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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Ze zasedání RMOb a ZMOb v I. čtvrtletí 2009
ÿ Akce pro seniory
ÿ Anketa

Uzávěrka dalšího čísla: 25. dubna 2009

Citát měsíce:
ŠPATNÝM JE TŘEBA NAZVAT TOHO, KDO JE DOBRÝ 
KVŮLI VLASTNÍMU PROSPĚCHU.
 Publilius Syrus

Lidé ve znamení Býka jsou vel-
mi klidní, trpěliví a citoví. Milují 
především klid a pohodlí. Bývají 
konzervativní, těžko je přesvědčit 
o něčem jiném a novém. Svůj 
názor dokáží prosazovat velmi 
tvrdohlavě a svéhlavě.

Někdy se zdají být uzavření, 
ale láska je pro ně stejně přirozená 
jako dýchání. Jako manželé jsou 
věrní, přítulní a rádi se zdržují 
doma. 

Největší slabinou Býků je jejich 
pohodlnost, neradi chodí pěšky 
a jsou chvíle, kdy se jim nechce 
ani přemýšlet.

Děti narozené v tomto znamení 
nepřinášejí mnoho starostí. Rodiče 
však musí dbát na to, aby potlačili 
jejich sklon k pohodlí, provoko-
vali je k aktivitě a rozhodnosti. 
Pozor na časté přejídání, které 
pramení z jejich chuti k jídlu. 

Lidé ve znamení Býka jsou 
náchylní jen k velmi málo 
chorobám – bývají to většinou 
nemoci krční, jako zánět mandlí. 
Mají však odpor k lékům, preferu-
jí spíše bylinky.

V zaměstnání jsou usilovní 
a přesní, mají smysl pro povin-

nosti, hodí se na zodpovědná 
místa. Protože mají vrozenou 
touhu po penězích, na každé práci 
si dávají velmi záležet. Svou klid-
nou, houževnatou a nenápadnou 
tvořivou prací získávají dost často 
dobře placené postavení. Mají 
blízko k uměleckým směrům, 
hlavně k sochařství, zpěvu a stavi-
telství.

Ke slavným osobnostem toho-
to znamení patří: Marie Terezie, 
Jiřina Bohdalová, Ella Fitzgerald, 
Salvador Dalí, Sigmund Freud, 
Petr Hapka.

Dnes:
Ve znamení Býka

21. 4. – 20. 5.

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

Ředitel školy oceněn
U příležitosti Dne učite-

lů byli v radniční restauraci 
„Divadélko pod věží“ v budově 
Nové radnice dne 26. března 
2009 oceněni pedagogové, a to 
v kategorii Výrazná pedagogic-
ká osobnost roku a v kategorii 
Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost.

Do druhé kategorie se dostá-
vají pedagogové, které navrhuje 
vedení městských obvodů. Na 
základě posouzení a zhodno-
cení návrhů odbornou pracov-
ní skupinou navrhuje ocenění 
Rada města. Mezi 9 navržený-
mi osobnostmi zaujal své mís-
to pan Mgr. Jaroslav Skoumal, 
který zastává funkci ředitele 
Základní školy Ostrava-Ma-
riánské Hory na ul. Gen. Janka, 

V několika mateřských ško-
lách v městském obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky čekalo rodi-
če při vyzvednutí svého dítěte 
nepříjemné překvapení. Ztrácelo 
se oblečení dětí a mnohdy také 
osobní věci zaměstnanců školky. 
V době, kdy si rodiče vyzvedá-
vali děti, se mezi ně nepozoro-
vaně vmísil nezvaný host, který 
si sice neodváděl dítě, nicméně 
neodešel s prázdnou.

Z tohoto důvodu strážní-
ci-okrskáři navázali kontakt 
s vedením jednotlivých mateř-

ských škol ve svých okrscích 
a byla domluvena spoluprá-
ce tak, aby se těmto krádežím 
zamezilo. V okolí některých 
školek tak rodiče mohou spat-
řit častěji strážníky, kteří zde 
dohlížejí na veřejný pořádek 
a svou přítomností působí pre-
ventivně tak, aby odradili pří-
padné nenechavce. 

I to je jedna z forem poskyto-
vání služeb občanům, jež měst-
ská policie realizuje. 

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

Strážníci dohlíží u mateřských školek

Nevyhazujte NIC na zem, 
každý odpad někam patří. Žád-
ný odpad by neměl být odhozen 
nebo odložen na zem! Vyhláš-
ka města přesně stanoví, kam se 
kterou složku odpadu - zem to 
není v žádném případě. Určitě 
neodhazujte papírky, nedopalky, 
žvýkačky či jiné smetí jen tak na 
chodník nebo do trávy, ale jen do 
odpadkových košů. Nepokládejte 
pytle se smetím vedle nádoby na 
odpad. Odpad, který se do kon-
tejneru či popelnice nevejde pro 
své velké rozměry – tzv. objemný 
odpad, nepokládejte vedle stano-
višť popelnic či kontejnerů. Běžná 

svozová technika není schopna 
tyto odpady naložit, takto vyho-
zené odpady kazí vzhled obce 
a likvidace těchto nepovolených 
skládek stojí nemalé prostředky 
z rozpočtu města.

Vaši starost – co s objemným 
odpadem – vyřeší SBĚRNÝ 
DVŮR. Je tu pro Vás, občany!

 Jiří Jezerský, radní MH+H
P. S. Objednejte si na bezplat-

né tel. lince 800 100 699 odvoz 
objemného odpadu (od 0,5 do 
4 m3) z místa bydliště - zaplatíte 
jen poplatek za přepravu, který se 
pohybuje v rozmezí 20 - 200 Kč 
(podle objemu).

Radnice prosí a žádá

a to již 19 let. Celkovou peda-
gogickou praxi vykonává již od 
roku 1968. 

Paní starostka pana ředitele 

pozvala na ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky, aby mu společ-
ně s vedením radnice poděkovala 
za dlouholetou spolupráci.

V měsíci únoru proběh-
la anketa týkající se úklidu 
v obecních domech. Nájemníci 
měli možnost se vyjádřit, zda si 
přejí zajistit úklid společných 
prostor externí fi rmou, někte-
rým z nájemníků v domě nebo 
budou provádět úklid sami jako 
dosud. Největší reakce byla 
u domů, kde dnes prostřednic-
tvím bytového oddělení zajišťuje 
úklid společných prostor jeden 
z nájemníků daného domu. 
V těchto domech jsou většinou 
nájemníci spokojeni s kvalitou 
úklidu, ale nejsou spokojeni 
s rozsahem úklidu a cenou, za 
kterou je úklid prováděn. 

V rámci diskuze na vedení 
radnice bylo rozhodnuto o kom-
plexním přístupu k této proble-
matice. Jako první bylo vybráno 

sídliště Fifejdy I. Při porovná-
vání ceny, které nabízejí fi rmy 
provádějící tuto službu v rámci 
Ostravy a cen, za které dosud 
byl úklid prováděn, se vedení 
radnice přiklání k názoru, že pro 
nájemníky je výhodnější, když 
se na základě výběrového řízení 
vybere jedna fi rma, zajišťující 
úklid ve všech obecních domech 
na sídlišti Fifejdy I. Příprava 
a samotné výběrové řízení bude 
trvat delší dobu, proto po tuto 
dobu bude úklid zajišťován stej-
ně jako dosud. 

Na základě vyhodnocení úkli-
du na sídlišti Fifejdy I a ankety 
nájemníků bude v budoucnu 
navržen model úklidu i v ostat-
ních obecních domech.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

Úklid v obecních domech
– jak dopadla anketa

Občané mající potřebu zís-
kání obecního nájemního bytu 
měli do konce února povinnost 
aktualizovat svoji žádost, kterou 
si podali v minulosti v případě, 
že na své žádosti trvají. Většina 
žadatelů o byt této povinnosti 
dostála. V 83 případech se tak 
nestalo, žádosti tedy byly zru-
šeny. Tito žadatelé mají mož-
nost si podat novou žádost. To 
znamená, že žádost bude dato-
vána dnem jejího podání nikoli 
datem předchozí neaktualizo-
vané žádosti. K dnešnímu dni 
bytové oddělení Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky eviduje 305 žadatelů 
o obecní nájemní byt. Žádosti 
o pronájem bytu jsou přijímány 
v úřední den na bytovém oddě-
lení dveře č. 102. Zde dostanete 
formulář „Žádost o pronájem 
bytu“ a „Pokyny k žádosti o pro-
nájem bytu“. Bližší informace 
i žádost o pronájem bytu je také 
možno si stáhnout z internetu na 
www.marianskehory.cz, oddě-
lení úřadu, oddělení bytové.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

Aktualizace 
žádostí o byt
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JAK MÁ OBEC POSTUPOVAT – 1. část
Řada obcí a obvodů se musí zabývat problémy s vraky, 

které nezodpovědní řidiči odstaví na místních komunikacích 
nebo jinde v katastru obce (obvodu). V praxi panují dohady 
o tom, jak má obec postupovat, zda jí vrak připadne jako věc 
nalezená či opuštěná podle občanského zákoníku nebo zda 
má postupovat podle zákona o pozemních komunikacích, 
případně podle zákona o odpadech. 

Postup podle občanského zákoníku
Obecnou výchozí normou pro nakládání s opuštěnými 

vozidly nebo vraky je § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který upra-
vuje nakládání s nálezem a věcí opuštěnou, případně skry-
tou (viz § 135 odst. 1 a odst. 4). Věc nalezenou, respektive 
opuštěnou, je nálezce povinen vydat vlastníkovi. Není-li 
vlastník věci znám, odevzdá ji obci, na jejímž území věc 
našel, respektive kde byla věc opuštěna. Pokud se vlastník 
o věc nepřihlásí do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá 
do vlastnictví obce (§ 135 odst. 1). Ustanovení občanské-
ho zákoníku se nepoužije, stanoví-li zvláštní předpis jinak 
(§ 135 odst. 5).

Zákon o pozemních komunikacích
Pokud jde o vrak odstavený na dálnici, silnici nebo místní 

komunikaci, postupuje se podle zákona o pozemních komu-
nikacích (úprava obecného užívání pozemní komunikace 
v § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 
Další nakládání s vraky (nepostará-li se o něj vlastník) je 
úkolem vlastníka silnice, dálnice nebo místní komuni-
kace. V případě dálnic a silnic první třídy tento úkol tedy 
připadá státu, v případě ostatních silnic příslušnému kraji, 
a teprve v případě místních komunikací zůstává další naklá-
dání s vrakem dané obci. Na vraky odstavené na účelové 
komunikaci se vztahuje režim zákona o odpadech. Je-li vrak 
odstaven na místní komunikaci, doručuje obec vlastníko-
vi vraku bez zbytečných průtahů výzvu k jeho odstranění 
a pokud tak vlastník vraku do 2 měsíců od doručení výzvy 
sám neučiní, zlikviduje vrak obec na náklady vlastníka. 
Nelze-li vlastníka přes vyvinuté úsilí dohledat, zveřejní 
obec bez zbytečných průtahů výzvu k odstranění vraku, 

a to způsobem v místě obvyklým (zpravidla na úřední desce, 
případně i umístění stejnopisu výzvy na vrak)a po 2 měsíců 
od zveřejnění výzvy zlikviduje nevyzvednutý vrak na své 
náklady. Likvidace vraku by měla probíhat podle zákona 
o odpadech, tzn. formou předání vraku provozovateli zaříze-
ní k odstraňování autovraků (opět bez zbytečných průtahů). 
Náklady likvidace může obec vymáhat po vlastníkovi vra-
ku, podaří-li se jej odhalit.

Podle zákona o odpadech 
Zvláštním zákonem, který „stanoví postup jinak“, je 

zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění poz-
dějších předpisů. Nakládání s autovraky upravuje v § 36-
37e. Autovrakem je podle § 36 písm.a) každé úplné nebo 
neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo 
věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech. Odpa-
dem podle (§ 3 odst. 1) se rozumí každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, 
a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 
č.1 zákona o odpadech. Autovrakem je tak v režimu zákona 
o odpadech v podstatě každé motorové vozidlo, bez ohle-
du na jeho technický stav, kterého se majitel zbavil nebo 
chce zbavit. Zákon o odpadech ukládá osobě, která se zba-
vuje autovraku, mj. povinnost předat vrak pouze osobám 
oprávněným k jeho likvidaci a před tímto předáním umístit 
vozidlo na místo, kde mj.neohrozí životní prostředí nebo 
nenaruší vzhled obce (v podrobnostech další hlediska pro 

umístění viz § 37 odst. 1 a 2). Co se týče vraku odstaveného 
na území obce, s výjimkou jeho odstavení na dálnici nebo 
místní komunikaci, postupuje se podle zákona o odpadech 
(§ 36-37 e zákona č.185/2001 Sb., o odpadech). Obecní úřad 
vrak do 2 měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozví, přemístí 
na vybrané parkoviště. Poté vyvěsí na úřední desce informa-
ci o umístění vozidla na parkovišti, a je-li to možné, písemně 
o tom vyrozumí vlastníka vraku. Po uplynutí 2 měsíců od 
vyvěšení informace na úřední desce, případně od vyrozumě-
ní vlastníka, pokud se ho podařilo nalézt a podařilo se mu 
doručit informaci o umístění vraku na parkovišti, se obecní 
úřad zbaví nevyzvednutého vraku tak, že jej bez zbyteč-
ných průtahů předá provozovateli zařízení k odstraňování 
autovraků. Náklady vynaložené obcí je povinen uhradit obci 
poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru 
motorových vozidel. 

Zdokumentování postupu obce
Ať už je vrak nalezen kdekoliv, vždy je vhodné zdoku-

mentovat jeho stav (fotografi cky, protokolárně), stejně jako 
všechny úkony, které obec s vrakem provede (zjišťování 
vlastníka, zveřejňování výzev, předání vraku provozovate-
li zařízení pro odstraňování autovraků atd.). A to nejen pro 
případ soudních sporů s náhle se „objevivším“ majitelem 
zlikvidovaného vraku (po němž lze naopak vymáhat nákla-
dy spojené s likvidací odstaveného vozidla), ale i pro pří-
pad kontroly České inspekce životního prostředí, týkající se 
nakládání obce s odpady.

Závěr 
Základním předpisem pro nakládání obce s autovraky je 

nejčastěji zákon o pozemních komunikacích (je-li vrak odsta-
ven na místní komunikaci) za souběžného použití zákona 
o odpadech. Co se týče způsobu likvidace vraku, setkáme se 
s méně častou variantou postupu čistě podle zákona o odpa-
dech (je-li vrak odstaven na účelové komunikaci a jinde než 
na silnici, dálnici nebo místní komunikaci).

Příště se budeme zabývat správními delikty související 
s autovraky.

 RSDr. Jiří Boháč, místostarosta MHaH

V březnu 2009 oslavila své životní jubileum paní Hedvi-
ka Panáčková, které jsme osobní přání doručili do Domova pro 
seniory IRIS. Do dalších let přejeme udržení životního optimismu 
a mnoho radostí ze svých vnoučků. (red)

Blahopřejeme

Nakládání 
s autovraky

V našem městském obvodu se 
uskutečnila v pátek 20. 3. 2009 
v nočních hodinách, pověřenými 
pracovnicemi městského úřadu, 
kontrolní činnost provozu výherních 
hracích přístrojů (dále jen „VHP“). 
Kontrola proběhla v souladu se 
zákonem č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
a zejména s dodržováním obecně 
závazné vyhlášky č.10/2008, která 
reguluje časové omezení provozu 

VHP (provoz povolen od 10.00 do 
22.00 hodin) s účinnosti od 1. 8. 
2008 v našem městském obvodu.

Kontrola se uskutečnila v ná-
hodně vybraných deseti pro-
vozovnách, kde se zaměřila 
na dodržování této obecně závazné 
vyhlášky, zákazu hry mladist-
vým osobám a dále dodržování 
podmínek určených v povolení 
provozování VHP. Výsledky kon-
troly budou předmětem zahájení 
správních řízení. 

 Finanční odbor

Kontrola výherních hracích přístrojů

Pro rok 2009 vypsal Nadační 
fond manželů Livie a Václa-
va Klausových výběrové řízení 
pro realizátory projektu „Senioři 
komunikují“. Projekt je určen pro 
cílovou skupinu „Senioři v důcho-
dovém věku“ a týká se bližší-
ho seznámení seniorů s obsluhou 
osobního počítače, internetu, mo-
bilního telefonu a používání pla-
tební karty. 

Rozsah kurzu je 14 hodin. Počet 
osob v 1 kurzu je 10. Nadační fond 
uvedenou aktivitu plně fi nancu-

je, tzn. že akce je pro vás marián-
skohorské občany zcela zdarma. 
V Ostravě se tento projekt usku-
teční prostřednictvím Vzděláva-
cího střediska DAMAN, spol. 
s r. o., ul. 28. října 1810/86, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava. Pro-
story, kde by kurz probíhal, včet-
ně dalších podrobných informací 
by byly případným zájemcům 
včas upřesněny. Proto neváhejte 
a zapojte se do projektu „Senioři 
komunikují“.

Vzdělávací akce by se realizo-
vala přibližně v tomto termínu: 

Pondělí 4. 5. 2009, 14.00-18.00
Úterý 5. 5. 2009, 14.00-18.00
Středa 6. 5. 2009, 14.00-17.00
Čtvrtek 7. 5. 2009, 14.00-17.00

Případní zájemci se mohou při-
hlásit u paní Bc. Miroslavy Škro-
bánkové, Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, tel. 
599 459 256 (popř. osobně v kan-
celáři č. 28, přízemí, budova „B“, 
oddělení péče o seniory a osoby se 
zdravotním postižením), a to do 
27. dubna 2009.

Akce pro seniory

První březnový týden od 1. 3. – 6. 3. 2009 
prožily čtyři studentky 3. ročníku OA z Ostra-
vy-Mariánských Hor – Veronika Matějková, 
Markéta Golichová, Jana Kaštovská, Kateřina 
Šafářová, ředitelka školy Ing. Eva Kazdová, 
vyučující Ing. Irena Bláhová a Mgr. Kateřina 
Hejná ve Finsku.

Návštěva Finska se uskutečnila v rámci projektu 
Comenius, který umožňuje žákům se osobně set-
kat s partnerskými školami, vzájemně si vyměnit 
zkušenosti, poznat prostředí a kulturu jiných zemí, 
vyučujícím poznat nové metody a postupy odbor-
né přípravy žáků.

Součástí této návštěvy byla účast na mezinárod-
ním semináři fi ktivních fi rem.

(Pokračování na str. 6)

Studenti Obchodní akademie
z Ostravy-Mariánských Hor

reprezentovali Českou republiku ve Finsku
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V loňském roce jsme prověřo-
vali celkem 46 případů, jejichž 
obětí se stali senioři. Nejstarším 
poškozeným byl 94letý muž, nej-
mladší obětí se stala 67letá žena. 
Ani celková škoda na majetku 
dříve narozených není zanedba-
telná, za loňský rok přesahuje 
1 514 000 korun!

V letošním roce jsem do konce 
února bohužel přijali již patnáct 
trestních oznámení obětí ve věku 
od 90 do 75 let. Celková škoda 
letos přesáhla 494 000 korun. 
A v neradostné statistické analý-
ze budeme pokračovat, abychom 
upozornili i tímto způsobem na 
místa, kde dochází k páchání 
předmětné činnosti nejčastěji. 
V Ostravě-Mar. Horách se jedná 
o ulici Gen. Hrušky a Zelená.

Pachatelé využívají již tradič-
ního modu operandi v podobě 
klasických „historek“. Typic-
kými jsou přeplatky za platby 
plynu, vody či elektřiny, ve výši 
1000 korun. Pachatel však vždy 
přichází s bankovkou v nominál-
ní hodnotě 5000 korun. Senior je 

vždy požádán o vydání čtyř tisíc 
nazpět. Ostřížím zrakem pachatel 
sleduje místo uložení peněz, kde 
pak nepozorovaně a velmi rychle 
odcizí mnohdy celoživotní úspo-
ry oběti. V těchto konkrétních 
případech platí důrazný apel na 
potencionální poškozené. Jaké-
koliv přeplatky jsou vždy vra-
ceny prostřednictvím platební 
poukázky (složenky)!

Druhou záminkou je také 
zaplacení příspěvků na léky. 
Pachatelé přichází za seniory 
jako domnělí pracovníci odboru 
sociálních věcí, úředníci magis-
trátu či zdravotních pojišťoven. 
Neustále hojně využíván je rov-
něž „vnuk“. Pachatelé v telefon-
ním seznamu vyhledávají dříve 
používaná jména Boleslava, 
Božena, Anežka, Otýlie, Josefa, 
Valentin, Věroslav. Osoby pak 
telefonicky kontaktují s různými 
„pohádkami“, kdy vnuk potře-

buje nutně peníze na opravu či 
zakoupení auta nebo dárku rodi-
čům a mnohé další. Oběti sdělí, 
že se nemůžou dostavit sami, ale 
posílají kamaráda. Nic netušící 
senior pak desetitisícové částky 
svěří do rukou cizí osoby. 

Novým fenoménem je kontak-
tování seniorů přímo na ulicích 
v době od 11.00 do 13.00 hodin, 
kdy na vytipovaných ulicích 
pachatelé kontaktují seniora s jíd-
lonosičem, jdoucího pro oběd. 
Záminka, jak se dostat do bytu, je 
různá. Pomoc s odnesením náku-
pu, jídla, opsání stavu vodoměru, 
plynoměru či rozměnění ban-
kovky větší nominální hodnoty 
za menší. Záměr je vždy stejný, 
zjistit místo uložení fi nancí oběti 
a jejich krádež v nestřežené chví-
li.

Zaregistrovali jsme také pří-
pady fi ktivních opravářů výtahů, 
kteří si nutně potřebovali zapůj-

čit tužku a papír. Při prověřování 
věci pak kriminalisté zjistili, že na 
vývěskách domů byli jeho oby-
vatelé informováni o skutečnosti 
realizace oprav výtahů v inkri-
minované chvíli. Poté, co oběť 
šla zapůjčit požadované psací 
prostředky, pachatel v nestřežené 
chvíli odcizil hotovost. 

Oběti se shodují také na popi-
su pachatelů. Podezřelí jsou 
vždy seriózně oblečení, dokonce 
používají brýle, nosí složky s lis-
tinami nebo zavazadla tzv. „diplo-
matky“. Většinou na pachatele 
čeká poblíž vozidlo a po krádeži 

urychleně odjíždí z místa činu. 
Zaznamenali jsme případy, kdy 
se pachatelky převlékaly do dal-
šího oděvu hned po krádeži.

Podezřelí této trestné činnosti 
často migrují, nepáchají pro-
tiprávní jednání delší dobu na 
stejném místě. Důležité je zmínit 
také fakt vysoké latence této pro-
tiprávní činnosti. Mnozí poškoze-
ní nad menšími škodami mávnou 
rukou a věc policistů neoznámí. 
V některých případech se dokon-
ce stydí, přiznat krádež i před 
nejbližšími s odůvodněním, že 
jsou každodenně varováni médii 
a stejně „naletěli“. 

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
Policie České republiky

Senioři, nevěřte!

Ve Zpravodaji č. 173 jsme otiskli tiskovou zprávu Policie České 
republiky pod názvem Boj s větrnými mlýny. Toto téma je nevy-
čerpatelné, jelikož neustále dochází k dalším a dalším případům. 
Opětovně jsme se tedy k tomuto vrátili s varováním: Senioři, 
nevěřte! A nejen to: 23. 4. 2009 se v DPS Šimáčkova 27, Ostrava-
Mariánské Hory (v knihovně u hlavního vchodu) ve 14.00 hodin 
koná BESEDA s příslušníky Policie ČR na téma Bezpečnost 
seniorů. Srdečně všechny zveme. (red)

Dennodenně 
se setkáváme 
s problémy, kte-

rými se buď musíme nebo chce-
me zabývat. Jde o to, jak, kde 
a jak dlouho je řešíme - řešit 
případy se správným postupem 
a na správném místě znamená 
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, 
se jejich svolením mohu uveřej-
nit informace, které vám odpo-
ví na otázku: co dělat, když… 
V tomto vydání Zpravodaje se 
budeme věnovat tématu:

OVZDUŠÍ.
Čistota ovzduší v Ostravě 

se v posledních letech zvyšuje, 
přesto naše město patří k oblas-
tem s ovzduším poměrně znečiš-
těným. Na znečišťování se stále 
nejvíce podílejí velké průmys-
lové podniky. Roste vliv auto-
mobilové dopravy a lokálních 
topenišť. Každý z nás může ke 
zlepšení ovzduší přispět např. 
tím, že pro cestování raději zvolí 
městskou hromadnou dopravu. 
Ti z nás, kteří bydlí v rodin-
ných domech, mohou dát před-
nost topení kvalitními palivy 
a nespalovat doma odpady.

Ochranu ovzduší legislativně 
upravují zákony č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění poz-

dějších předpisů (např. zákon 
č. 521/2002 Sb. a č. 71/00 Sb., 
nařízení vlády č. 350/2002).

Jaký je aktuální stav ovzdu-
ší v Ostravě?

Informaci získáte na Českém 
hydrometeorologickém ústavu 
buď telefonicky nebo na jejich 
internetových stránkách (viz 
Důležité kontakty).

Zdá se Vám, že nějaký 
komín kouří nadměrně?

Jedná-li se o tovární komín 
(nebo obecně o komín jakékoli 
výrobny), volejte Českou inspek-
ci životního prostředí – odděle-
ní ochrany ovzduší. Jedná-li se 
o komín rodinného domu, volej-
te příslušný úřad městského 
obvodu nebo Magistrát měs-
ta Ostravy, ochrana životního 
prostředí, oddělení odpadového 
hospodářství a ochrany ovzduší.

Pálí na svém pozemku něk-
do odpad (plasty apod.)?

Pro rychlé zakročení volejte 
městskou policii. Jinak případ 
oznamte příslušnému úřadu 
městského obvodu.

Cítíte únik škodlivé látky 
(chlóru, čpavku, sirovodíku 
aj.)?

Volejte okamžitě hasiče, Čes-
kou ochranu životního prostřed-
ní – oddělení ochrany ovzduší 
nebo Magistrát města Ostravy, 
ochrana životního prostředí, 
oddělení odpadového hospodář-
ství.

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

Co dělat, když…

Důležité kontakty – OVZDUŠÍ
Český hydrometeorologický ústav 596 900 265 www.chmi.cz 
Česká inspekce životního prostředí 595 134 111
 – oddělení ochrany ovzduší 731 405 301 (mimo pr. dobu) www.cizp.cz
Magistrát města Ostravy, ochrana životního prostředí www.ostrava.cz
 599 442 307 (sekretariát)
 599 443 138 (oddělení odpad. hospodářství)

Na začátku měsíce března 
se v knihovnách v městském 
obvodě Mariánské Hory a Hul-
váky konal tzv. Týden prvňáčků. 
Letos jsme mohli zaznamenat 
jeho čtvrtý ročník. V tomto týd-
nu je pro děti nachystán dopro-
vodný program, na který v dopo-
ledních hodinách jsou pozvány 
první třídy, aby se seznámily 
s knihovnou a knihami. V odpo-
ledním čase pak mají prvňáčci 
příležitost se zdarma zaregis-
trovat, zasoutěžit si a odnést si 
drobné dárky. Pravidelnou sou-
částí Týdne prvňáčků je slav-
nostní pasování na čtenáře. 

Na pobočce Daliborova byli 
prvňáčci pasování dopoledne 
v rámci návštěvy se třídou nebo 
odpoledne, když přišli s rodiči. 
Pořad se jmenoval „Pro zvědavá 
ouška prvňáčků“ a každý prvňá-
ček si odnášel i velké uši.

V knihovně na Fifejdách děti 
za doprovodu rodičů shlédly 
pohádku O bílé kočičí princez-
ně, poté následovalo slavnostní 
pasování, kterého se ujal mís-
tostarosta ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky RSDr. Jiří 
Boháč společně s královnou 
a princeznou.

Ze stran učitelů základních 
škol i ze stran rodičů je o tuto 
akci velký zájem. Letos se 
v rámci týdne prvňáčků při-
hlásilo na pobočce J. Trnky 53 
malých čtenářů a na pobočce 
Daliborova jich přibylo 30.

 Za knihovnu R. Hulenová

Knihovnám 
přibyli

noví čtenáři
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Ke dni vstupu České repub-
liky do Evropské unie, tj. od 
1. 5. 2004, začal platit nový zákon 
o dani z přidané hodnoty, který 
nahradil původní zákon o DPH 
z roku 1992. Tento zákon vychá-
zí ze 6. Směrnice Evropské unie. 
K 1. 1. 2009 začala platit největší 
novela tohoto zákona, která zásad-
ním způsobem mění podmínky 
pro povinnou registraci daňových 
subjektů k dani z přidané hodnoty. 
Nové vymezení povinné registrace 
k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 
2009 se dotkne zejména nezisko-
vých organizací a veřejnoprávních 
subjektů, tj. krajů, měst a obcí.

Proto se i Statutární město 
Ostrava z důvodu překročení obra-
tu pro povinnou registraci k DPH 
stane ze zákona od 1. 4. 2009 
plátcem DPH. Statutární město 
Ostrava překročilo obrat 1 mil. 
Kč za měsíc leden, do 15. 2. 2009 

byla podána přihláška k registraci 
pro plátce DPH a od 1. 4. 2009 
se stalo plátcem DPH ze zákona 
s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
Všechny městské obvody podáva-
jí dílčí daňová přiznání, magistrát 
zpracuje přiznání za město jako 
celek. Dílčí přiznání bude podepi-
sovat statutární orgán městského 
obvodu (starostka), který za něj 
odpovídá.

První daňové přiznání budeme 
předkládat za 1. čtvrtletí 2009 
k 20. 7. 2009. Povedeme daňovou 
evidenci pro potřeby daně z přida-
né hodnoty, a to i za ekonomické 
činnosti osvobozené od DPH a ty, 
které nejsou předmětem daně.

Předmětem DPH nejsou 
veřejnosprávní činnosti (míst-
ní poplatky, správní poplatky), 

předmětem daně jsou ekonomické 
činnosti, které dělíme na zdaňo-
vané a osvobozené. Osvobozené 
plnění je u příjmů z pronájmu 
bytů a nebytových prostor. 

DPH bude uplatňována např. 
u příjmů z věcných břemen, příj-
mů z krátkodobého nájmu neby-
tových prostor do 48 hod., příjmů 
z pronájmu prostor a míst k parko-
vání vozidel, příjmů z pronájmu 
garáží, garážových stání, pronáj-
mu reklamních ploch, z prode-
je stavebních pozemků, příjmů 
z pronájmu movitých věcí, příjmů 
z prodeje ostatního dlouhodobého 
majetku využívaného k ekono-
mickým činnostem.

Ing. Věra Palarčíková,
vedoucí fi nančního odboru 
ÚMOb MHaH 
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V I. čtvrtletí roku 2009 se uskutečnilo jedno 
zasedání ZMOb, šest řádných a tři mimořádné 
schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svých zasedáních:

Schválilo:
l Opravu schváleného rozpočtu městské-

ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 
2009

Stanovilo:
l Měsíční odměny neuvolněným členům 

ZMOb s účinností od 1. března 2009
Vzalo na vědomí:
l Roční zprávu o stavu požární ochrany 

v obvodu v roce 2008
l Podání rezignace Ing.Jiřího Fraše na 

funkci člena fi nančního výboru

Rada městského obvodu na svých schů-
zích:

Doporučila Radě města rozhodnout o uza-
vření Smlouvy o dílo na:

- Provádění zimní údržby na místních 
komunikacích v obvodu s podnikatelem Pete-
rem Pavlíkem

- Zajišťování servisu multifunkčních zaří-
zení na úřadě s fi rmou Copytechnik servis KT, 
s.r.o.

- Provádění stolařských prací v obecních 
domech s podnikatelem Josefem Foltýnem

- Provádění elektroúdržby v obecních 
domech s podnikatelem Jiřím Chaloupkou

- Výměnu oken v domě Výstavní 4 s fi r-
mou Svět oken s.r.o.

- Montáž, opravu, výměnu, revizi a tla-

kové zkoušky plynových zařízení v obecních 
bytech s podnikatelem Milanem Sondelem

Doporučila Radě města oslovit fi rmy 
k podání cenových nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu:

- Rekonstrukce střechy domu Šimáčkova 27
- Renovace kanalizace pro dům Vršovců 64
- Jarní vyhrabávání včetně kosení zele-

ných ploch v roce 2009 v našem obvodu
- Výměna okem v domech Nivnická 16, 18
Doporučila Radě města rozhodnout o:
l Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu Novoveská 14 a Smlouvy 
o nájmu movitého majetku a zařízení v tomto 
NP s paní Bc. Kateřinou Hermanovou
l Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě 

o dílo na renovaci fasády a zateplení domu 
Ludmilina 31, uzavřené s fi rmou Tomáš Lat-
ka. Dodatkem č. 1 se zvyšuje cena díla a mění 
termín ukončení prací
l Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostor v objektu Pře-
myslovců 65, uzavřené s Ing.arch.Jiřím Smej-
kalem. Dodatkem č. 3 se zmenšuje výměra NP 
a snižuje výše nájemného
l Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu 28. října 247 s panem Pav-
lem Rusoňem za účelem prodeje dětského 
a kojeneckého zboží
l Uzavření smlouvy o uznání dluhu na 

nájem a dohody o splátkách tohoto dluhu 
s nájemcem objektu Karasova 21 p. Mirosla-
vem Kuchařem
l Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo na čištění místních komunikací v obvo-
du, uzavřenou se společností A.S.A., spol. 

s r.o., Dodatkem č. 2 se prodlouží termín plně-
ní z 30. 4. 2009 do 31. 8. 2008
l Cenách inzerce ve Zpravodaji Marián-

ských Hor a Hulvák v roce 2009
l Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu 28. října 247 s p.Ester Kuče-
rovou
l Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu Stojanovo nám. 1 se sl. Tere-
zou Janáčkovou
l O navýšení nájemného u pronajatých 

garáží a garážových stání o DPH ve výši 
19 %

Projednala:
l Žádost p. Aleny Vilímkové o ukončení 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objek-
tu 28. října 247, a to Dohodou k 31. 5. 2009
l Zprávu o výsledku kontroly plnění opat-

ření, provedenou zaměstnanci odboru interní-
ho auditu a kontroly magistrátu

Schválila:
l Plán veřejnoprávních kontrol u příspěv-

kových organizací (MŠ, ZŠ)
l Změnu ve výši účetních odpisů u křes-

ťanské MŠ pro rok 2009
l Výjimku ze stanoveného počtu dětí 

na třídu v Křesťanské MŠ pro školní rok 
2009/2010

Navrhla:
l Odboru školství magistrátu udělit ředite-

li ZŠ Gen.Janka – Mgr. Jaroslavu Skoumalovi 
– Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogic-
kou činnost

Stanovila:
l Roční nájemné u pozemků nesloužících 

k podnikání pro rok 2009 takto:

 5,-Kč/m2 – u pozemků pronajatých za úče-
lem zřízení a užívání zahrádek, dětských hřišť 
apod.

40,-Kč/m2 – u pronajatých pozemků pod 
garážemi

45,-Kč/m2 – u pozemků, pronajatých za 
jiným účelem

Vzala na vědomí:
l Výši cen vodného a stočného od 1. 1. 

2009, stanovené dodavatelem – Ostravské 
vodárny a kanalizace, a.s.
l Výši záloh na sdružené služby dodávky 

plynu na období 6. 12. 2008 až 5. 4. 2010, sta-
novené dodavatelem – Severomoravská ply-
nárenská, a.s.
l Výši záloh za odběr tepla a teplé vody, 

stanovené od 1. 1. 2009 dodavatelem – NWR 
Energy, a.s.
l Cenu tepla pro rok 2009, stanovenou 

dodavatelem – Harmony Club Hotely
l Cenu tepla a výši záloh pro rok 2009, 

stanovenou dodavatelem – RWE Plynopro-
jekt, a.s.
l Výši paušální měsíční částky a hodino-

vé sazby na rok 2009 u Smlouvy o technické 
podpoře, stanovené dodavatelem – STARLIT 
s.r.o.

Vzala na vědomí:
l Výpověď z nebytového prostoru v objek-

tu 28. října 247, podanou nájemcem – p. Hyn-
kem Folvarčným
l Výroční zprávu o činnosti v oblasti 

poskytování informací dle zákona č.106/1999 
Sb., v platném znění, za rok 2008

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v I. čtvrtletí 2009

Městský obvod se stane ze zákona
od 1. 4. 2009 plátcem DPH Knihovny našeho obvodu 

Mariánské Hory, Daliborova 9 
a Fifejdy, J. Trnky 10 v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny“ za 
fi nanční podpory Nadace OKD 
pořádají tyto akce:

„Barevná mozaika“ - čtyři 
knihovny knihovnického obvodu 
Ostrava 1 – knihovna Mar. Hory, 
Daliborova 9, Vítkovice, Kutu-
zovova 14, Fifejdy, J. Trnky 10 
a Přívoz, Sv. Čecha 7 – připravily 
happening ke Dni Země , který se 
uskuteční ve středu 22. 4. 2009 od 
14.00 do 16.00 h na náměstí Sv. 
Čecha v Přívoze. Dětští čtenáři 
z těchto knihoven společně z kni-
hovnicemi budou ve spolupráci 
např. s Bílým nosorožcem, o.p.s., 
Společně-Jekhetane, o.s., Ob-
chodní akademií a VOŠ O.-Mar. 
Hory, MŠ nebo družinami vytvářet 
barevné mozaiky z plastových 
vršků. Námětem jim bude Země, 
její jednotlivé světadíly nebo 
hlavní znaky těchto světadílů. Na 
děti čekají doprovodné atrakce 
v podobě lovení ryb, samozřejmě 
těch papírových, nebo kreslení na 
nekonečný papír a další. Součástí 
programu je i vytvoření živého 
řetězu kolem světadílů.

Za nepříznivého počasí poskyt-
ne útočiště k oslavám Dne Země 
knihovna na Fifejdách.

Bližší informace v knihovnách.

„Superčtenář 2009“ – další 
kolo celoroční soutěže o nej
aktivnějšího dětského čtenáře.

„Malované tašky“- výtvarné 
dílny, ve kterých budou děti malo-

vat obrázky na plátěné tašky za 
použití různých technik. 

V knihovně Mar. Horách, Dali-
borova 9: 14. 4. úterý a 16. 4. 
čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin. 

V knihovně na Fifejdách, 
J.Trnky 10: 30. 4. čtvrtek 13.00 
– 17.00 hodin.

„Anička, Toník rádi čtou“ 
– přijďte si poslechnout čtení 
a vyprávění o kouzlech a čáro-
vání, které přitahuji člověka od 
nepaměti a tento zájem neoch-
abuje ani v dnešní éře vědy a tech-
niky. 

V knihovně Mar. Horách, Dali-
borova 9: 28. 4. úterý vždy od 
14.30., 15.30. a 16.30 hodin

„Výprava za pohádkou“ 
– přijďte nám pomoci vytvořit 
největší a nejmenší leporelo naší 
knihovny. 

V knihovně Mar. Horách, Dali-
borova 9: každý den od 18. 5. – 
22. 5. od 14. – 16.30 hodin.

Další akce knihovny:
„Mojí mamince“- výtvarná 

dílna, ve které budou děti vyrábět 
ozdobné krabičky maminkám 
k svátku. 

V knihovně na Fifejdách, 
J. Trnky 10: 7. 5. čtvrtek 13.00 
– 17.00

„Výstava výtvarných prací 
žáků ZŠ Waldorfská“. Vernisáž 
výstavy se koná v úterý 12. 5. 
v 17.00 hodin.

V knihovně na Fifejdách, 
J. Trnky 10: 12. 5. – 26. 6.

Knihovnice obvodu
Mar. Hory a Hulváky

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Školení zaměstnanců radnice MHaM ohledně DPH

Od 1. dubna 2009 si můžete na 
radnici v Mariánských Horách 
a Hulvákách zažádat o vý-
pis stavu svého bodového 
účtu. Za tuto službu řidiči za-
platí stokorunu. Tento výpis 
zprostředkovává také Česká 
pošta. Poplatek je zde nižší, a to 
69 Kč za první stranu. (GZ) 

Služby CZECH 
POINTu rozšířeny
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Duben 1992: Radnice se věnuje otáz-
kám občanů Hulvák, např. proč byl zru-
šen klub důchodců, proč lesopark na Hul-
vákách není udržován a chátrá, placení 
zahrádek v ul. L. Ševčíka aj.

Duben 1993: Vedoucí tržnice 
Hodoňanka Ing. Václav Matušák láká 
občany MHaH k nákupům.

Duben 1994: Ing. Jiří Jezerský 
seznamuje s tzv. experimentem, který 
vedení radnice rozeslalo odpovědným 
úředníkům na ministerstvo vnitra, práce 
a sociálních věcí a hospodářství a žádalo 
o vyjádření nad záměrem zvaným Dům 
sociálního ubytování. Ve Zpravodaji č. 28 
můžete najít úvodní slova z 8stránkového 
elaborátu. 

Duben 1995: Radní městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky Ing. Jan 
Andrle vzpomíná na Mariánské Hory 
dřívější, na Mariánské Hory svých klu-
kovských let. Na závěr článku vyslovuje 
své přání – aby si každý člověk vytvořil 
určitý, převážně však kladný vztah k mís-
tu, kde bydlí a žije.

Duben 1996: Upozorňujeme občany, 
že se blíží volby do Parlamentu České 
republiky.

Duben 1997: Na Mariánském náměstí 
se uskutečnila rekonstrukce křižovatky. 
Účelem bylo vybudovat tramvajový 
ostrůvek ve směru do centra – naproti 
Telecomu, dále tramvajové propojení ve 
směru centrum – Vítkovice (bylo přidáno 
levé odbočení). 

Informujeme, že v únoru 1997 
proběhla v městském obvodě MHaH 
Akce pes. Jejím cílem bylo zjistit, zda ma-
jitelé psů dodržují vyhlášku města č.10/91 
– opatření psa obojkem a evidenční 
známkou příslušného městského ob-
vodu.

Duben 1998: Vyzýváme podnikatelé, 
aby nepřehlédli Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/1998 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj. Sazba 
je stanovena na Kč 9000/kvartál za každý 
výherní hrací přístroj.

Duben 1999: Věnujeme se proble-
matice kácení a ořezů dřevin, kterou 
upravuje zákon č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Podle tohoto zákona je 
ke kácení či ořezu dřeviny nutné povolení 
orgánu ochrany přírody.

Duben 2000: Rekonstrukce školní 
jídelny mateřské školy na ulici Gen. Janka 
v Mariánských Horách si vyžádala více 
než 2,5 miliónu korun.

Duben 2001: Představuje se vám 
Mateřská škola na ulici Gen. Janka 
v Ostravě-Mariánských Horách.

Duben 2002: Sokolská župa Moravs-
koslezská zve občany na Sokolské 
tělocvičné slavnosti. Sokolové společným 
cvičením oslavují nejen 140. výročí první 
jednoty Sokol v Praze, ale i 100. výročí 
založení TJ Sokol v Mariánských Horách.

Duben 2003: Starostka městského 
obvodu Ing. arch. Liana Janáčková 
vyhlašuje anketu týkající se hodnocení 
práce úředníků radnice v Mariánských 
Horách a Hulvákách. Chce znát názory 
občanů na věcnost a ochotu úředníků, 
jejich chování a popřípadě návrhy na 
zlepšení práce úřadu.

Duben 2004: V prostorách parku 
na Mariánském náměstí se uskutečnila 
akce Velikonoce plné her a zábavy. Toto 
odpoledne pořádalo společně občanské 
sdružení Gingo a občanské sdružení En-
faces dětem. V rámci Karaoke show se 
do programu zapojila i patronka celé akce 
starostka Ing.arch.Liana Janáčková.

Duben 2005: Mariánské Hory a Hul-
váky slaví 60. výročí osvobození Ostravy.

Duben 2006: Od 31. 3. 2006 vstupuje 
v účinnost novela občanského zákoníku, 
která přináší důležité změny do práv 
a povinností nájemníků. Bytový odbor 
uvádí nejdůležitější změny, které se týkají 
nájemníků bydlících v obecních domech.

Duben 2007: Vychází „Pár slov o his-
torii Mariánských Hor“ tentokrát v barvě.

Duben 2008: Na Bedřišce byl „kontrol-
ní den“, kterého se účastnili zástupci jak 
Městské policie Ostrava, Policie České 
republiky, Hygieny, Hasičského záchran-
ného sboru, tak zástupci ÚMOb MHaH 
z jednotlivých odborů či oddělení.

 (red)

Duben ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Co Vy na to, občane?
Milí čtenáři, jistě jste si všimli, že se v tomto Zpravodaji věnujeme 

jarním tématům mezi které patří i čistota našeho okolí. Jelikož nás 
zajímá váš názor, přicházíme s anketou pod názvem: Co Vy na to, 
občane?

Budeme rádi, když přiložený anketní lístek vyplníte a odevzdáte 
na naši radnici buď poštou na adresu ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory nebo osobně 
na podatelnu radnice. Anketní lístek také najdete na našich webových 
stránkách (www.marianskehory.cz) v sekci Aktuality.

Termín uzávěrky ankety je: 30. dubna 2009.
Děkuji za Váš čas.
 Gabriela Zeisberger

A N K E T N Í   L Í S T E K
1. Kterou cestu – silnici v Mariánských Horách a Hulvákách 
považujete za nejhorší? Uveďte tři, se kterými nejste spokojeni:

1)  ........................................................................................................

2)  ........................................................................................................

3)  ........................................................................................................

2. Proč si sami znečišťujeme obvod? Proč lidé odhazují na chod-
níky a na travnaté plochy papírové obaly od potravin, plastové 
láhve, aj.?

3. Jistě cestujete po Ostravě. Který městský obvod dle Vašeho 
mínění je nejčistší, který si „umí“ nejlépe uklidit?

"

"

Duben nám sice podle pranos-
tiky zakazuje vylézat z pod kamen, 
ale jarní sluníčko nás nenásilně 
přemlouvá k jarním procház-
kám. V tomto čísle Zpravodaje 
se věnujeme jarní tématice, která 
s sebou přináší také ohlédnutí za 
paní zimou. Ohlédnutí za zimní 
údržbou nám umožnila Ing. Dag-
mar Pulchartová, vedoucí odboru 
výstavby, vodního hospodářství 
a zemědělství, spravující také úsek 
místního hospodářství:
n Máme za sebou zimní ob-

dobí, jak radnice zvládla zimní 
údržbu místních komunikací 
a chodníků?

Myslím si, že dobře. Uklízeli 
jsme podle plánu. V případě, že 
některý z občanů dal popud k po-
sypu v jiné části než byl zrovna 
sypač, jsme se snažili vyjít vstříc 
a operativně jsme situaci vyřešili. 
Určitě se ale najde i pár nespoko-
jených občanů. Jsme si vědomi, že 
nebylo možné vždy splnit všechny 
požadavky a ne vždy jsme díky 
omezenému množství techniky 
mohli okamžitě reagovat.
n Kolik kilometrů komunikací 

a chodníků udržuje náš městský 
obvod?

Staráme se o 385 kilometrů ko-
munikací a chodníků. 
n Ve srovnání s roky minulý-

mi, byla údržba přes zimní ob-
dobí náročnější?

Neřekla bych. I když přesná 
čísla ještě neznám, fi nanční 
částka na pokrytí letošní zimy se 
nebude výrazně lišit oproti loňské. 
V podstatě nedošlo k žádné výrazné 

změně – trasy 
pro odklízení 
se neměnily, 
zvláštní sněhová 
k a l a m i t a 
rovněž nebyla. 
Předpokládám 
tudíž stejnou 
fi nanční zátěž jako loni.
n Došlo k výraznému zhoršení 

povrchů vozovek či chodníků?
Agendu místního hospodářství 

jsem přebrala po panu Flis-
níkovi v září 2008, kdy došlo na 
ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky k sloučení oddělení místního 
hospodářství s odborem výstavby. 
Nejsem tudíž schopna srovnat 
s jinými roky, ale musím konsta-
tovat, že vozovky i chodníky jsou 
dosti poničené. Na vozovkách nám 
samozřejmě vznikly výtluky, tyto 
se budou opravovat postupně v ter-
mínu od 1. dubna 2009.

V letošním roce máme 400 ti-
síc korun na opravy komunikací, 
což bohužel pokryje opravu jen 
některých. Dotace od města jsme 
nedostali, budeme si muset vystačit 
s naším rozpočtem.
n Které ulice jsou nejvíce 

postiženy?
V současné době víme o nejvíce 

postižených komunikacích Emila 
Filly, Tvorkovských, U Dvoru 
a Blodkova. Z chodníků je to ulice 
U Dvoru a 28. října. Určitě se k to-
muto tématu vrátím v následujících 
číslech Zpravodaje. Celková zimní 
údržba bude teprve ukončena, 
můžeme tedy poté bilancovat. 

 (GZ)

Co nám nadělila zima

Za první republiky se dnešní ulice Korunní jmenovala ulicí Jana 
Čapka. Když se řekne Jan Čapek, tak máme před očima bratra Kar-
la Čapka nebo husitského hejtmana ze Sán, kterému nějakou dobu 
patřily Hukvaldy i Ostrava, ale toho „pravého Čapka“ zná málokdo. 
Dovolte mi, abych připomněl příběh jeho života.

Jan Čapek se narodil v Michli (u Prahy) v roce 1876. Už za mlada 
byl aktivním sokolem a když později pracoval coby důlní dozorce 
v Orlové, postavil se do čela moravskoslezské sokolské župy jako 
náčelník. V roce 1914 narukoval do c. k. rakousko-uherské armá-
dy a po krátkém pobytu na frontě přeběhl v říjnu 1915 k Italům. 
Když v lednu 1917 povolila italská vláda soustředit československé 
zajatce v Santa Maria Capua Vetere u Neapole, začal Čapek horlivě 
mezi nimi propagovat myšlenky odboje. Jeho neutuchající zápal 
pro národní věc, mravní kouzlo osobnosti a vrozené organizační 
schopnosti způsobily, že vznikl Čsl. dobrovolnický sbor, základ 
pozdější samostatné československé armády v Itálii a Jan Čapek 
se stal jeho prvním starostou. Odmítl členství v římské odbočce 
Národní rady a jako prostý vojín 3. roty 1. praporu 33. pluku se 
dostal na italsko-rakouskou frontu, kde za nepředstavitelných geo-
grafi ckých i klimatických podmínek alpského pohoří sváděli čsl. 
legionáři tvrdé boje. V den svých 32. narozenin byl zasažen kulo-
metnou dávkou a zemřel. In memoriam byl povýšen na poručíka. 
Jeho ostatky byly v roce 1922 převezeny do Prahy a v Orlové má 
náhrobní kámen. V Mariánských Horách měl svou ulici.

Na takové a podobné osudy se s odstupem času zapomíná a při-
tom v každé rodině.....jsme měli svého legionáře.

S úctou
Jiří Jezerský
radní

P.S.
Na celé italské frontě bojovalo během 

1. světové války na 20 000 čsl. legionářů 
v organizovaných 6 plucích. Jejich ztráty čini-
ly 725 mužů.

Kdo to byl…?

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
LUBOMÍRU PÁSKOVI

za dlouholetou spolupráci a při této příležitosti
mu dodatečně popřáli k jeho životnímu jubileu.

Pane Pásku, přejeme nekonečný elán, jiskrný humor
a pracovní vitalitu, díky které obohacujete život nejen seniorům.

Redakce Zpravodaje

Korunní ulice dnes
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(Pokračování ze str. 2)
Fiktivní fi rmy je vyučovací 
předmět, který se snaží uvést 
teorii do praxe, přiblížit prak-
tickou stránku tvoření struk-
tury a chodu fi rmy, obchodu, 
vzájemných obchodních vztahů 
mezi fi rmami. Studentky repre-
zentovaly nejen naši školu, ale 
i Českou republiku. Do Helsinek 
přijeli kromě nás také zástupci 
Slovenska a Polska. 
Hostitelem byla fi nská obchod-
ní akademie Suomen Institut 
– Finnish Business College, 
která připravila pestrý, zábavný, 
naučný a originální program. 
Účastníci semináře navštívili 
v městě Salo univerzitu, kde 
se fi ktivním fi rmám věnují 
intenzivně. V programu byla 
přednáška ministryně životního 
prostředí, přednáška zástupkyně 

fi rmy Globe Hope, která vy-
rábí oděv a obuv ekologickým 
způsobem. Studenti v rámci 
workshopů nejen uplatnili svou 
znalost anglického jazyka, ale 
i ekonomiky, zároveň s důrazem 
na podporu ekologického myš-
lení, ocenili návštěvu fi nského 
vědeckého centra Heureka.

Studentky hodnotily svůj 
pobyt ve Finsku velmi kladně. 
Oslovil je citlivý postoj Finů 
k přírodě a jejich přátelské 
přijetí. Své poděkování adre-
sovaly také vedení školy, které 
se snaží studentům poskytnout 
různorodé zkušenosti, zážitky 
a inspiraci pro další profesní 
i osobnostní růst.

Zdeňka Zamazalová,
Obchodní akademie
Ostrava-Mariánské Hory

Studenti Obchodní akademie
z Ostravy-Mariánských Hor

reprezentovali Českou republiku ve Finsku

Karneval v naší mateřské ško-
le Matrosovova má již dlouhole-
tou tradici. 

Každoročně v době masopustu 
pořádáme pro děti a jejich rodiče 
veselý karnevalový rej plný sou-
těží, tance a zábavy.

V letošním školním roce bylo 
naším cílem navázání na lido-
vé tradice našich předků a dát 
dětem možnost srovnání Maso-
pustu kdysi a dnešních karne-
valů.Týden před karnevalem 
jsme děti seznamovali se starými 

masopustními tradicemi a pra-
vým významem slova maso-půst, 
neboli fašank. Společně jsme 
také vyráběli tradiční masky dle 
předloh našich předků.

Vzhledem k tomu, že zájem 
rodičů i veřejnosti o tuto akci je 
rok od roku větší a prostory naší 
školky omezené, uspořádali jsme 
karneval v blízké tělocvičně 
základní školy Matrosovova.

Rodiče dětem přichysta-
li nápadité masky, které přišli 
obdivovat i sourozenci, babičky 

a dědečkové, kamarádi. O zába-
vu plnou soutěží, tance a her se 
postaralo klaunské divadélko 
Modrý slon.

Děti soutěžily v různých dis-
ciplínách a pokoušely štěstí 
v bohaté tombole, kde každý los 
vyhrával. 

Náš velký dík právem patří:
- všem rodičům za hojnou 

účast a přípravu krásných masek 
- vedení základní školy Mat-

rosovova za zapůjčení prostor 
tělocvičny

- v neposlední řadě statutár-
nímu městu Ostrava za poskyt-
nutí účelové dotace, z které byl 
zakoupen výtvarný a dekorační 
materiál 

Rozzářené oči dětí a spokoje-
ní rodiče byli velkou odměnou 
všem učitelkám a zaměstnancům 
mateřské školy za jejich úsilí, 
které věnovali přípravě a organi-
zaci této akce.

Na shledanou na karnevale 
příštím se těší - celý kolektiv 
mateřské školy Matrosovova 
14/A Ostrava-Hulváky

Taťána Kremerová,
zástupkyně ředitelky

Masopust včera - Karneval dnes

Základní škola Gen. Janka informuje
Lyžařský výcvik
sedmých tříd
na Poustevnách

V týdnu od 8. do 13. února 
2009 jsme společně s druhou tří-
dou v ročníku odjeli na lyžařský 
a snowboardový výcvikový kurs 
na Pustevny – na chatu Šumná. 
Hned, jak jsme dojeli, jsme si 
vybalili věci a šli se zařadit do 
skupin. Lyžaři byli rozděleni podle 
svých dovedností na tři družstva, 
snowboarďáci měli pouze jednu 
skupinu. Na kopec jsme chodili 
vždy dvakrát denně, pokaždé na 
tři hodiny. Kromě toho si žáci kaž-
dý večer po přednáškách o lyžová-
ní a snowboardingu pořádali svůj 
vlastní zábavný program plný her. 

Bohužel dva žáci si celý pobyt 
nemohli užít až do konce, jelikož 
museli odjet z důvodu nemoci 
domů. Tam se mohl však dostat 
každý z nás za nevhodné chování, 
ale nic takového se naštěstí nesta-
lo, jelikož jsme měli tolik zábavy 
a povinností, že na nějaké větší 
prohřešky nebyl vlastně ani čas. 

Týden byl zábavný, ale vše 
jednou končí. Ani jsme se neroz-
koukali a už tu byl autobus, který 
nás měl odvést zpět z tohoto zim-
ního ráje do města. Všichni jsme 
se nakonec vrátili v pořádku zpět, 
zůstaly jen vzpomínky na báječný 
týden, který jsme strávili na Pus-
tevnách. 

T. Slavíková, V. Černecká, 
K. Černecká, Lucie Gryczo-
vá. K. Gsylová - žákyně 7.A, 
ZŠ Gen. Janka

Požární exkurze
Návštěva požární stanice Ostra-

va- Fifejdy se uskutečnila 27. úno-
ra. Žáci 6. tříd se dozvěděli mno-
ho o práci hasičů. Poznali jsme 

jejich výcviková místa i vybave-
ní. Prohlédli jsme si stanici, auta 
a pomůcky, které nám každý den 
zachraňují život. Hasiči mají ve 
své výbavě asi 13 hasičských aut. 
V době mimo výjezdy cvičí, kon-
trolují vybavení techniky a prová-
dějí údržbu. V práci si také mohu 
zdokonalit svou fyzickou kondici 
v posilovně nebo se dívají v kul-
turní místnosti na televizi. Služba 
jim začíná v sedm hodin a pracují 
celý den (24 hodin). K této práci 
potřebujete mít maturitu, ale hlav-
ně tady jde o rychlost, obratnost 
a v nebezpečí zachovat chladnou 
hlavu. 

Tato exkurze se nám velmi 
líbila. Mohli jsme nahlédnout do 
běžného života hasičů, kteří každý 
den zachraňují spousty životů.

Martin Urban a Šimon Urbá-
nek - žáci 6.B, ZŠ Gen. Janka

Maškarní rej
Dne 12. března 2009 proběhl 

v naší družince karneval. Všech-
ny děti, které si donesly masku, 

byly od rána tak nedočkavé, že 
se v masce dokonce učily. Odpo-
ledne po obědě se děti ve svých 
oddělení dopřevlékaly a doma-
lovaly a začal pravý nefalšovaný 
rej princezen, vodníků, kovbojů, 
čarodějnic, kouzelníku, atd… 
Každé oddělení si udělalo svou 
módní přehlídku, každá mas-
ka dostala sladkou odměnu. Ve 
14.15 se otevřely dveře a děti se 
mohly volně pohybovat po všech 
družinových třídách. Každá paní 
vychovatelka měla nachystané 
nějaké soutěžní překvapení – např. 
kreslení veselých obrázků,soutěž 
v chytání rybiček, házení kruhů 
na slona, házení papírových koulí 
do kyblíku, zpívání písniček nebo 
zatančit taneček „Měla babka“. To 
vše za razítko a bonbónek. Přišly 
nám pomáhat holky ze 6.A a 9.B 
– měly také masky. 

Hezky jsme se pobavili a bylo 
nám hodně veselo.

Paním vychovatelkám za to 
moc děkujeme.

Děti z II. oddělení ŠD
ZŠ Gen. Janka

Výprava 10 našich svěřenců
na 17. Mistrovství ČR žáků

opět excelovala

Ve dnech 7.-8. 3. 2009 proběhlo 
17. Mistrovství České republiky 
žáků v Plzni. 

Od sobotního rána do pozdního 
nedělního odpoledne bojovalo 10 
našich lukostřelců o nejlepší umís-
tění. Tuto skvělou,republikovou 
atmosféru i napjaté situace spo-
lečně s nimi sledovali a hlavně 
povzbuzovali jejich rodiče a tre-
néři. Jsme velmi pyšní na to, že 
všech deset žáků přivezlo domů 
diplom a sedm z nich dokonce 
vybojovalo medaile.

V kategorii starších žákyň 
o medaile bojovaly Michaela 
Bogyiová a Eliška Šidíková, za 
starší žáky David Jaroch, David 
Valenta,Tomáš Jindřich, Petr 
Boháč a Jan Machýček a za mlad-
ší žáky Mirek Budinský, Martin 
Harok a Adam Li.

A zde je ona sklizeň:
Kategorie st. žákyň:

1. místo – Míša Bogyiová
4. místo - Eliška Šidíková

Kategorie st. žáků:
2. místo – Tomáš Jindřich

Kategorie ml. žáků:
4. místo – Martin Harok

Tímto ovšem úspěch neskončil. 
Své ovoce přinesl i boj v katego-
rii družstev. Družstvo A v kat. st. 
žáků ve složení Eliška Šidíková, 
Míša Bogyiová, Tomáš Jindřich 
a Jan Machýček vybojovali zla-
tou medaili. Družstvo B v kat. 
st. žáků ve složení Petr Boháč, 
David Jaroch a David Valenta 
po velmi napínavém rozstřelu se 
Startem Praha (kdy rozhodl jen 
jeden bod) zaslouženě vybojova-
li bronzový stupínek. Neméně 
chvály za skvělý výkon náleží 
i družstvu mladších žáků ve 
složení Martin Harok, Adam Li 
a Mirek Budinský, kteří vybojova-
li krásné, čtvrté místo.

Lze tedy závěrem konstatovat, 
že výprava byla velmi úspěšná. 
Pevně doufáme, že našim luko-
střelcům nepřinesla pouze medai-
le a poznání,jak tenké dokážou být 
lidské nervíky,ale také bohatou 
sportovní zkušenost a chuť do dal-
šího „boje“. Výbor LO
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dodávky a servis výpo etní techniky
komplexní servis po ta pro malé firmy a domácnosti

konzultace
návrhy, realizace a správa malých sítí
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www.propet-pc.cz
602 769 857

propet@propet-pc.cz

PŘIJDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

59 205 Blahut Václav vymáhání dluhů 100
59 251 Gratza Alfons stavební a investiční technik 103a
59 245 Hlistová Eva dluhy na nájemném 107
59 265 Idesová Zuzana bytový technik 105
59 252 Kneblová Hana technik -  ÚT,pronájem nebyt.prost. 104
59 221 Slámová Marie bytová agenda 102
59 251 Stachová Dagmar technik služeb 103a
59 245 Šejvlová Petra dluhy na nájemném 107
 
 Oddělení majetkové 
 
59 253 Pavúková Jindřiška vedoucí oddělení 108a
59 255 Mochelová Jana referent 109
59 297 Synek Karel, DiS. referent 108
59 297 Kozelská Renata, Ing. referent 108 
 
 Oddělení hmotné nouze 
 
59 261 Šebestová Jana vedoucí oddělení 10
59 263 Drlík Lukáš, DiS. sociální pracovník 11
59 263 Fromelius Eva,DiS. sociální pracovnice 11
59 228 Hrušková Radka dávky hmotné nouze 7
59 262 Jožáková Denisa dávky hmotné nouze 12
59 227 Lindovská Naděžda dávky hmotné nouze 8
59 263 Mačugová Elen sociální pracovnice 11
59 262 Palmiová Eva dávky hmotné nouze 12
59 226 Sestřenková Jindra dávky hmotné nouze 8 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
 
59 229 Juřina Pavel, Mgr. vedoucí oddělení 201
59 217 Jemelková Jitka soc.právní ochrana dětí 203
59 209 Kopecká Ivana soc.právní ochrana dětí 202
59 209 Mascautanu Ludmila soc.právní ochrana dětí 202
59 232 Závodská Romana soc.právní ochrana dětí 203 
 
 Pečovatelská služba – DPS – ul. Šimáčkova č. 27 

59 131 Ryboňová Taťjána sociální pracovnice 
59 132 Pečovatelky 
 
 Pečovatelská služba – DPS – ul. Novoveská č. 14 
 
59 122 Tokařová Dagmar sociální pracovnice

Změny
na mariánskohorské radnici

Minulý rok jsem postupně vás, občany, seznamovala s jed-
notlivými odbory či odděleními ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky. Jelikož došlo na úřadě jednak ke změnám v perso-
nálním obsazení, tak i v členění odborů či oddělení, přináším 
vám aktuální telefonní seznam:

Ústředna, informace 599 459 102 
Fax majetkové odd. 599 459 297 
Fax ústředna 599 459 298 
Fax sekretariát 599 459 299 
provolba  599 459 xxx (kde xxx je číslo pobočky) 

 BUDOVA A - ul. Přemyslovců čís. 63
 
Klapka Jméno agenda dv.č. 

 Vedení radnice 
 
59 210 Janáčková Liana, Ing.arch. starostka městského obvodu 12
59 212 Boháč Jiří, RSDr. místostarosta 12
59 207 Pauček Miloš, Ing. tajemník úřadu  13a
59 234 Jezerský Jiří, Ing. uvolněný člen RMOb 14
 
 Kancelář vedení radnice 
 
59 211 Uhrová Pavla, Bc. vedoucí odboru 21
59 208 Břenková Pavla personalistka úřadu 13
59 247 Gillová Julie, JUDr. právník úřadu 35
59 257 Muťková Naďa ekonomka  38
59 225 Štroblíková Renata asistentka 12
59 268 Výmolová Marcela agenda školství 12
59 243 Zeisberger Gabriela, Bc. zpravodaj 20 
 
 Odbor organizační a vnitřních věcí 
 
59 204 Zahradník Rudolf, Ing. vedoucí odboru 22
59 248 Babková Jitka přestupky, ztráty a nálezy 35a
59 200 Burešová Georgína ústředna, rozmnožovna 19
59 230 Dziubová Lucie RMOb, ZMOb 1
59 222 Flodrová Hana obč. průkazy, cest. pasy   2a
59 206 Havlíková Antonie evidence obyvatel 3
59 151 Hutyra Jaroslav údržbář, řidič, dílna ul.U dvoru 1119
59 219 Kupčíková Karla podatelna, úřední deska 9
59 248 Lišková Jana přestupky, ztráty a nálezy 34
59 233 Lužný Adam, Bc. správce sítě 33
59 233 Adamczyk Miroslav správce sítě 33
59 213 Skřinařová Marie matrika, žádost o výpis z RT 2
59 231 Šajtarová Anna pokladna 4
59 151 Weiner Rudolf údržbář, řidič, dílna ul.U dvoru 1119
59 202 Závadová Petra ověřování 1
 
 Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství  

59 218 Pulchartová Dagmar, Ing. vedoucí odboru 15
59 203 Dudová Ludmila stav. tech., ryb.a lovec. lístky 16
59 203 Dušková Táňa stav. tech.,stav. úřad Nová Ves 16
59 235 Fuciman Arnošt stavební technik 17
59 215 Janíková Jana stavební technik 10
59 218 Slezáková Miluše sekretariát odboru 18
59 244 Vávrová Lenka ekonomka  36
59 215 Pekařová Hana stavební technik 10
59 242 Svobodová Marie investiční technik 29

 Odbor  VVH a Z – úsek místního hospodářství

59 269 Chalupová Růžena údržba komunikací 7
59 214 Kvasničková Marie zábory, veř. prostr.,prokopávky 8
59 214 Mostýnová Margit zábory, veř. prostr.,prokopávky 8
59 238 Šustková Hana zeleň, pohřebnictví, životní prostředí 5
59 239 Veselá Gabriela údržba komunikací 6 

 BUDOVA A - ul. Přemyslovců čís. 61 
 
 Odbor fi nanční 
 
59 246 Palarčíková Věra, Ing. vedoucí odboru 26
59 223 Bystrianská Jarmila poplatky ze psů 25
59 223 Chmelíková-Hrabalová I. výherní hrací přístroje 25
59 224 Michelová Alena, Bc. účetní 23
59 264 Miklovičová Jitka fakturace, styk s bankou 24
59 224 Šrámková Iveta rozpočet 23
59 236 Telnarová Irena hlavní účetní 27
 
 Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
59 256 Kočová Marcela, Ing. vedoucí oddělení 30
59 256 Škrobánková Miroslava, Bc. DiS.    sociální pracovnice 29
59 260 Švrčková Dáša ekonomka  37
 
 BUDOVA C - ul. Přemyslovců čís. 65 
 
 Oddělení bytové 
 
59 259 Lesňák Lukáš,Ing. vedoucí oddělení 100
59 249 Adámková Alice ekonomka  101
59 220 Balusová Hana bytová agenda 101
59 250 Barnasíková Daniela bytový technik 106

V březnu 2009 proběhl v pro-
storách ředitelství Městské poli-
cie Ostrava slavnostní zahájení 
speciálního projektu pro stráž-
níky Městské policie Ostrava 
s názvem „Specialista řešení 
romské problematiky“. 

Projekt je zaměřen na vzá-
jemné porozumění, na pomoc 
v začleňování Romů do společ-
nosti a v jejich druhotné sociali-
zaci. Soustřeďuje se na kontakty 
s romskou komunitou, na její 
integraci a aktivní pomoc. Svým 
zaměřením se přibližuje situa-
cím, které řeší strážníci městské 
policie v místech převládající 
romské populace. Strážníci zís-
kají od týmu odborníků a prak-
tiků informace z oblastí emoční 
inteligence, první pomoci, práv-
ního minima, psychologických 
a rétorických schopností, ve 

zvládání stresových situací 
a umění vyjednávání - to vše 
se zaměřením na romskou etni-
ku. Vyškolení specialisté budou 
na základě odborné přípravy 
schopni zpracovávat analýzy 
sociálního a profesního profi -
lu konkrétní romské komunity, 
vyhodnocovat její specifi cké 
potřeby - to vše s cílem prolomit 
bariéry ve vzájemné komunikaci 
a v rozdílném životním stylu. 

Patnáct vybraných strážníků 
městské policie ukončí školení 
v říjnu letošního roku zkouškou 
a seminární prací. 

Garantem projektu je nezis-
ková organizace Iniciativa 
Občanského Bezpečí Domova 
(IOBD). 

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

Strážníci se vzdělávají
v oblasti romské problematiky

Středisko Korunní, Korunní 49, 
Ostrava-Mariánské Hory
17.-19. 4.
Turnaj v deskové hře GO, Turnaj 
je zařazen do Grad Pri ČR a záro-
veň je turnajem kvalifi kačním pro 
MR 2009, turnaj je zpřístupněn 
hráčům všech tříd.
17.-19. 4.
Čtyřpohárová kvalifi kace na 
MČR v Brně 
18. 4.
Kvalifi kační turnaj ve čtyřpo-
háru, což je mistrovství čtyř-
členných, předem nahlášených 
družstev.
19. 4.
Kvalifi kační turnaj na MČR 
v Osadnících z Katanu
25. 4. (26.4)
Kvalifi kační turaj MČR v Osad-
nících z Katanu
turnaj proběhne v prostorách SVČ 
Korunka, prezentace od 9.30, star-
tovné 50 Kč. Hraje se o hodnotné 
ceny a postupové body na fi ná-
le MČR v Osadnících z Katatu, 
které proběhne na podzim v Pra-
ze v rámci festivalu Deskohraní 
2009
17. 4.:
HLUBINA: 2. kolo Zpěváček 
2009 na JKGO – H 
18. 4.: HLUBINA: Regionální 
přehlídka DFS na JKGO 

Středisko přírodovědců,
Ostrava-Poruba, Čkalovova 
17. 4.:
Krajské kolo biologické
olympiády kat. B
Středisko přírodovědců,
8.00 - 16.00 hod.
22. 4.:
Okresní kolo biologické
olympiády kat. C
Středisko přírodovědců,
8.00 - 16.00 hod.
23. 4.:
VII. ročník Dne země na hlavní 
třídě v Ostravě-Porubě 
Hlavní třída, Ostrava-Poruba,
9.00 -17.00 hod.
24. 4.:
Zamilovaná zvířata - fi lmové 
představení
kino ART, Ostrava, v rámci Dne 
Země
25. 4.:
Klub cestovatelů
Putujeme po chráněných územích 
- v rámci Dne Země
26. 4.:
Ukliďme svět 
Akce v rámci Dne Země
- NPR Polanská niva 
29. 4.:
Okresní kolo biologické
olympiády kat. D
Středisko přírodovědců,
8.00 – 16.00 hod.
 

Středisko turistiky,
Ostrava-Poruba, B. Martinů
17. 4.
16.00, Středisko turistiky-sál
Maškarní bál s ukázkami
country tanců a stepu

Středisko volného času Korunka, 
příspěvková organizace,

Korunní 49, 709 12 Ostrava,
telefon: 596 624 041,

e-mail: info@svc-korunka.cz,
www.svc-korunka.cz

Přehled akcí na duben 2009
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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

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

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 domácnostech 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 domácnostech klientů

Pá: 7.00 – 12.00
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