dovolat svým 
rodinným příslušníkům. V řadě těchto případů 
se nakonec prokáže, že došlo k pouhému 
nedorozumění, avšak několik takových ozná-
mení skončilo převozem osaměle žijící osoby 
do nemocnice, neboť si doma přivodila zranění 
a nebyla schopna si sama přivolat pomoc. 
Záměrem projektu je minimalizovat četnost 

těchto případů a umožnit osaměle žijícím 
seniorům a zdravotně handicapovaným lidem 
přivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, 
kdy budou ohroženi na zdraví či životě a bu-
dou odkázáni pouze sami na sebe.

Podstatou projektu je instalace tzv. 
nouzového tlačítka v bytech seniorů a osob 
zdravotně handicapovaných, žijících osaměle. 

Využitím nouzového tlačítka je možnost 
přivolání pomoci v případě náhlé nevolnosti 
nebo jiné zdravotní indispozice, kdy se osoba 
stane nepohyblivou a nemůže se dostat k tele-
fonnímu přístroji. Osoby z této cílové skupiny 
se často stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve 
vlastních bytech, kdy se pachatelé snaží pod 
různými záminkami (pomoc při autonehodě, 
vydávání se za vzdáleného příbuzného apod.) 
vnutit do bytu. I když by si poškození rádi 
přivolali telefonem policii, z nejrůznějších 
důvodů (ostych, zamezení přístupu k telefon-
nímu přístroji ze strany pachatele apod.) tak 
neučiní. 

Po stisku nouzového tlačítka nebo dálk-
ového ovladače bude na tísňovou linku 
Městské policie Ostrava provedeno hlášení, 
které bude obsahovat předem formulovanou 
zprávu. Operátor si vyhledá potřebné údaje 
k dotyčné osobě, která signál vyslala (o 

koho se jedná, místo bydliště, kontakty na 
rodinné příslušníky nebo jiné blízké osoby, 
zda dotyčný trpí onemocněním, které mohlo 
přivodit náhlé zhoršení zdravotního stavu 
apod.). Na základě těchto údajů operátor vyšle 
na místo ihned nejbližší hlídku městské poli-
cie nebo další složku integrovaného záchran-
ného systému (hasiče, Policii ČR, rychlou 
záchrannou službu). 

Technické podmínky pro
instalaci nouzového tlačítka:

1. Pokud má zájemce v bytě zřízenu 
funkční pevnou telefonní linku, je mu v bytě 
bezplatně provedena instalace potřebného 
zařízení včetně přenosného nouzového 
tlačítka. Následný provoz zařízení je bez-
platný, uživateli s jeho provozem nevzniknou 
žádné další náklady.

2. Pokud zájemce využívá služeb mobil-
ního operátora (má funkční mobilní telefon), 
je mu v bytě bezplatně provedena insta-
lace potřebného zařízení včetně přenosného 
nouzového tlačítka. Zájemce si pouze na své 
náklady pořídí jakoukoli funkční SIM kartu, 
která bude určena pouze pro provoz zařízení 
k nouzovému tlačítku. Následný provoz 

zařízení je zpoplatněn částkou 400 – 500 Kč 
ročně (podle operátora mobilní sítě). Tuto 
částku hradí uživatel.

3. Pokud zájemce nemá v bytě zřízenu 
funkční pevnou linku ani nevyužívá služeb 
mobilního operátora, je mu v bytě bezplatně 
provedena instalace potřebného zařízení 
včetně přenosného nouzového tlačítka. 
Zájemce si pouze na své náklady pořídí jakou-
koli funkční SIM kartu (není nutno pořizovat 
si mobilní telefon), která bude určena pouze 
pro provoz zařízení k nouzovému tlačítku. 
Následný provoz zařízení je zpoplatněn 
částkou 400 – 500 Kč ročně (podle operátora 
mobilní sítě). Tuto částku hradí uživatel.

Máte-li zájem o tuto službu pro sebe nebo 
pro člena rodiny, kontaktujte prosím sociál-
ní pracovníky na úřadech dle místa bydliště, 
kteří jednotlivé požadavky předají Městské 
policii Ostrava. Sdělí Vám také podrobnější 
informace k celému projektu, popř. zod-
poví Vaše dotazy. S těmi se můžete obracet 
také přímo na Městskou policii Ostrava, tel. 
599 414 165 (str. Vladimíra Kejdová, Dana 
Klišová a Pavel Balcar) nebo můžete využít 
emailovou adresu rizenivs@mpostrava.cz. 

 Vladimíra Kejdová,
 Městská policie Ostrava

V návaznosti na celostátně vy-
hlášený termín připravil Dopravní 
podnik Ostrava a.s. změny v ně-
kterých linkách městské hromad-
né dopravy s platností od 8. břez-
na. Při zapracovávání změn do 
nových jízdních řádů se Dopravní 
podnik řídí výsledky dopravních 
průzkumů, které poukazují na 
využití jednotlivých linek a v ne-
poslední řadě, přijímají rozhod-
nutí také na základě připomínek 
zástupců jednotlivých městských 
obvodů.   

Tramvajových linek se změ-
ny platné od 8. března netýkají, 
v případě trolejbusové dopravy 
vzal Dopravní podnik na vědomí 

doporučení cestujících a upravil 
odjezdy linek číslo 102 a 108. 
„Jízdní řády těchto trolejbusových 
linek byly upraveny tak, aby došlo 
ke zlepšení návazností, a tím k po-
hodlnějším přestupům na autobu-
sovou linku číslo 48 na zastávce 
Sokola Tůmy,“ řekl ředitel Do-
pravního podniku Ing. František 
Kořínek.

Jiří Maléř,
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Pozn. redakce: Článek byl re-

dakčně zkrácen. Celé znění je 
k dispozici na www.marianske-
hory.cz, sekce Aktuality. Bližší 
informace o dalších změnách na-
jdete na www.dpo.cz

Změny v MHD platné od 8. března
Společnost EVRAZ VÍTKO-

VICE STEEL, a.s. dodala v lednu 
2009 Krajskému úřadu v Ostravě 
projektovou dokumentaci „Se-
kundárního odsávání ocelárny NS 
220“ v rámci žádosti o změnu inte-
grovaného povolení pro Ocelárnu 
I. Splnila tak podmínku, na které 
se zástupci společnosti a Kraj-
ského úřadu dohodli 26. 11. 2008 
a která je součástí žádosti o změnu 
integrovaného povolení. Projekto-
vá dokumentace počítá s instalací 
nové technologie odprášení, kdy 
obvodový plášť haly ocelárny bude 
uzavřen. Celková hodnota investi-
ce přesahuje 500 mil. Kč. Instalací 

tohoto zařízení dojde k významné-
mu snížení emisí tuhých znečisťu-
jících látek, což bude mít pozitivní 
vliv na zlepšení situace okolního 
ovzduší. 

Společnost Evraz se zavazuje 
dokončit výstavbu sekundárního 
odprášení haly konvertorů do dvou 
let od nabytí právní moci stavební-
ho povolení. Významnou součástí 
dokumentace je rovněž stanovení 
povinnosti provádět pravidelný 
úklid komunikací a ploch dle ma-
pového podkladu, který je přílohou 
integrovaného povolení.

Z tiskové zprávy spol. Evraz
vybrala redakce

Nejmodernější technologie odsávání

Ve dnech 2. – 10. 2. 2009 se 
studenti 4. ročníků Obchodní 
akademie v Ostravě-Mariánských 
Horách – Michaela Dorušková, 
Matěj Třepáč a Jiří Blaščok 
zúčastnili 1. ročníku mezinárodní 
studentské matematické konferen-
ce EUROMATH na Kypru. Kon-
ference proběhla v hotelu Hilton 
v hlavním městě Nicosii. Zúčast-
nilo se jí přes 150 mladých ma-
tematiků z Kypru, Itálie, Rumun-
ska, Bulharska, Finska, Řecka, 
ČR a USA. Jednotliví účastníci 
prezentovali matematická témata 
v anglickém jazyce. Naše dele-
gace vystoupila s příspěvkem na 
téma“ Famous numbers“, ve kte-
rém studenti hovořili o významu 
a využití čísel π, e a Fibonacciho 
posloupnosti. Vystoupení se těšilo 
velkému zájmu diváků a ohlasy 
byly velmi pozitivní. Největším 
přínosem konference bylo navá-
zání kontaktů a přátelství mezi 
mladými lidmi z různých zemí.

Kromě ofi ciální části připravili 
pořadatelé i doprovodný program. 
V rámci něj studenti navštívili an-
tické památky v Kourionu u Lima-
sollu a rovněž ochutnali typické 
kyperské jídlo „meze“ (neboli od 
každého něco) – na malých talíř-
cích je servírovaná celá paleta po-
choutek (12-20 chodů). Seznámili 

se s historií i současností Kypru, 
navštívili archeologické muzeum 
v Larnace.

Studenti vzorně reprezentovali 
naši školu, město Ostravu i Mo-
ravskoslezský kraj, který se vý-
znamně podílel na podpoře účasti 
na konferenci.

Velké poděkování patří Mgr. Ka-
milu Krčkovi, který naše studenty 
doprovázel a k celé akci inspiro-
val.

Mgr. Zdeňka Zamazalová,
Obchodní akademie

Žáci naší školy úspěšně
reprezentovali na Kypru

mfcr.cz), poštou, faxem či osobně 
na příslušném fi nančním úřadě. 

Daň lze zaplatit v hotovosti 
v pokladně fi nančního úřadu, 
prostřednictvím daňové složenky, 
které jsou k dispozici na České 

poště, nebo bezhotovostní úhra-
dou (číslo účtu FÚ Ostrava III 
pro daň z příjmů fyzických osob 
je 721-47625761/0710, k.s. 1148, 
v.s. DIČ, příp. RČ poplatníka).

 (GZ)

!! NEPŘEHLÉDNĚTE !! Podejte daňové přiznání
Nestihli jste ještě podat 

daňové přiznání? Od 23. 3. do 
31. 3. 2009 je provoz fi nančního 
úřadu pro styk s veřejností 
otevřen až do 18.00 hodin – viz 
tabulka.

Daňové tiskopisy vydává 
každý správce daně, jsou rovněž 
k dispozici ke stažení na inter-
netových stránkách České da-
ňové správy (http://cds.mfcr.cz) 
v nabídce „Daňové tiskopisy“.

Daňové přiznání k dani 
z příjmů za rok 2008 je nutno 
podat nejpozději 31. 3. 2009. 
Můžete tak učinit elektronickou 
cestou, formou datové zprávy 
opatřené zaručeným elektro-
nickým podpisem, případně 
je možné podání odeslat i bez 
elektronického podpisu, a to ve 
tvaru a struktuře a za podmínek 
zveřejněných Ministerstvem fi -
nancí  ČR v odkazu „Elektronic-
ká podání“ nebo „Elektronická 
podání pro daňovou správu“, 
která je k dispozici na inter-
netových stránkách (http://eds.

Finanční úřad Ostrava III
 Den Úřední hodiny Úřední hodiny
  podatelny pokladny
 16. 3. pondělí 8.00 – 17.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 17. 3. úterý 8.00 – 16.00                Zavřeno
 18. 3. středa 8.00 – 17.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 19. 3. čtvrtek 8.00 – 16.00                Zavřeno
 20. 3. pátek 8.00 – 14.00                Zavřeno
 21. 3. sobota      Zavřeno                Zavřeno
 22. 3. neděle      Zavřeno                Zavřeno
 23. 3. pondělí 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 24. 3. úterý 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 25. 3. středa 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 26. 3. čtvrtek 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 27. 3. pátek 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 28. 3. sobota 8.00 – 12.00                Zavřeno
 29. 3. neděle      Zavřeno                Zavřeno
 30. 3. pondělí 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
 31. 3. úterý 8.00 – 18.00 8.00-12.00 13.00-15.30
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Březen 1993: V kulturním domě 
Žalák, na ulici Přemyslovců v Marián-
ských Horách se uskutečnil II. veletrh 
levné knihy, který organizovala fi rma 
Librex. Přítomen byl i Mladý svět. Cena 
jedné knihy byla 10 Kč. 

Březen 1994: Upozorňujeme ma-
jitelé psů o provedené kontrole přihlá-
šených a nepřihlášených psů. Dále 
připomínáme, jaké jsou povinnosti 
majitele psa – vodit psa na vodítku 
a s náhubkem, zabezpečit, aby pes 
neobtěžoval jiné osoby nadměrným 
hlukem, opatřit psa evidenční známkou 
a dbát, aby pes neznečišťoval veřejné 
prostranství a zvířetem způsobenou 
nečistotu odstranil.

Březen 1995: V Mariánských Ho-
rách se začal stavět na ulici 28. října 
Elektrodům Nosreti.

Mohli jsme také sledovat historii 
domu č. 5 na ulici Wolkrova v Marián-
ských Horách.

Březen 1996: Dům roku v novostav-
bách získal objekt fi rmy Vjačka, který 
má sídlo v Mariánských Horách na ulici 
Pašerových.

Březen 1997: Součástí Zpravodaje 
vychází příloha k oslavám 90. výročí 
povýšení Mariánských Hor na město.  

Březen 1998: Na ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky bylo obvodní radou 
zřízeno 9 odborů: fi nanční, organizační 
a vnitřních věcí, sociálních věcí, škol-
ství, živnostenský, bytového hospo-
dářství, majetkoprávní, odbor místní-
ho hospodářství, dopravy a obchodu 
a odbor výstavby, vodního hospodář-
ství a zemědělství.  

Březen 1999: Mariánskohorskou 
radnici navštívila předsedkyně Senátu 
České republiky paní Libuše Benešová. 
Hovořilo se o daních, o romské otázce, 
o povodních v r. 1997…

Březen 2000: V Mariánských Ho-
rách na ulici před Domem techniky na 
náměstí se začíná parkovat s parko-
vacím kotoučem. Byla to první vlaš-
tovka…

Březen 2001: Svůj pohled do his-
torie Hulvák představuje pan Milan 
Staněk. 

Březen 2002: Připomínáme ob-
čanům obecně závaznou vyhlášku 
statutárního města Ostravy č.6/2001, 
kterou se stanoví poplatek za komunál-
ní odpad. V roce 2002 činil poplatek Kč 
384/osobu/rok, tzn. 32 Kč měsíčně. 

Březen  2003: V rekonstruovaném 
domě na ul. Rtm. Gucmana 3 hořelo. 
Náklady na rekonstrukci dosáhly 2 mil. 
korun – byla silně poškozena fasáda 
vč. zateplení, provedly se opravy obvo-
dových panelů a stropu, byly postaveny 
nové vnitřní příčky, opravilo se prasklé 
ústřední topení a rozvody vody.

Březen 2004: V Mariánských Ho-
rách na ulici 28. října otevřela svou 
pobočku Komerční banka.

Březen 2005: OZO Ostrava nás 
seznamuje s odpadovým desaterem. 
Cílem tohoto článku bylo naučit nás 
správně hospodařit s odpady. Osobně 
se mi líbilo hned první z desatera: zjisti, 
kde máš popelnice...

Březen 2006: Upozorňujeme čtená-
ře na novou obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2006, kterou se zakazuje používání 
některých druhů paliv pro malé spalo-
vací zdroje znečišťování ovzduší. Zaka-
zuje se tedy spalovat uhelné kaly, hně-
dé uhlí energetické, lignit a proplástky.

Březen 2008: V tomto čísle jsme 
informováni o přípravě sanace lagun 
Ostramo, kterou převzal v r. 1997 do 
správy státní podnik DIAMO se sídlem 
ve Stráži pod Ralskem.

Březen 2008: Ptáme se občanů: 
Máte označený dům? Budovy musí být 
označeny číslem popisným a orientač-
ním, čísla se umísťují tak, aby byla vidi-
telná a pokud ne, hrozí uložení pokuty 
za přestupek. (red)

Březen ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Co nového na základní škole Gen. Janka?
Netradiční hodina
výtvarné výchovy

Dne 12. února 2009 se celá naše 
třída 9.B zúčastnila výstavy maleb 
některých známých malířů. 

Jako první jsme měli možnost 
prohlédnout si obraz s názvem 
Judita od Gustava Klimta. Byl to 
originál, takže se k němu muselo 
přistupovat opatrně a z patřičné 
vzdálenosti. Poté jsme se odebra-
li dále. V sálech byly vystaveny 
obrazy např. od Josefa Čapka, 
Antonína Procházky nebo Vác-
lava Špály. K vidění tu také byly 
nádherné sochy.

Celé to ale nebylo jen o výstavě 
obrazů nebo soch. Slečna průvod-
kyně nám zadala také pár zajíma-
vých úkolů. Jedním z nich bylo 
třeba to, abychom utvořili dvojice, 
jeden si zavázal oči šátkem a dru-
hý mu popisoval, co právě vidí na 
obrazech. Další úkol tkvěl v tom, 
že jsme se opět rozdělili, ale tento-
kráte do větších skupin po čtyřech 
nebo pěti. Vybrali jsme si obraz, 

který se nám líbil. Následně jsme 
ho měli popsat a vymyslet o něm 
svůj příběh. Ten se povedl asi nej-
více jedné skupině, která vymys-
lela zajímavý popis – pojednával 
o těhotné vdané ženě, která měla 
milence, ale nemohla s ním být, 
protože rozvod by pro ni zname-

nal ztrátu přátel a rodinného záze-
mí. Opravdu netradiční pohled, 
viďte?

Myslím, že výstava v Domu 
umění byla velice zajímavá 
a všem se líbila.

 Mirka Pokorná,
 IX.B

Skvělý výsledek našich 
žáků v Scio testech

Žáci našich devátých ročníků 
se zúčastnili projektu Stonožka 
neboli srovnávacího testu Scio, 
který zjišťoval jejich obecné stu-
dijní předpoklady a mapoval je-
jich znalosti v matematice a čes-
kém jazyce. Do celého testování 
se nakonec zapojilo 863 základ-
ních škol a víceletých gymnázií, 
testy tedy prošlo dohromady přes 
32 tisíc žáků devátých tříd a od-
povídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Naši žáci se umístili 
v tomto srovnávání na předních 
příčkách v celé České republice. 
V českém jazyce byli v prvních 
30% nejúspěšnějších škol, v ma-
tematice dokonce v prvních 20%. 
To naši školu řadí na přední příč-
ky po bok výběrových gymnázií, 
na která však chodí vybraní žáci. 
Popřejme tak našim současným 
deváťákům, aby své znalosti doká-
zali vždy dobře uplatnit. 

Mgr. Jaroslav Lattenberg,
školní metodik prevence

 OZO Ostrava v minulém roce 
svezla z Ostravy 70 259 t komu-
nálního odpadu. Tříděný odpad 
tvoří přibližně 13 % z tohoto 
množství. V současnosti však 
klesly výkupní ceny druhotných 
surovin na nulu, mnohde i pod ni. 
Ani taková situace však nemůže 
vést k zastavení třídění odpadů. 

Ročně je občany Ostravy do 
kontejnerů a popelnic na sepa-
rovaný odpad uloženo přibližně 
9300 t odpadu. Z toho největší 
část tvoří papír, přibližně 4900 
tun, plasty představují 2400 tun 
a sklo 2000 tun.

V Ostravě se nachází cca 2700 
nádob na separovaný odpad. Mo-
dré na papír, žluté na plasty a ná-
pojové kartony a zelené na sklo. 
K dispozici je 18 sběrných dvorů.

„Vyznění mnoha zpráv v mé-
diích by mohlo občany odradit 
od třídění odpadu. Chtěl bych 
všechny ujistit, že i za současné 
situace má tříděný odpad své 
uplatnění a je to pořád levnější, 
než ho vozit na skládku. Propad 
trhu s druhotnými surovinami nás 
částečně zasáhl. Byli jsme nuceni 
pozastavit výkup papíru, avšak 
odbyt všech druhů separovaného 
odpadu je nyní zajištěn,“ komen-
toval situaci ředitel OZO Ostrava 
Karel Belda.

Jak jsou v současné době 
využívány separované složky 
odpadu, které sváží OZO Os-
trava:

Plasty se v Ostravě sbírají 
spolu s nápojovými kartony do 
žlutých kontejnerů. Jsou  sváženy  
na dotřiďovací linku v Ostravě-
Kunčicích. Zde jsou z plastů 

vytříděny materiálově využitelné 
typy plastů - PET lahve, poly-
etylenové obaly (tvrdé plasty 
a fólie) a nápojové kartony, které 
OZO Ostrava dodává jednotlivým 
zpracovatelům.

PET lahve jsou dále většinou 
zpracovávány  na umělá vlákna. 
Tvrdé plasty slouží k výrobě li-
sovaných plastových výrobků, 
například zatravňovacích dlaždic 
či plastových plotů, fólie k výrobě 
nových plastových fólií. Nápojo-
vé kartony se po vytřídění vracejí 
zpět do papíren. Zbytek plastu, 
který po dotřídění na lince zůstává, 
je využit energeticky. OZO Os-
trava z něj (a dalších spalitelných 
materiálů) vyrábí náhradní palivo 
pro cementárny. Kromě tradičního 
odběratele paliva se pro spalitelné 
odpady podařilo v nedávné době 
najít odbyt v další cementárně.

Sklo  se v Ostravě sbírá pomocí 
zelených kontejnerů – zvonů. 
Cílem třídění je získat odděleně 
sklo bílé (alespoň 30 %) a barevné, 
navíc vyčištěné od nežádoucích 
příměsí, které se v kontejnerech 
vyskytují. Na  třídicí lince OZO 
Ostrava se připravuje pro zpraco-
vání nejen sklo svezené ze svo-
zové oblasti OZO, ale dovážejí ho 
sem i další svozové společnosti, 
které svážejí separovaný odpad 
například v Karviné, Havířově 
nebo Bohumíně.

Pro takto roztříděné sklo má 
OZO Ostrava zajištěn odbyt ve 
specializovaném závodě, který 
připravuje skleněné střepy pro 
zpracování ve sklárnách, kde se 
vyrábějí nejrůznější typy obalové-

„V Ostravě třiďte dál!“ vzkazuje OZO Ostrava
ho skla pro potravinářské závody 
v celé republice i v zahraničí.

Papír se v Ostravě sbírá 
prostřednictvím modrých kontej-
nerů. 

Papír svezený z modrých 
kontejnerů i z ostravských škol 
dodává OZO do dvou společností, 
kde se papír na lince dotřiďuje 
podle jednotlivých typů. Ty pak 
papír po dotřídění dodávají papír-
nám nejen u nás, ale i v zahraničí.

Výkupní ceny papíru byly 
sníženy na minimum, avšak 
sběr i další  zpracování nadále 
pokračuje. Papír je významnou 
druhotnou surovinou, bez které se 
současná výroba papíru jen těžko 
obejde. Ani ostravské školy, které 
se na začátku roku přihlásily do 

5. ročníku soutěže Papírová škola, 
nemusejí mít obavy, že jim OZO 
Ostrava nasbíraný papír neodveze. 
Výkupní ceny byly sice sníženy na 
minimum, ale o fi nanční odměny 
na konci roku se hraje stále.

Speciální druhotné suro-
viny, které se získávají zejména 
tříděním objemného odpadu zís-
kaného prostřednictvím mobilních 
kontejnerů či na sběrných dvo-
rech, jsou také dále zpracovávány. 
Jedná se například o podrcené 
dřevo, které se dodává společnosti 
vyrábějící dřevotřískové desky 
či obrazovkové sklo, pro které 
se nedávno podařilo získat odbyt 
v Německu. 

Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava

Š –   ŠKOLA PLNÁ MÚZ
K –   KREATIVITA
O –   OBJEVOVÁNÍ SVĚTA U JEDNOHO STOLU
L –   LASKAVOST A LEGRACE
I –   INTEGRACE ZDRAVÝCH S HANDICAPOVANÝMI
Č –   ČAS PRO KAŽDÉ DÍTĚ
K –   KAMARÁDSTVÍ
A –   ATMOSFÉRA RODINY, KLIDU A BEZPEČÍ

Ve školním roce 2009/2010 otevíráme 3 třídy:
1. třída – 3 - 4 roky
2. třída – 4 - 5 let
3. třída předškolních dětí – 5 - 6 let

Výuka probíhá denně od 7.45 do 12.00 hodin v kolektivu s maximálním 
počtem 10 dětí.

Školička vytváří dostatek prostoru pro společnou hru, dramatickou, hudební, 
výtvarnou, pohybovou výchovu a všestranný intelektuální a citový rozvoj. Přiro-
zenou a zábavnou formou nabízí výuku hry na zobcovou fl étnu. Předškolní třída 
cíleně připravuje děti na školní docházku, vyučuje základům anglického jazyka, 
prvkům jógy a základům sportů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
24. A 25. BŘEZNA 2009 OD 09. DO 12.00 HODIN

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Lidová konzervatoř, příspěvková organizace SMO/MÚZICKÁ ŠKOLA
Nivnická 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Informace a přihlášky: tel.,/fax: 
596 626 891, 732 112 054, www.muzickaskola.cz, e-mail: info@muzickaskola.cz

Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách
vás zve v měsíci březnu 

k zápisu do estetické školičky

V posledních týdnech došlo k výra-
zným změnám na trhu s druhotnými su-
rovinami. Pokles zájmu i výkupních cen 
u zpracovatelů papíru, plastů a dalších 
materiálů razantně snížil výkupní ceny dru-

hotných surovin. Společnost OZO Ostrava se snaží situaci čelit 
zintenzivněním jednání s odběrateli vytříděných surovin a hle-
dáním nových možností odbytu separovaných složek odpadu.
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22.-24. 3. 2009: Anglické divadlo na SVČ
27. 3. 2009: Městská přehlídka „Dětská scéna ´09“
28. 3. 2009: Regionální přehlídka scénického tance

Středisko přírodovědců, Ostrava-Poruba, Čkalovova
19. 3. 2009  Příroda s otazníky (téma – Chráněná území 

Ostravska)
20. 3. 2009 Krajské kolo Biologické olympiády Kat. A
23.-26. 3. 2009 Ekologické dny: Desatero domácí ekologie
25. 3. 2009:  Šampión Mar. Hor a Hulvák    

– Příroda s otazníky
27. 3. 2009: Krajské kolo Chemické olympiády Kat. D
28. 3. 2009: Entomologický klub – Setkání členů 
4. 4. 2009:  Klub cestovatelů - Moravská ornitologická 

stanice Přerov - přírodní rezervace Žebračka 
- Zbrašovské aragonitové jeskyně - Hranická 
propast

Středisko turistiky, Ostrava-Poruba, B. Martinů
19. 3. 2009:  Krajské kolo jazykové soutěže - francouzština
21. 3. 2009: Jarní lyžování v Beskydách
24. 3. 2009: Krajské kolo jazykové soutěže – španělština
27. 3. 2009: Soustředění taneční přípravy 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 březen 2009

Zloděj nebo hrdina, všichni jsme jedna 
velká nepřizpůsobivá rodina…

V Ostravě byl před půlrokem 
slavnostně vyhlášen pomocný 
romský program pod názvem 
„Ruku v ruce“. Jeho šlechetným 
cílem, fi nancovaným z peněz Čes-
ka i EU, je zaměstnávat Romy, 
učit je pracovním návykům 
a pomáhat se vzděláváním romské 
komunitě, která žije v ostravských 
deseti ghettech v počtu zhruba de-
seti tisíc obyvatel.

Zamyslel jsem se nad účinnos-
tí podobných akcí, jež sice mají 
bohulibý záměr, který však zatím 
vždy po určitém čase aplikací 
vždy vzal za své. Ani po několika 
měsících ale výsledky této „čárko-
vé“ akce nejsou vidět. Naopak.

Přes 150 krádeží a vloupání má 
v Ostravě za sebou Rudínek, jak 
říkají policisté nepřizpůsobivému 
14letému mladíkovi. Ten často 
utíká z výchovných domovů a dia-
gnostických ústavů, aby vykrádal 
automobily.

Celkem už za pět roků svého 
„zbojničení“ způsobil škodu za 

více než 2,5 milionu CZK. Chla-
pec je vlastně hrdina, „mladý 
socialista“, který bohatým bere, 
chudým dává.

Co na tom, že je postrachem 
Mariánských Hor a okolí. Do au-
tomobilů se dostává tak, že kame-
nem rozbije okno, ať v něm něco 
je či není, proto si majitelé vozidel 
už rvou vlasy bezmocí.

Na náměstí v obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky už třikrát po 
sobě jednomu nešťastníkovi rozbil 
v autě okno. Sotva si okradený ne-
chal za několik tisíc opravit boční 
sklo, další noc se vše opakova-
lo…

A Rudínek je nepostižitelný, 
jelikož je nezletilý. Novináři se 
bojí vyřknout jeho etnickou pří-
slušnost, aby nebyli obviněni z ra-
sové nesnášenlivosti, či dokonce 
z xenofobie.

Mladý Jánošík z Ostravy je ná-
vodem pro ostatní nepřizpůsobivé, 
jak nerespektovat zákon. Chlapec 
je ale pořád na svobodě, kde ho 

pospolitá a početná rodina doko-
nale kryje.

A policie? Nic. Nepomůže ani 
varování, že rodičové jsou zodpo-
vědní za své ratolesti, nikdo se ne-
zabývá ani tím, jakým způsobem 
se lup mění na koruny a zda-li se 
o loupežníkovi něco neví v zasta-
várnách…

V ostravských supermarketech 
se však v den výplat sociálních 
dávek dál plní nákupní vozíky 
„chudobných“ rodin vrchovatě 
luxusním zbožím. O tom, kolik ti-
síců už tito „klienti“ dluží místním 
radnicím, si už štěbetají vrabci na 
střechách romských ghett.

Není se proto čemu divit, že si 
na radnicích ostravských obvodů 
dali za úkol, prostudovat si cho-
mutovskou vyhlášku o zavedení 
exekutorů pro svérázné vybírání 
dlužných částek po tvrdohlavých 
neplatičích čehokoliv.

Zloděj nebo hrdina, všichni 
jsme jedna rodina…

Přetištěno z http://olser.cz
se svolením p. Olšera

Únor byl měsícem tzv. 
zakuklenosti. Oblékali jsme vše, 
co mělo kožíšek, vrstvili jsme šat 
tak, abychom přežili mrazy. Blíží 
se však jaro, postupně vrstvičky 
budeme odkládat. Jarní úklid 
nás nemine i v šatnících, což pro 
mnohé může být zdrojem špatné 
nálady, jelikož se může ukázat, že 
zimní nabalenost na těle zůstala. 
Jak se zbytečných 5, 10, či více 
kilogramů zbavit? Zeptala jsem 
se paní MUDr. Šárky Andělové, 
CSc.

Paní doktorko, má vůbec 
smysl držet nějaké diety?

Nadváha a obezita představuje 
vážné zdravotní problémy. 
Nejčastěji se podílí na zvýšeném 
krevním tlaku, srdečních in-
farktech, mozkových příhodách 
cévních. Způsobuje metabolické 
komplikace projevující se často 
cukrovkou, usnadňuje vznik 
chorob trávícího ústrojí, vznik 
křečových žil, degenerativních 
onemocnění kloubů – artrózy, 
napomáhá vyššímu výskytu 
úrazů, což souvisí s určitou ome-
zenou pohyblivostí. Takže na 
Vaši otázku musím jednoznačně 
odpovědět: ano, má to smysl. 
Na druhé straně zázračné diety 
nepomáhají. K trvalým úbytkům 
je třeba zvolit způsob, při kterém 
nestrádáme, zdravotně nás ne-
poškozuje a při tom nějaké kilo 
ztratíme, posléze si upravenou 
hmotnost udržíme.

Jak toho tedy docílit?
V našem poradenském a re-

kondičním centru, které se nachází 
v Ostravě na Českobratrské 
ulici, nabízíme ověřenou metodu 

kognitivně-behaviorální terapie 
snižování nadváhy. Smysl je ve 
změně myšlení. Obezita často 
vyvolá závislost na jídle, kterou 
je potřeba léčit. Je třeba si 
uvědomit, co jíme a kolik toho 
jíme. Přejídání je hlavně „nemoc 
duše“. Daným problémem pro-
chází mnoho žen ba i mužů, 
kteří se za svůj handicap stydí. 
Jídlo je o psychice, jídlem 
řešíme stres, někteří se jídlem 
odměňují, někdo celý den 
nejí a večer „vyplení“ lednici. 
Skupinové kurzy snižování 
nadváhy jsou velmi oblíbeným 
řešením. V kolektivu se posiluje 
motivace, získává sebevědomí, 
přátelství, zkušenosti a recepty. 
Ve skupině je síla a myšlenka, 
že podobné problémy mají i jiní, 
což je povzbuzující. 

Co byste našim čtenářům 
doporučila?

Začít! Ten, kdo se dostaví na 
start je již potencionální vítěz. 

Určitě nebát se a přijít mezi 
nás. V dubnu otvíráme opět 
nové skupinové kurzy snižování 
nadváhy. 

Jak vaše kurzy probíhají?
Při zahájení je provedeno 

anamnestické vyšetření včetně 
vyšetření krevního tlaku, 
cholesterolu a cukru. Přístrojem 
Bodystat je vyšetřen obsah 
tuku, procento svalové hmoty 
a stanoven bazální metabolismus 
a optimální hmotnost. V rámci 
konzultačních hodin se klienti 
naučí rozpoznávat energetickou 
hodnotu potravin, sestavovat 
jídelníček tak, aby odpovídal 
jejich bazálnímu (základnímu) 
metabolizmu, seznámí se s te-
chnikami přeučování a význa-
mem pitného režimu. Každá 
z dvanácti lekcí obsahuje hodi-
nu pohybové aktivity, která 
je vedena s ohledem na věk 
a zdravotní stav klientů. Vše je 
vedeno pod odborným dohledem 
zdravotníků.

Jak se tedy případní zájemci 
mohou přihlásit?

Jednoduše, buď telefonicky 
na tel. čísle 596 110 439 ne-
bo e-mailem: sarkaAndelova@
seznam.cz či přes naše stránky 
www.emnxxl.cz 

Milí čtenáři a čtenářky, 
neotálejte, začínáme 8. dubna 
2009. Nabízíme slevy jak diabe-
tikům, tak i pojištěncům RBP. 
Další slevy je možno čerpat z tzv. 
balíčků zdravotních pojišťoven.

Za rozhovor děkuji a přeji 
všem Vašim klientům či 
klientkám hodně ztracených kil.

 Gabriela Zeisberger

Máte zbytečných pět, deset
a více kilogramů?

Jeden farář připravoval starého 
cigana ku zpovědi. Chčel ho 
obračič na víru křeščansku, proto 
mordoval se sním, jak enem muh, 
aby ho k temu dobře připravil. Ale 
ciganovi nělezlo to učení jaksi do 
palice. I slubil mu farář, budě-li to 
při zpovědi dobře uměč, že mu za 
to dá jedneho brovka.

I stalo se, že jak už klečel 
cigan v kostele u zpovědnice a 
začal se křižovač a modlič, udělal 
v prvším razu chybu, lebo povědal: 

„Ve jmenu otca 
i ducha svatého.“ 
Slovo „i syna“ 
načisto zapoměl při 
tym uvijaňu řeknuč. 
Jak to farář uslyšel, 
hnedaj se ptal: 
„Cigane, a kaj jsi něchal syna?“ 
A cigan, jak tu klečel, podíval se 
na farařa, rukum ukázal ku dveřům 
a pravjel: „Velebný pane, ten čeká 
venku s měchem na teho brovka.“
 (red)

Nenechte mozek zahálet

Chvilka oddechu…
„CO VYPRAVOVALI STRYK FLORYŠ“

Občanské sdružení Senior servis organizuje kurzy trénování paměti pro 
seniory. Cílem kurzu trénování paměti je přesvědčit seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování 
paměti je nejen efektivní nástroj proti jejímu zhoršování, ale také cesta ke 
zvýšení sebevědomí. Kurzy probíhají 2-3x do roka. Základní kurz se skládá 
z 8 lekcí, v délce 1,5 hod. Cena základního kurzu je 200 Kč. Nový běh 
kurzu začíná 7. 4. 2009, v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově 
ulici 39 v Moravské Ostravě. Kurz probíhá každé úterý v době od 9 do 
10.30. Zájemci se mohou přihlásit na  tel. č. 776 763 519. Nesoutěžíme, 
nezkoušíme, bavíme se. Šárka Maňasová

Dne 1. 4. 2009 se na Vyšší odborné škole zdravotnické
(1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory) 

uskuteční již tradiční 

DEN ZDRAVÍ
Ochutnávky zdravé výživy, nápojů, čajovny, odborné přednášky, 
cvičení, masáže, vystoupení mažoretek seniorek, měření krevních 

skupin, krevního tlaku, glykemie, edukační pohádky pro děti a jiné.  
Srdečně zveme široukou veřejnost, školy, školky. 

Kontakt: 595 693 633, renata.krizova@zdrav-ova.cz

MUDr. Šárka Andělová, CSc.
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Den čtenářů
Pro děti:
26. 3. čtvrtek 15.00 vyhodnocení 

prvního čtvrtletí soutěže Superčte-
nář

 15.10 „Ze života zvířat ZOO 
Ostrava“ – beseda s pracovníky vý-
ukového centra ZOO Ostrava, která 
bude doplněna ukázkami živých zví-
řat a kosterních ostatků.

Pro dospělé:
26. 3. čtvrtek 9.00 – 18.00 „Kni-

holam“ – poučně zábavný kviz spo-
jený s losováním drobných cen.

Pro všechny čtenáře: amnestie 
upomínek. 

Noc s Andersenem
3. 4. – 4. 4. pátek až sobota 18.00 

– 8.00 „Nocování s Ferdou a Be-
ruškou“ – letošní nocování bude na 
počest 110. výročí narození spisova-
tele Ondřeje Sekory. Děti čeká tvůrčí 
dílna „Hmyzí svět“, velké sportovní 
klání „Olympiáda Ferdy Mravence“, 
pohádková hra „Ztracené mraveniš-
tě“ a nakonec mravencovy nejnověj-
ší hity „Na paloučku tam to žije“. 
Akce proběhne za mediální podpory 
HITRÁDIA ORION, hostem bude 
pan Patrik Hujdus. Bližší informace 
a přihlášky v knihovně.

2. 4. – 30. 4. „Zátiší“ – výstava 
obrazů malovaných temperou na pa-
pír. Vystavuje pan Petr Hanuš. 

6. 4. – 7. 4. pondělí a úterý 9.00 
– 17.00 „Vítáme jaro“ – výstavka 
ručních prací členek Českého červe-
ného kříže Fifejdy. 

Projekt Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny

„Superčtenář 2009“ – celoroční 
soutěž o nejaktivnějšího dětského 
čtenáře. 

9. 4. čtvrtek „Jak se dělá kniha“ 
– exkurze dětí do nakladatelství Re-
pronis. Bližší informace v knihovně.

Knihovna Daliborova 9, Ma-
riánské Hory

17. 3. úterý a 19. 3. čtvrtek 14.00 
-17.00 „Jaro je tady“ – výtvarná 
dílna pro malé i velké, ve které si 
můžete vyrobit velikonoční ozdoby 
a jarní květiny.

V rámci projektu „Kouzelná 
knihovna-knihovna pro všechny“ 
ve středy 18. 3. a 25. 3. od 8.00 do 
11.00 h pořádáme v prostorách 
knihovny ve Vítkovicích, Kutuzo-
vova 14 počítačový kurz „Neboj-
te se počítače“. Bližší informace 
v knihovně na tel. č. 599 522 100.

Již tradičně na konci března 
Knihovna města Ostravy pořádá 
Den čtenářů. Letos se uskuteční 
ve čtvrtek 26. 3.2009. Knihovny 
připravily pro návštěvníky bohatý 
a pestrý program.

Pobočka Daliborova 9, Marián-
ské Hory nachystala na tento den 
od 9.00 – 18.00 hod.: výstavu knih 
k Mezinárodnímu roku astronomie 
a výstavku dětských prací z výtvar-
ných dílen pořádaných v knihovně, 
kvíz pro dospělé „O vesmíru“.

V dětském oddělení se návštěvní-
ci mohou těšit na zábavné odpoled-

ne „100 sluníček na nebi“ plné her, 
kvízů, čtení a v 15.30 hod. vyhodno-
cení prvního čtvrtletí soutěže Super-
čtenář a testu Něco o vesmíru.

Pro všechny čtenáře: amnestie 
upomínek.

Noc s Andersenem
Rádi bychom Vám napsali o po-

hádkovém večeru, který již pode-
váté prožijí děti v naší knihovně. 
V pátek 3. dubna 2009 proběhne 
Noc s Andersenem pod názvem 
„Noc plná hvězd“. Pro děti jsme 
připravili lákavý program s noč-
ním čtením, povídáním a hraním. 
Tato společná akce Klubu dětských 
knihoven SKIP se koná v rámci 
kampaně Březen měsíc knihy.

9. 4. čtvrtek „Jak se dělá kniha“ 
– exkurze dětí do nakladatelství Re-
pronis. Bližší informace v knihovně. 
(v rámci projektu Kouzelná knihov-
na-knihovna pro všechny za fi nanční 
podpory Nadace OKD.)

Na připravené akce zvou
pracovníci knihoven

Pobočka Mariánské Hory,
Daliborova 9

všechny srdečně zve 
na

ODPOLEDNÍ CHVILKU
S KNIHOU

čte herec činohry NDM
JAN FIŠAR
 24. 3. 2009

úterý v 15.30 hodin
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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   

ZÁJEMCŮM
O INZERCI 

Pokud máte zájem o placenou 
inzerci na této straně naše-
ho Zpravodaje, kontaktujte 
naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 243, 
604 833 062, e-mail: zeisber-
ger@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.)

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

Klíče
Zámky
Trezory

Slevárenská 412/10,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.bohacek-kzt.cz
e-mail: bohacek@bohacek-kzt.cz
tel.: 596 633 511, 604 408 545
fax: 597 579 077

otevírání - servis - montáže - prodej

HARMONIZACE ENERGIÍ
NA ÚROVNI TĚLA,
EMOCÍ A VĚDOMÍ

(pomáhá při stresu, psychickém a fyzickém 
vyčerpání, různých nemocech apod.)

Rehabilitační – psychosociální péče 
Bc. Dvořák

Tel. 608 573 783, 596 131 421
okloc@seznam.cz
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