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Ing. arch. Liana Janáčková
Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky

n Co vás těší při ohlédnutí 
za loňským rokem?

Díky kuratele, pod kterou se 
náš městský obvod od prosince 
2007 nachází, nebyl rok 2008 
pro naši radnici jednoduchý. Těší 
mě, že spolupráce našich zaměst-
nanců a zaměstnanců Magistrátu 
byla na vysoké úrovni. Objem 
práce se tím sice mnohonásobně 
navýšil, ale i tak naši pracovníci 
na úřadě plnili zodpovědně své 
povinnosti. Díky nim cítím dob-
ré zázemí a mám chuť pracovat 
i nadále ve prospěch občanů 
našeho obvodu.

Z konkrétních akcí mne nej-
víc těší, že jsme získali dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
a mohli jsme tak s pomocí měs-
ta dokončit další etapu regene-
race sídliště Fifejdy I v oblasti 
vnitroblok a okolí kolem ulice 
J. Trnky. Je to kus práce, která je 
vidět, navíc ohlasy zde bydlících 
občanů jsou velmi pozitivní.

Doufám, že i v příštím roce 
získáme dotaci, abychom spo-
lufi nancovali další část, která se 
bude týkat tzv. doliny na Fifej-
dách.
n Na co byste raději zapo-

mněla?
Zapomenout se nedá, spíše 

bych uvedla, co mne mrzí. Mrzí 
mne, že někteří zastupitelé zvo-
leni za Mariánské Hory a Hulvá-
ky jednají proti zájmům obvodu, 
tedy proti zájmům voličů. Jejich 
pohnutky jsou, bohužel, čistě 
osobní. Mnohá jednání zastupi-
telstva jsou velmi nekonstruk-
tivní a obstrukční, mnohá mají 
politický podtext. Je to pro mne 
ponaučení do let příštích. Jsem 
fatalista, neříkám co by, kdyby. 
V konečném důsledku vnímám 
jen to pozitivní.

Na závěr mi dovolte osobní 
přání:

Samozřejmě, že všichni si 
přejeme, abychom byli zdraví, 
šťastní a spokojení. S nastávají-
cí celosvětovou hospodářskou 
krizí, která se pravděpodobně 
promítne i v České republice, 
to bude těžší a proto se musíme 
semknout a vzájemně si pomá-

hat. Zní to sice jako klišé, ale je 
to zapotřebí.

Přála bych si velkou míru tole-
rance a pochopení jednoho pro 
druhého. Když člověk spadne 
do problému, tak potřebuje lidi 
s pomocnou rukou. I proto zůstá-
vám Vaše - Liana.

RSDr. Jiří Boháč
 Místostarosta městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky

n Co vás těší při ohlédnutí 
za loňským rokem?

Mám-li říci, co mne nejvíc 
v r. 2008 potěšilo, nemusím dlou-
ho přemýšlet. Přes veškeré pro-
blémy od podzimu roku 2007 se 
právě v roce 2008 podařilo situa-
ci uklidnit, začít systematicky 
pracovat na věcech, které jsme si 
vytýčili. Skoro denně jsem pro-
cházel ulicemi našeho obvodu 
a musím zkonstatovat, že čistota 
obvodu nebyla taková, jako jsem 

si já a se mnou i občané před-
stavovali. Po analýze stavu a ve 
spolupráci s příslušným odděle-
ním na úřadu se však podařilo 
to, na co občané čekali: začalo se 
kosit, uklízet. Byl jsem denně ve 
styku s lidmi, kteří dávali podně-
ty pro další práci. Některé byly 
splnitelné, ale řada jich se dá 
splnit v delším časovém horizon-
tu. Těší mě, že v osobním styku 
s občany, a to nejen s majoritou, 
ale i minoritou, se mi dařilo 
vysvětlovat postoje radnice k té 
či oné věci. Samozřejmě byly 
i neúspěchy, ale to k životu patří. 
Nejsem ve funkci místostaros-
ty dlouho, ale jedno vím jistě: 
pracovat pro lidi, diskutovat 
o jejich problémech a snažit se 
je řešit, pak vidět, jak jsou lidé 
spokojeni - to je to nejkrásnější, 
co může člověka potkat. Děkuji 
Vám všem.

(Pokračování na str. 2)

S nastávajícím novým rokem, kdy většina z nás bilancuje, jsem položila otáz-
ky paní starostce, panu místostarostovi a panu tajemníkovi. Zajímaly mne jejich 
pohledy na uplynulý rok 2008. Co je tedy těší či na co by raději zapomněli?

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Je starosta neomezený vládce?
ÿ Ze zasedání RMOb a ZMOb
ÿ Zajímavý příběh: Falešný kontrolor

Uzávěrka dalšího čísla: 25. ledna 2009 

Citát měsíce:
ZLOBA BÝVÁ VTIPNÁ, TO ALE NEZNAMENÁ, ŽE JE INTE-
LIGENTNÍ. Vladimír Roy

Symbolem Vodnáře je nosič vody, 
který vylévá vodu ze široké nádoby.

Tito lidé mají pevnou vůli, nitro je 
jemné a křehké. Pokud mohou, snaží 
se vyhnout konfl iktům. Vodnář je 
individualista, nerad dodržuje formy 
a tradice. Lehce navazuje přátelské 
kontakty s jinými lidmi. Jelikož 
miluje přírodu, od malička rád 
podniká výlety. Tito lidé jsou plní 
neuvěřitelných nápadů, trochu jsou 
to snílci, rádi riskují a experimentují. 
V každém případě nesnášejí omeze-
ní své svobody, ve svých citech se 
chovají poněkud zdrženlivě a dávají 
přednost přátelství než partnerskému 
svazku. Pokud po dlouhém váhání 
do manželství vstoupí, bývají 
oddaní a věrni. Vodnář působí velmi 
solidně, dokáže být vnímavým 
a dobrým společníkem, nechybí 
mu inteligence, kultivovaný projev 
a slušné chování. Preferuje dobré 
vztahy, domov, lásku, zázemí 
oproti materiálním hodnotám. 
V komunikaci Vodnáře nemůžete 
dlouho unavovat opakováním již 
řečených informací, pokud máte 
jiskrný humor, budete naopak 
Vodnářem vyhledáváni.

Největším záporem Vodnářů 
je lenost a nepřesnost – je těžké 
Vodnáře donutit k pevně stanovené 
schůzce.

Jejich živlem je vzduch, kovem 
olovo a měď. Nejvíce si rozumí 
s lidmi ve znamení Blíženců a Vah.

Vodnář by se měl starat o své 

srdce, záda, nohy a žíly. Velmi často 
u nich dochází k poranění nohou.

Největší úspěchů dosahují ve 
vědeckých oborech, povolání 
související se studiem přírody. Vy-
značují se i uměleckými schopnostmi 
– jsou dobrými spisovateli. Úspěšní 
jsou jako podnikatelé – uplatnění 
najdou hlavně v obchodní sféře, 
jelikož umí dobře smlouvat. Vůbec 
se nehodí za úředníky. Většinou si 
Vodnář vybírá volné povolání – chce 
být pánem svého času.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Paul Newman, 
Jan Werich, John Travolta, Miloš 
Forman, Donald Reagan, Milan 
Lasica, Thomas Edison, Jiří Lábus, 
W. A. Mozart, Enzo Ferrari, Bára 
Basiková, Božena Němcová, Lenka 
Filipová či Kateřina Brožová.

Dnes:
Ve znamení Vodnáře 

21. 1. – 19. 2.

Ověřování na ÚMOb Mariánské Hory
a Hulváky

Bytové oddělení ÚMOb Mariánskéhory a Hulváky upozor-
ňuje všechny občany, kteří mají podanou žádost o pronájem 
bytu, že nejpozději do konce února 2009 by měli provést aktu-
alizaci své žádosti.

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

Aktualizace žádostí o byt

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

Kresba: Jindřich Oleš

Od 5.1.2009 ověřujeme vždy v kanceláři č. 1,
budova A – ul. Přemyslovců č.63, a to ve dnech:

Pondělí, středa 8.00 – 11.30  12.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30  12.30 – 14.00 
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(Pokračování ze str. 1)
n Na co byste raději zapo-

mněl?
Rok 2008 byl rokem, který 

navázal na podzim 2007, kdy nám 
bylo odebráno právo hospodařit se 
svěřeným majetkem. Zda to bylo 
oprávněně nebo ne, to nebudu 
rozebírat. Byl to velký zásah do 
rozhodovacích pravomocí samo-
správy a velký zásah do práce lidí 
na úřadu. To vše se zákonitě muse-
lo dotknout občanů našeho obvo-
du. Zdlouhavá a někdy nesmyslná 
byrokracie, která provázela každý 
krok radnice, dopadla i na život 
našich občanů. Jejich záležitosti, 
které byly dříve rychle vyřízeny, 
se v roce 2008 táhly týdny nebo 
i měsíce. Museli jsme denně obča-
nům vysvětlovat, proč nelze dělat 
rychleji. Někteří to pochopili, jiní 
ne. Na toto nerad vzpomínám. 
Jsem ale přesvědčen o tom, že po 
každé bouřce vysvitne sluníčko 
a my budeme moci zase dělat 
občanům tu službu, pro kterou nás 
zvolili, a hlavně rychle a kvalitně.

V závěru jen několik vět. Sloužit 
lidem, znát jejich problémy i radosti 
, umět je řešit k jejich spokojenos-
ti, je složité a někdy i těžké. V roce 
2009 se na jejich plnění budu rád 
ještě více podílet, ale k tomu potře-
buji znát vaše názory, připomínky 
a podněty. Bez vašeho zapojení to 
nepůjde. Přeji všem spoluobča-
nům v našem obvodě v roce 2009 
hodně zdraví, osobních úspěchů a 
štěstí. Věřím, že společně budeme 
budovat náš obvod, aby byl ještě 
krásnější a byl v něm dobrý život 
pro všechny. Vážení spoluobčané, 
děkuji Vám za práci a pochopení 
v minulém roce.

Ing. Miloš Pauček
Tajemník Úřadu městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky.

n Co vás těší při ohlédnutí za 
loňským rokem?

Odebrání práva hospodaření 
našemu obvodu Zastupitelstvem 
města koncem roku 2007 zname-
nalo pro zaměstnance obvodu nové 
úkoly, před které nebyli postaveni 
od roku 1990, kdy byla Ostrava 
rozdělena na 22 a posléze 23 obvo-
dů, zaměstnanci žádného z těch-
to obvodů. Přes počáteční potíže 
a problémy vycházející z nezna-
losti řešit tuto novou situaci, se 
v průběhu roku situace natolik 
ustálila, že mohu konstatovat 
podstatné zlepšení a zkvalitnění 
vnitřního kontrolního systému 
vedoucí k odstranění chyb a nedo-
statků, které nám byly vytýkány. 
Při bilancování roku 2008 nemohu 
nevzpomenout velmi dobrou spo-
lupráci s většinou odborů MMO, 
i když v některých případech jsme 
se setkali i s přemírou zbytečné-
ho puntičkářství a slovíčkaření ze 
strany úředníků Magistrátu.
n Na co byste raději zapo-

mněl?
V prvé řadě bych chtěl zapo-

menout na konání zasedání Zastu-
pitelstev městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky svolaných 
opozicí, která nic neřešila a vedla 
jen k prohlubování neochoty pří-
padné spolupráce koalice a opozi-
ce. Ne nadarmo se v průběhu roku 
2008 dva členové opozice vzdali 
svého mandátu. Proč asi?

Za další bych chtěl zapomenout 
na různé nesmyslné úkolování 
zaměstnanců úřadu členy zastupi-
telstva z řad opozice, které snad 
ani oni sami nemysleli vážně, 
a sloužilo pouze pro jejich předvá-
dění se a zviditelnění. 

 (red)

Nájemník by se měl řádně starat 
o pronajatý byt. Je tedy povinností 
podílet se na úklidu společných pro-
stor a tím spolu vytvářet příjemné 
prostředí pro bydlení. Na základě 
stížností nájemníků na nepořádek 
v obecních domech bychom rádi 
vyvolali diskuzi a zjistili názory 
našich nájemníků.

Možnosti jak tuto situaci řešit je 
několik:

A. Nájemníci si dál budou uklízet 
sami a budou mezi nimi vznikat 
spory o kvalitě úklidu a termínu kdy 
a kde jednotlivý nájemník by měl 
uklízet. 

B. Majitel domu (v našem případě 
bytové oddělení Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky) 
najme fi rmu na úklid společných 
prostor a náklady následně vyúčtuje 

nájemníkům (buď podle počtu bytů 
nebo počtu přihlášených osob), 

C. Nájemníci se mezi sebou 
dohodnou a najmou si (nejčastěji 
jednoho ze svých řad) osobu, kterou 
budou platit sami přímo.

Během měsíce února si budou 
moci nájemníci na bytovém oddělení 
a na našich webových stránkách 
vyzvednout dotazník, do kterého 
nájemníci v jednotlivých domech 
vyjádří svůj názor. Dotazník se 
bude týkat, zda chtějí nebo nechtějí 
zajistit úklid společných prostor 
v domech externí fi rmou (bude uve-
dena orientační cena, dle rozsahu 
poskytované služby). Pro vypsání 
výběrového řízení na fi rmu (nebo 
více fi rem) musíme znát domy, ve 
kterých si nájemníci přejí zajistit 
úklid.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

Úklid v obecních domech

Pohlazení na duši
V předvánoční čas jsem se vydala na výstavu 

v DPS Novoveská – podívat se na „to“ paličkování. 
Musím říci, že do doby návštěvy jsem nezazname-
nala, že je těsně před vánocemi, shonu v super-
marketech jsem se vyhýbala, vánoční duch jsem se 
snažila načerpat z vánočních trhů na Masarykově 
náměstí či na výstavě betlémů – vše bylo marné. 
Vánoční nálada ne a ne přijít. Po návštěvě výstavy 
jsem si ujasnila proč. Jak má člověk cítit vánoční at-
mosféru, když je pořád v jednom kole. Místo vánoční 
pohody a uctívání tradic shání dárečky, dárky, dary, 
megadary. Než aby se člověk zastavil, říká stále 

nemám čas…. V DPS jsem se na chvíli zastavila, 
dala jsem se do řeči s dámami, které svými výrobky, 
ať to byly výrobky zhotovené síťováním, šitou kraj-
kou, paličkováním, ručně tkané, ukazují hodnoty 
– ne fi nanční, ale lidské. Svá díla neprodávají, zna-
menají pro ně opravdu hodně, skrývá se za nimi 
5 až 50 hodin práce. „Jen“ je darují svým přátelům 
či příbuzným. A mne pohladily na duši. Za to děkuji.

A abych nezapomněla. Mezi ženskými výtvory své 
místo našly i výrobky obyvatele DPS Novoveská pana 
Tománka, řezbáře - samouka, z jehož díla dýchala 
duše. (GZ) 

Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na r. 2009
Zastupitelstvo městského obvo-

du schválilo na 18. zasedání dne 
22. prosince 2008 rozpočet městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
na rok 2009. Rozpočet je sestaven 
vyrovnaně, dle platných předpisů, ve 
výši 147 561 000 Kč.

Plánované reálné příjmy měst-
ského obvodu jsou rozpočtovány 
v položkách:

Daňové příjmy 19 160 000 Kč 
- zahrnují poplatky ze psů, poplatky 
za užívání veřejného prostranství, za 
provozované výherní hrací přístroje, 
správní poplatky a daň z nemovitostí.

Nedaňové příjmy 88 833 000 Kč – 
nejvýznamnějšími příjmovými položka-
mi jsou příjmy z pronájmu nemovitostí, 
z pronájmu pozemků, z poskytování 
služeb a z pokut a sankcí uložených 
úřadem městského obvodu.

Kapitálové příjmy 8 818 000 Kč 
- zahrnují příjmy z prodeje hmotného 
a dlouhodobého majetku (byty, domy, 
50 % podíl z prodeje pozemků).

Přijaté dotace 37 772 000 Kč 
– schválený rozpočet neobsahuje 
dotace ze státního rozpočtu na soci-
ální dávky, jejich přijetí bude předmě-
tem úpravy rozpočtu. Částka zahrnuje 
dotace ze státního rozpočtu a roz-
počtu statutárního města Ostravy na 
školství, na výkon státní správy, na 
plavecký výcvik žáků základních škol, 
neúčelovou dotaci z rozpočtu města, 
dotaci ze Státního fondu rozvoje byd-
lení na splátky úroků z úvěru na rekon-
strukci panelových domů.

Od těchto příjmů se ve struktuře 
rozpočtu odečítá:

Financování – 5 800 000 Kč 
– splátky jistin dlouhodobých úvěrů na 
rekonstrukci panelových domů sídliště 
Fifejdy I, splátka půjčky statutární-
ho města Ostravy na realizaci akce 
„Regenerace sídliště Fifejdy I“ 

Konsolidace příjmů, tj. tvorba 
sociálního fondu – 1 222 000 Kč (5ti 
procentní tvorba ze skutečně vyplace-
ných mzdových prostředků).

Kapitálové výdaje jsou schváleny 
ve výši 13 818 000 Kč a určeny na 
následující akce:
-  domy 28. října 202, 204, Výstavní 4, 

Raisova 21, Ludmilina 23 – fasády po 
výměně oken

-  Šimáčkova 27 – střecha, zastřešení 
balkónů

-  Ludmilina 31 – fasáda a sanace bal-
kónů

- digitalizace STA
- projektové dokumentace 
-  rekonstrukce chodníků na ul. 28. 

října – Mariánské náměstí, rekon-
strukce chodníků před domy 28. října 
155, 157

- nabytí nemovitostí
Běžné výdaje jsou schváleny ve 

výši 133 743 000 Kč, určeny na:
Místní hospodářství, dopravu, 

výstavbu, vodní hospodářství 
a zemědělství – 10 889 000 Kč

Výdaje na kosení a hrabání trav-
natých ploch, výběry odpadkových 

košů, údržba hřbitova, údržba a opra-
vy místních komunikací a chodníků, 
čištění a opravy dešťové kanalizace, 
nákup kanalizačních poklopů, výdaje 
na zabezpečovací stavební práce, 
geometrické plány, katastrální mapy, 
znalecké posudky, studie.

Školství - 10 526 000 Kč
Výdaje na zajištění provozu pří-

spěvkových organizací – základních 
a mateřských škol 

Vnitřní správa, samospráva 
43 130 000 Kč

Výdaje na provoz úřadu městské-
ho obvodu, platy a zákonné sociální 
a zdravotní pojištění zaměstnanců, 
výdaje na činnost samosprávy, vydá-
vání Zpravodaje , právní služby, platby 
daní státnímu rozpočtu.

Bytové hospodářství 67 282 000 
Kč

Údržba a opravy bytového fon-
du, pojištění obecních domů, úroky 
z úvěrů

Pečovatelská služba, sociálně 
právní ochrana dětí 1 682 000 Kč

Výdaje na provoz DPS Novoveská, 
Šimáčkova, zajištění činnosti pečova-
telské služby.

Po schválení orgány samosprávy 
budou skutečné příjmy nad schvále-
ný příjmový rozpočet převáděny do 
výdajového rozpočtu podle aktuálních 
požadavků.

Ing. Věra Palarčíková,
vedoucí fi nančního odboru
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V roce 2008 Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
vítal občánky pětkrát, a to v březnu, květnu, červnu, listopadu a napo-
sledy v prosinci 2008. Celkem na tzv. Vítání občánků bylo pozváno 
146 dětí. Se svými rodiči, prarodiči, tetami, strýci dojelo na radnici 
v kočárcích 115 „mrňat“. Všechny krásnými písněmi přivítali žáci 
a žákyně Umělecké školy Eduarda Marhuly z Ostravy-Mariánských 
Hor. Ještě jednou všem holčičkám a chlapečkům přejeme do života 
hodně lásky, zdraví i rodinného štěstí. (red)

Kolik nás přibylo?

Vítání občánků 6. 12. 2008

Bydlím, bydlíš, bydlíme
Z důvodu neustálých změn 

zákonů a vyhlášek týkajících se 
problematiky bydlení jsem se roz-
hodl jako vedoucí bytového oddě-
lení na Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky udělat 
malý seriál o této problematice. 
V lednovém čísle začneme zákla-
dem, a to právy a povinnostmi 
pronajimatele a nájemce: 

Povinnosti a práva
pronajimatele
l povinnost předat byt: prona-

jimatel je povinen předat nájemci 
byt ve stavu způsobilém k řádné-
mu užívání a zajistit nájemci plný 
a nerušený výkon práv spojených 
s užíváním bytu pokud se prona-
jimatel a nájemce nedohodli při 
uzavírání nájemní smlouvy jinak.
l udržovací povinnost: pro-

najimatel má povinnost zajistit 
nájemci plný a nerušený výkon 
práv spojený s užíváním bytu. To 
zahrnuje nejen údržbu bytu, ale 
také údržbu domu, včetně společ-
ných prostor a zařízení domu. Na 
nákladech na tyto udržovací práce 
nájemníci nejsou povinni se podí-
let. Jedná se například o výměnu 
poškozeného zámku vchodových 
dveří, rozbité okno na schodišti 
hradí pronajimatel (pokud se mu 
nepodaří nalézt osobu, jež způso-
bila poškození)
l důsledky nesplnění udržo-

vací povinnosti: nájemce bytu má 
právo po předchozím upozornění 
pronajimatele odstranit závady 
v nezbytné míře a požadovat od 
něj náhradu účelně vynaložených 
nákladů. Právo na náhradu nákla-
dů musí nájemce uplatnit u pro-

najimatele bez zbytečného odkla-
du. Toto právo zanikne, neby-
lo-li uplatněno do šesti měsíců 
od odstranění závady. Nájemce 
má právo na přiměřenou slevu 
z nájemného, dokud pronajimatel 
přes jeho upozornění neodstraní 
v bytě závadu, která podstatně 
nebo po delší dobu zhoršuje jeho 
užívání.

Povinnosti a práva 
nájemce
l povinnost řádně užívat 

byt: nájemce a osoby, které žijí 
s nájemcem v bytě, jsou povin-
ny řádně užívat byt, společné 
prostory a zařízení domu a řádně 
požívat plnění, jejichž poskyto-
vání je s užíváním bytu spojeno 
(v souladu s jejich určením, šetrně 
a s náležitou péčí). S tím souvisí 
povinnost nájemce písemně ozná-
mit pronajimateli veškeré změny 
v počtu osob, které žijí s nájem-
cem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, 
kdy ke změně došlo. V písemném 
oznámení uvede jména, příjmení, 
data narození a státní příslušnost 
těchto osob. Tato povinnost se 
vztahuje na všechny osoby, kte-
ré s nájemcem v bytě bydlí bez 
ohledu na to, zda se jedná o pří-
slušníky domácnosti či podnájem-
ce části bytu nebo dlouhodobější 
návštěvu.
l právo užívat byt a společ-

né prostory a zařízení domu: 
nájemce bytu a osoby, které s ním 
žijí ve společné domácnosti, mají 
právo užívat byt a společné pro-
story a zařízení domu.
l oznamovací povinnost 

a umožnit provedení oprav: 

nájemce je povinen oznámit pro-
najimateli bez zbytečného odkladu 
těch oprav v bytě, které má hradit 
pronajimatel a umožnit jejich pro-
vedení. Nesplní-li tuto povinnost, 
odpovídá nájemce za škodu, která 
tím vznikla.
l povinnost umožnit kont-

rolu užívání bytu: pronajimatel 
je oprávněn požadovat přístup do 
bytu nájemce za účelem kontro-
ly, zda nájemce užívá byt řádným 
způsobem. 
l povinnost umožnit insta-

laci a údržbu měřidel a přístup 
k technickým zařízením: nájem-
ce je povinen po předchozí písem-
né výzvě pronajimatele umožnit 
provést instalaci a údržbu zařízení 
pro měření a regulaci tepla, teplé 
i studené vody (uzávěry domov-
ního vedení, komínové otvory 
….), jakož i odečet naměřených 
hodnot.
l provádění stavebních úprav 

nebo jiných podstatných změn 
v bytě: nájemce bytu smí provádět 
stavební úpravy nebo jiné podstat-
né změny v bytě jen se souhlasem 
pronajimatele, i když tyto úpravy 
provádí na svůj náklad. Například: 
zavádění nebo úprava vodovodní-
ho, elektrického, plynového i jiné-
ho vedení, instalace, odstraňování 
plynových kamen, vysekávání 
otvorů do komínů, zazdívání nebo 
zřizování oken, dvířek, příček, 
přemisťování dveří, výměna pod-
lah (plovoucí podlahy), instalace 
sprchových koutů …

V únorovém čísle se budeme 
zabývat opravami v bytech.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

Blahopřejeme
Koncem měsíce listopadu 

a začátkem prosince oslavily 
svá životní jubilea paní Marie 
Krejčí a paní Ludmila Zba-
vitelová. Za městský obvod 
jubilantkám pogratuloval pan 
místostarosta RSDr. Jiří Boháč. 
Do dalších let oběma oslaven-
kyním přejeme pevné zdraví 
a neustále dobrou náladu. 

 (red)

Je starosta neomezený vládce?
Často se setkávám s názorem 

občanů, že našemu obvodu vládne 
naše starostka a dělá si, co se jí zlí-
bí. Já bych se pokusil tyto úvahy 
zmírnit a dát na pravou míru. 

Starosta je osobou jednající 
za obec navenek. To z něj nedělá 
statutárního zástupce obce, jak se 
občas říká a dlouhá léta (a naštěstí 
marně) se prosazovalo v právnic-
kých kruzích. Rozdíl mezi sta-
tutárním zástupcem (například 
jednatelem obchodní společnos-
ti) a osobou jednající navenek je 
ten, že právní úkon statutárního 
zástupce je vždy platný a daný 
subjekt zavazuje. Jestliže překročí 
své kompetence, obchodní spo-
lečnost po něm může maximálně 
chtít náhradu škody. Podepsanou 
smlouvu ale musí ctít, ať se to spo-
lečnosti líbí nebo ne.

Naproti tomu obec je tohoto 
uchráněna. Starosta, překročí-li 
své pravomoce, obec nezavazuje 
a právní úkon je absolutně neplat-
ný. To je velmi vysoká ochrana 
obce proti neuváženým krokům 
starosty, ať úmyslným nebo neú-
myslným, ale také značné riziko 
pro smluvní partnery obce. Proto 
si dnes banky, katastrální úřady, 

obchodní partneři a další subjekty 
nechávají předkládat nejen smlou-
vy, ale též usnesení zastupitelstev 
apod.

Pravomoce starosty (§ 103 
zákona o obcích), které může 
vykonávat sám, defi nuje zákon 
o obcích. Jsou to tyto:

1. Starosta zastupuje obec nave-
nek. Je to on, který uskutečňuje 
právní úkony schválené zastupi-
telstvem nebo radou – podepisuje 
smlouvy, právní korespondenci. 
Může též vést jednání za obec, je 
to on, s nímž se setkávají smluvní 
partneři nejdříve.

2. Starosta jmenuje a odvolává 
se souhlasem tajemníka krajského 
úřadu tajemníka úřadu a stanoví 
jeho plat podle zvláštních před-
pisů. Ani v tomto případě není 
starosta zcela „svobodný“. Musí 
postupovat v souladu s tajemní-
kem krajského úřadu. V praxi pro-
to vznikají často patové situace. 
Osobně si nedovedu představit, 
že pozici tajemníka zastává člo-
věk, kterého nechce vedení obce 
/obvodu /, a drželo jej tam vedení 
krajského /obecního/ úřadu „nási-
lím „ a naopak.

3. Starosta odpovídá za včasné 

objednání přezkoumání hospoda-
ření obce za uplynulý kalendářní 
rok, z toho vyplývá, že musí rea-
lizovat sám takové úkony, aby byl 
tento úkol splněn.

4. Starosta plní úkoly zaměst-
navatele podle zvláštních před-
pisů, uzavírá a ukončuje pracov-
ní poměr se zaměstnanci obce 
a stanoví jim plat podle zvláštních 
předpisů, ale jen pokud není v obci 
tajemník úřadu. Pokud tajemník 
v obci je, tato pravomoc starostovi 
nepřísluší.

5. Pokud není v obci rada, tak 
starosta jmenuje vedoucí odborů, 
odvolává je a stanoví jim plat. Je-
li v obci rada, tak tuto pravomoc 
starosta nemá.

6. Starosta může po projednání 
s tajemníkem krajského (obec-
ního) úřadu svěřit komisi výkon 
přenesené působnosti v určitých 
věcech (státní správu).

7. Starosta může po Policii ČR 
požadovat spolupráci při zabezpe-
čování místních záležitostí veřej-
ného pořádku bez schválení zastu-
pitelstvem nebo radou.

8. Odpovídá za informovanost 
veřejnosti o činnosti obce. Jak to 
učiní je jeho volbou.

9. Může rozhodnout o někte-
rých záležitostech samostatné 
působnosti obce svěřených mu 
radou obce, což může být:
 - ukládat pokuty ve věcech 
samostatné působnosti obce
 - rozhodovat o uzavření nájem-
ních smluv a smluv o výpůjčce

10. Starosta může pozastavit 
výkon usnesení rady obce, má-li 
za to, že je nesprávné. Věc pak 
předloží k rozhodnutí zastupitel-
stva, aby rozhodlo.

11. Zpravidla řídí zasedání rady 
a zastupitelstva.

Jak je vidět z celého článku, 
zcela samostatně může starosta 
obce (obvodu) učinit velmi málo 
skutečných právních úkonů. Sta-
rosta působí spíše jako vrcholný 
reprezentant. V praxi je „větším 
pánem“ starosta malé obce, který 
vykonává i pravomoce rady, než 
u obce větší, kde je rada zřízená. 
To neznamená, že funkce staros-
ty je nevýznamná. Jeho osobní 
autorita a prestiž často převyšují 
zákonné pravomoci. V řadě obcí 
a měst je starostovo slovo vlivné 
a jeho názor rozhodující.

 RSDr. Jiří Boháč,
 místostarosta MHaH

Od poloviny června loňského 
roku je v provozu fi nanční porad-
na pro seniory, sociálně slabší 
rodiny a rodiny s dětmi, držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P, kterou 
provozuje Občanské sdružení 
sociálních a fi nančních poraden 
spolu s Krajskou radou svazu 
důchodců ČR. Své služby posky-
tovala v Ostravě v Domě odboro-
vých svazů na Českobratrské ulici 
v centru Ostravy. Od 1. prosince 
2008 má Rada seniorů ČR regio-
nální pracoviště (a tedy i poradna) 
novou adresu: Výškový dům, 
5.patro, dveře č. 520, Ostrčilova 

ulice 4, 702 00 Moravská Ostra-
va. Pokud Vás zajímají informace 
o slevách v oblasti pojištění 
domácností, nemovitostí, osob-
ních automobilů či slevy za 
elektrickou energii, slevy na 
dodávkách plynu, na pohonné 
hmoty či na služby vybraného 
operátora, zaznamenejte si výše 
uvedenou adresu. Další informa-
ce o této výhodné poradně pro 
seniory můžete získat na telefonu 
599 445 532 nebo 603 868 669.

 Ing. Lubomír Pásek,
 Rada seniorů ČR,
 regionální pracoviště

Senioři využívají možností získávání slev
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Chladný vítr, občas námraza 
a někdy i sníh. Takto přesně se 
ohlašovala každoročně zima. 
Letos tomu však bylo trochu 
jinak, alespoň na naší škole 
ZŠ Gen. Janka určitě, neboť se 
ve dnech 8. - 12. 12. 2008 konal 
projekt „BÍLÁ ZIMA“ . 

V tomto týdnu se na škole děly 
skutečně netradiční věci. Posuď-
te sami.

V pondělí: měli být všichni 
žáci a učitelé oblečení v barvách 
zimy (bílá, světle modrá). Vypa-
dalo to jako by se po škole pro-
menádovalo spoustu sněhuláků!

V úterý: se škola vydala 
do lesíka za zvířátky, aby jim 
poskytla potravu na zimní časy.

Ve středu: se nechala naše 
škola obléct do zimního kabátu. 
Nemyslím, že si škola dooprav-
dy oblékla bílý kabát, ale že žáci 

a učitelé vyzdobili svoje třídy 
vánočními ozdobami.

Ve čtvrtek: se konalo neob-
vyklé vypouštění balónků, na 
kterých byla napsaná přání od 
žáků.

No a v pátek: se naše zimně 
vyzdobené třídy hodnotily (v po-
rotě byli pouze žáci).

V tomto týdnu si žáci zpestřili 
učení menšími akcemi, mezi kte-
ré patří nejenom zimní výzdo-
ba, ale i oblečení v barvě zimy, 
pouštění přáníček, udělali jsme 
sbírku pro děti z krizového cent-
ra (sešlo se neskutečné množství 
hraček), každá třída se složila 
na nějaké pamlsky pro pejsky 
v útulku. Děti z prvního stupně si 
zkusily zahrát menší představení 
pro žáky druhého stupně. Podle 
mého názoru je jen dobře, když 

si zkusí něco zahrát i menší děti 
a nejenom ti starší. Jak se říká 
,,Nesuď člověka podle toho jak 
vypadá, ale podle toho, co podá 
na stůl“. Jinými slovy, kdo říká, 
že lepší představení zahrají ti 
starší? A také si myslím, že se to 
dětem z prvního stupně skutečně 
podařilo.

Tento týden byl náročný na 
kázeň žáků. Někteří tyto úkoly 
splnili a jiní se zase ulívali. Jinak 
ten týden byl pěkný. Je dob-
ře, že žáci mohli mít příležitost 
vyzkoušet i jiný typ učení než 
jenom sezení v lavici a psaní, 
což říká naše paní učitelka tříd-
ní Šárka Feherová. Tento týden 
byl zakončen vypouštěním přá-
níček na nafukovacím balónku 
a vyhodnocením výzdoby třídy.

 Marcela Parolková
a Lucie Gryczchova, 
(žákyně 7. třídy) 

Mikuláš v družině
V družině Gen. Janka byl 

Mikuláš s andělem a čerty. Hráli 
jsme různé hry, tančili a soutěži-
li. Byla to sranda. Každý jsme 
dostali malý balíček s dobrota-
mi. Druhý den pak čerti, Mikuláš 
a tři andělé chodili po škole po 
třídách. My, děti, jsme jim zazpí-
vali písničku nebo řekli básnič-
ku, zlobivci se zvážili na pekelné 
váze hříchů a všichni jsme dosta-
li perníčky.

Eliška Typová
a Terezka Kundrátová, 3.A
Družina – II. oddělení
Terezka Matušová, 4. A třída
Družina – IV. oddělení

Projekt Bílá zima

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v IV. čtvrtletí 2008
Ve IV. čtvrtletí roku 2008 se uskutečnila dvě 

zasedání ZMOb, pět řádných a osm mimořádných 
schůzí RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na svých 
zasedáních:

Schválilo:
l Rozpočet městského obvodu MHaH pro rok 

2009
l Rozpočtový výhled městského obvodu MHaH 

na období 2010 až 2012
Stanovilo:
l Novému členu ZMOb Ing. Jiřímu Frašovi výši 

měsíční odměny za výkon funkce
Vzalo na vědomí:
l Rozbor hospodaření městského obvodu za 

III. čtvrtletí 2008
l Informaci fi nančního odboru o provozování 

výherních hracích přístrojů
Doporučilo Zastupitelstvu města:
l Zrušit „Zásady pro prodej bytů, nebytových 

prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví 
Statutárního města Ostravy svěřených městské-
mu obvodu Mariánské Hory a Hulváky“, schválené 
ZMOb dne 22. 3. 2007
l Schválit nové „Zásady pro prodej bytů, neby-

tových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnic-
tví Statutárního města Ostravy svěřených městské-
mu obvodu Mariánské Hory a Hulváky“
l Ukončit soudní spor mezi žalobkyněmi (Mgr. 

Kantorovou, p. Grossmannovou a Mgr. Malínskou) 
a žalovaným (Statutární město Ostrava, městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky) ve věci bezdů-
vodného obohacení (užívání pozemku bez právní-
ho vztahu) smírem

l Nevyhovět žádosti p.Vlastimila Holuba o pro-
minutí poplatku z prodlení za dlužný nájem

Rada městského obvodu na svých schů-
zích:

Doporučila Radě města rozhodnout o uzavření 
Smlouvy o dílo na
l stálou havarijní službu v obecních domech 

s fi rmou COME ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.
l provedení GO výtahu 500 kg v domě Gen.

Hrušky 8 s fi rmou CENOK – výtahy, a.s.
l zpracování projektové dokumentace a inže-

nýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce hřiště při ZŠ 
Gen. Janka“ s fi rmou Viaprojekt s.r.o.
l podzimní vyhrabávání zelených ploch v obvo-

du v roce 2008 s fi rmou P&P GROUP s.r.o.
l novou světelnou vánoční výzdobu na Stoja-

nově náměstí s fi rmou ELZA – ELEKTRO, s.r.o.
l výměnu oken v domech Výstavní 16, 18, 20 

s fi rmou SVĚT OKEN, s.r.o.
l instalaci světelné vánoční výzdoby v měst-

ském obvodu s fi rmou ELZA-ELEKTRO, s.r.o.
l renovaci fasády a zateplení domu Ludmilina 

31 s fi rmou Tomáš Latka
l zpracování žádosti o dotaci na projekt 

„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gen. Janka“ fi rmou 
Institut rozvoje podnikání, s.r.o.
l roznášení Zpravodaje MHaH v roce 2009 se 

státním podnikem Česká pošta
l grafi cké zpracování a zhotovení sazby Zpra-

vodaje MHaH v roce 2009 s p. Štěpánem Veser-
lem
l tisk Zpravodaje MHaH v roce 2009 s fi rmou 

MORAVAPRESS, s.r.o.
l deratizaci, desinsekci a desinfekci bytů 

a obytných domů s fi rmou Petr Zagora

Doporučila Radě města rozhodnout o uzavření 
Dodatků k platným Smlouvám o dílo na:
l Zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komuni-

kací a chodníků v městském obvodu s fi rmou Peter 
Pavlík a s fi rmou SEKOS Morava, a.s.
l Vývoz komunálního odpadu z veřejných 

odpadkových košů v městském obvodu s fi rmou 
Peter Pavlík
l Vývoz odpadu ze speciálních košů na psí 

exkrementy v městském obvodu s fi rmou SEKOS 
Morava, a.s.
l Údržbu hřbitova v Ostravě-Mariánských 

Horách s fi rmou Peter Pavlík
Doporučila Radě města rozhodnout o po-

skytnutí fi nančního příspěvku:
l Nadačnímu fondu Ostravského dětského 

souboru ve výši 15 tis. Kč
l TJ Mariánské Hory ve výši 15 tis. Kč
l p. Janě Kuchařové ve výši 15 tis. Kč
l TJ Slovan Ostrava ve výši 15 tis. Kč
l Místní organizaci Českého rybářského svazu 

ve výši 5 tis. Kč
l Organizaci JUNÁK ve výši 5 tis. Kč
l Středisku volného času Korunka ve výši 

5 tis. Kč
l Charitě Javorník ve výši 10 tis. Kč
l Knihovně města Ostravy ve výši 7 tis. Kč
l Softbalovému klubu Slávie Ostravská univer-

zita ve výši 10 tis. Kč
Doporučila Radě města rozhodnout o uzavře-

ní kupní smlouvy s fi rmou AUTO HELLER s.r.o. na 
nákup služebního automobilu pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky

Schválila:
l Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služ-

by s účinností od 1. 11. 2008

l Výši účetních odpisů příspěvkových organi-
zací – ZŠ a MŠ
l Plán zimní údržby pro rok 2008-2009
l Výši mimořádných odměn ředitelů ZŠ a MŠ
l Složení povodňové komise městského obvo-

du
l Dodatek č.1 ke Směrnici č. 1/2008 s účinností 

od 1. 1. 2009
l Doplněk č. XV.Organizačního řádu ÚMOb 

s účinností od 1.ledna 2009
Vzala na vědomí:
l Rezignaci Ing. Jana Adámka, MBA, na man-

dát člena ZMOb MHaH
l Nastoupení náhradníka z kandidátní listiny 

téže volební strany (ODS) v určeném pořadí – Ing. 
Jiří Fraš – za člena ZMOb MHaH
l Zrušení nestátního zdravotnického zařízení 

v budově DPS Novoveská 14 Zastupitelstvem měs-
ta k 28.2.2009
l Závěrečnou kontrolní zprávu o plnění opatře-

ní na odborech a odděleních ÚMOb
Zřídila:
l Ústřední inventarizační komisi
Zrušila:
l Funkční místo fyzioterapeut v oddělení péče 

o seniory
Jmenovala:
l Členy školské rady na ZŠ Gen.Janka 1208 

v Ostravě-Mariánských Horách a na ZŠ Matroso-
vova 14 v Ostravě-Hulvákách
l Do funkce ředitelky MŠ Zelená 73/A, Ostrava-

Mariánské Hory s účinností od 1. ledna 2009 paní 
Ivu Staňkovou.

 Ing. Miloš Pauček,
 tajemník ÚMOb MHaH

Dne 4. prosince 2008 byl nalezen na ulici 28. října v Ostravě-
Mariánských Horách černý pejsek (kříženec) středního vzrůstu. 
Bohužel nevlastní známku, poznávacím znamením je jen černý 
obojek. Je-li to Váš pejsek nebo znáte-li majitele, volejte prosím 
774 874 802.

Našli jsme pejska

Základní škola v Ostravě-
Mariánských Horách přeje všem 
svým žáků, jejich rodičům i vlast-
ním zaměstnancům vše nejlepší 
v novém roce. Hodně osobních 
úspěchů a méně starostí s dětmi. 

V novém roce jsme se snažili 
vytvořit něco nového, aby jste 
nemuseli číst jen články od jed-

noho člověka. Proto přicházíme 
s „novinářkami“, které na naší 
škole budou působit a psát o všem, 
co za celý měsíc prožijí. Budu se 
snažit nedělat příliš velké zásahy 
do jejich práce. Uvidíme, snad se 
vám jejich články budou líbit. 

Mgr. Jaroslav Lattenberg,
školní metodik prevence 
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Přelom roku většinou nutí 
k malému zamyšlení a bilanco-
vání. Přestože našim zřizovate-
lem není obec, jsme její nedílnou 
součástí.

Naše základní škola poskytu-
je výchovu a vzdělávání dětem 
předškolního věku, žákům 
1.stupně základní školy a žákům 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami od 1. do 9. ročníku.

Ráda bych se zmínila 
o novince, kterou jsme zaved-
li od 1.září 2008. Využili jsme 
nabídky pražské společnosti 
Envi A o.p.s., která se rozhod-
la pomoci ve vzdělávání žáků. 
Cílem je prostřednictvím oblí-
bených činností (hudba, tanec, 
kreslení) „překonávat handica-
py prostředí“. Ve školní praxi 
se projekt promítl ve zvýšení 
časové dotace pro výuku „Este-
tická výchova“. Začali jsme 

v 1. ročníku a postupně se budou 
zapojovat i další třídy. A první 
výsledky? Žáci se těší na změnu 
prostředí - výuka je realizována 
v nově vybudované učebně (za 
fi nančního přispění Envi A), 
nebojí se pracovat s nejrůzněj-
ším materiálem, velkými formá-
ty apod. V rámci činností se učí 
spolupracovat i s jinými žáky, 
učí se vzájemné toleranci.

Domníváme se, že i když je na 
hodnocení přece jen brzy, cesta, 
kterou jsme zvolili, je správná.

Již nyní se těšíme na zápis 
do 1. třídy, který se uskuteč-
ní ve dnech 2.-4. února 2009. 
A proč? Těšíme se na budoucí 
prvňáčky, kteří rádi malují, tančí 
a zpívají.

Mgr. Jana Vrbicová,
ředitelka 
Základní škola, Karasova 6
Ostrava-Mariánské Hory
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Estetická výchova

Poslední den v roce má být 
prý veselý. I Zpravodaj dělá co 
může, aby to tak alespoň vy-
padalo. To, že Grmela (tajemník 
radnice)  v roce 1900 vytvořil 
v Čertově Lhotce plnohod-
notný úřad se všeobecně ví, ale 
málokdo z vás zná „pracovní 
řád“, který platil pro tehdejší 
úředníky.

Hlavně zdraví i v roce 2009
vám přeje 
 Jiří Jezerský, radní

PRACOVNÍ ŘÁD
PRO ÚŘEDNÍKY
1. Denně před začátkem 

pracovní doby jsou povinni 
úředníci důkladně zamésti 
kancelář, vybrati popele z kamen 
a utříti prach.

2. Úředníci zodpovídají dále 
za to, že kancelář bude vždy 
řádně vytopena.  

– Potřebné palivo obstarají 
na svůj náklad.

3. Soukromé hovory jsou 
v pracovní době nežádoucí.

4. Řádná pracovní doba jest 
12 hodin.  

– V případě potřeby musí 
každý úředník pracovati bez 
vyzvání přes čas.

5. Jakákoliv politická činnost 
úředníků má za následek 
okamžité propuštění.

6. V kouření a požívání 
lihovin se očekává od úředníků 
zdrženlivost.

7. K dámám a výše po-
staveným osobám se úředník 
chová slušně.

8. Jako četba se doporučuje 
bible.   
– Není námitek proti jiným 
knihám, poud jsou tyto mravně 
nezávadné.

9. Povinností každého úřed-
níka je péče o zdraví. 

– V případě nemoci není ná-
rok na mzdu.

– Každý úředník, který má 
pocit odpovědnosti, by si měl 
proto pravidelně ukládati ze 
své mzdy přiměřenou částku 
pro případ nemoci či jiné 
nepředvídané potřeby.

10. Úředníci se nesmějí při 
práci mýliti.

 – Kdo se při práci dopouš-
tí častěji chyb, bude pro-
puštěn.
11. Kdo odporuje šéfovi, 

dokazuje tímto, že před ním ne-
chová potřebné úcty.

– Z této zkušenosti se vyvodí 
důsledky.

12. Úřednice jsou povinny 
vésti zbožný a cudný život.

13. O dovolenou mohou 
úředníci žádati jen z naléhavých 
rodinných důvodů.

– Tato je však neplacena.
14. Úředníci nechť mají stále 

na mysli, že tisíce jiných osob 
jsou ochotny okamžitě nas-
toupiti na jejich místa.

15. Úředníci nesmějí nikdy 
zapomenouti, že jsou svému 
principálovi povinni vděčností, 
neboť je jejich živitelem.

Silvestr

Regionální soutěž ve výpočetní technice
OA a VOŠS v Ostravě-Marián-

ských Horách uspořádala za pod-
pory Moravskoslezského kraje, 
v rámci projektu Moderní soutěž 
v informatice, soutěž v ICT zna-
lostech – ET Profesionál. V tomto 
projektu byl kladen důraz na rea-
lizaci širokého soutěžního klání 
napříč krajem dálkovým způso-
bem prostřednictvím eLearningu.

 Nejprve tedy bylo nutné nain-
stalovat a vytvořit soutěžní portál 
v rámci eLearningové aplikace 
Moodle. Poté následovalo vytvo-
ření cvičného testu, který otesto-
vali na školních počítačích stu-
denti obchodní akademie.

 Vlastní soutěž začala 18.listo-
padu eLearningovým předkolem 
na soutěžním internetovém por-
tálu za spolupráce s pověřenými 
vyučujícími z přihlášených škol. 
Tohoto předkola, eLearningové-
ho testu složeného ze 38 otázek 
zaměřených na všeobecné znalosti 
z IT, operační systémy, sadu Offi -
ce a znalosti z oblasti grafi ky, se 
zúčastnilo 129 soutěžících ze 16 
škol Moravskoslezského kraje.

 Do hlavního klání soutěže, kte-
ré probíhalo 26.listopadu v pro-
storách OA, postoupilo 32 sou-
těžících, kteří zde prokazovali své 
znalosti v praktických úlohách. 

V prvním kole zaměřeném na sadu 
Offi ce pracovali soutěžící na úlo-
hách z Wordu a z Excelu. V kole 
druhém, zaměřeném na grafi ku, 
pak vypracovávali krátký grafi cký 
příběh na jedno z pěti soutěžních 
témat v programech pracujících 
s vrstvami.

Vítězem celého soutěžního klá-
ní se nakonec stal Lukáš Javor-
ka z Mendelovy střední školy 
v Novém Jičíně, na druhém místě 
skončil Jiří Blaščok z pořádají-
cí OA Ostrava-Mariánské Hory 
a třetí Martin Súkup z OA Ostra-
va-Poruba.

Díky podpoře Moravskoslez-
ského kraje mohli být nejlepší 
soutěžící odměněni hodnotnými 
cenami – hlavní cenou byl note-
book a k němu dalších devět cen 
pro desítku nejlepších. Odměnou 
organizátorům byl dobrý pocit 
z jejich příspěvku k motivaci stu-
dentů k prohloubení jejich znalostí 
z informatiky a spokojenost všech 
účastníků.

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie

- V lednu roku 1902, tedy před 107 
lety získala obec Mariánské Hory vlast-
ní znak

Leden 1992: začal stavební ruch 
v Martinské kolonii – mariánskohorská 
radnice tehdy řekla STOP devastaci 
budov mezi ulicemi 1. máje a Daliboro-
vou. Kolonie byla zachována, jednotlivé 
objekty byly zčásti rozprodány či dány 
do pronájmu zájemcům k realizaci pod-
nikatelských záměrů. 

Leden 1993: Základní hudební ško-
la na Hudební ulici se hlásí ke svému 
zakladateli Eduardu Marhulovi, význam-
nému skladateli, varhaníkovi…

Leden 1994: ÚMOb MHaH začal 
vyplácet Příspěvek na nájemné. Ve 
Zpravodaji bylo podrobně popsáno, kdo 
má na tento příspěvek nárok.

Leden 1995: Sokolové z Marián-
ských Hor zavzpomínali, jakou význam-
nou úlohu hráli v dějinách města 
a státu.

Leden 1996: Od ledna 1996 všech-
ny státní úřady v ČR mají jednotně sta-
novenou pracovní dobu, a to úřední dny 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 
hodin.

Leden 1997: Vlastník (uživatel) 
nemovitosti je povinen, aby přilehlý 
chodník byl v zimním období zbavován 
sněhu a náledí.

Leden 1998: Radnice vyhlásila sbír-
ku přímo čertovskou. Do volné vitríny 
hledali čerty, čertíky, satany jak kamen-
né, dřevěnné, slaměné či papírové. 
A víte proč? Mariánské Hory se dříve 
jmenovaly Čertova Lhotka…

Leden 1999: Ve Zpravodaji jsme 
mohli cestovat historií a to po řece Odře. 
Řeka Odra prolíná území Mariánských 
Hor a Hulvák v délce 2,25 km (ze svých 
861 km) a již v dobách dávných ovlivňo-
vala život občanů našeho obvodu.

Leden 2000: Začaly fungovat v teh-
dejší Zvláštní škole na Karasově ulici 
aktivity, které měly pomoci tomu, aby 
si děti hrály a nevymýšlely nepravosti 
(taneční kroužek, kopaná a jiné aktivity 
pod vedením romských poradců).

Leden 2001: Začal platit zákon 
o provozu na pozemních komunikacích 
ve smyslu přednosti chodců přecházejí-
cích na přechodech pro chodce. 

Leden 2002: Upozorňujeme, že 
platí oznamovací povinnost nahlášení 
„malého zdroje“ znečištění ovzduší (do 
50 kW).

Leden 2003: Základní škola Ma-
riánské Hory na ul. Gen.Janka září bar-
vičkami. Z šedé a schované myšky se 
stává žlutá tygřice.

Leden 2004: Byla uveřejněna první 
část ankety, kterou prováděli studenti 
Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. 
Na otázku, zda občané znají některého 
člena Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, jich 
54 % uvedlo, že znají alespoň jednoho 
zastupitele a 46 % nezná nikoho ze 
zastupitelů.

Leden 2005: Do Mariánských Hor 
a Hulvák přijela na ofi ciální návštěvu 
první dáme republiky paní Livie Klauso-
vá, manželka prezidenta ČR.

Leden 2006: Byla dokončena rekon-
strukce kostela Panny Marie Královny 
v Ostravě-Mariánských Horách. Od této 
doby máme první kostel s bezbariéro-
vým přístupem v Ostravě.

Leden 2007: Nejúspěšnější spor-
tovní oddíl v Mariánských Horách 
a Hulvákách je Tělovýchovná jednota 
LUKOSTŘELBA. Sídlí již od roku 1955 
za kostelem na Ludmilině ulici.

Leden 2008: Hledáme haličské 
předky obyvatel Ostravy – náš vklad ke 
100. výročí povýšení Mariánských Hor 
na město. (red) 

Leden ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Hledaný muž kradl
v obchodě

Dne 1. 12. 2008 přijal ope-
rátor na lince 156 oznámení 
o zadržení zloděje v prodejně 
potravin v Ostravě-Marián-
ských Horách. Mladý muž 
(20 let) prošel přes pokladnu 
s potravinami v hodnotě 270 
korun, aniž by zaplatil. Hned 
za pokladním prostorem byl 
zadržen pracovníkem bez-
pečnostní agentury, který vše 
oznámil. Strážníci vyslaní na 
místo vyzvali zadrženého muže 
k prokázání totožnosti, ten však 
u sebe neměl žádné doklady 
a údaje, které sdělil ústně, neod-
povídaly informacím z centrální 
evidence obyvatel. Proto muse-
li strážníci mladíka předvěst na 
Policii ČR ke zjištění totožnos-
ti. Zde však vyšlo najevo, že se 
jedná o osobu hledanou Policií 
ČR. Policisté si tedy muže na 
oddělení již nechali.

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

MĚSTSKÁ POLICIE
ZASAHUJE
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Jak to chodí v psím útulku
V prosinci 2008 jsme ve Zpravodaji otiskli výzvu 

Městské policie: Hledáme nové majitele… Toto 
téma je obsáhlejší - v tomto čísle se dovíte, jak to 
vlastně v útulku chodí:

Pokud je pejsek přijat do útulku, je mu poskyt-
nuto veterinární ošetření. Veterinář zjistí zdravotní 
stav nalezeného pejska, provede odčervení, vakci-
naci, ošetří zranění a provede další potřebná opat-
ření. Po nezbytném zajištění veterinární péče jsou 
psi umístěni do karanténních kotců, kde zaměstnanci 
denně sledují zdravotní stav zvířat a veškeré změ-
ny, které mohou mít vliv na řádný výkon veterinární 
péče. O všech psech, umístěných v útulku je vedena 
přesná evidence. Do praxe byly zavedeny mikroči-
py k označení psů, kteří prošli branami útulku, což 
značně usnadnilo jejich další identifi kaci a případ-
ně nalezení zákonného majitele psa. Cílem útulku 
je poskytnutí maximální možné péče všem svým 
„svěřencům“.  Tuto péči zajišťují právě zaměstnanci 
Městské policie Ostrava na úseku péče o nalezené 
psy.

Útulek však neslouží k trvalému umístění zvířat 
nebo k jejich odchovu. Snahou zaměstnanců je po 

nezbytném ošetření předat psy, jejichž majitele se 
nepodaří zjistit, do pěstounské péče. Nalezení psi jsou 
ve správě města Ostravy šest měsíců. Po tuto dobu 
si může zájemce převzít psa pouze do opatrovnictví 
a pokud se v této ochranné lhůtě ozve původní maji-
tel, musí mu být pejsek vrácen. To se stává jen v oje-
dinělých případech, protože pokud má o psa majitel 
skutečně zájem, ozve se do týdne po jeho ztrátě. Jest-
liže by tento případ ale skutečně nastal, musí původ-
ní majitel, osvojiteli uhradit vzniklé náklady, které 
byly spojeny s chovem psa. Po uplynutí ochranné 
lhůty, která se započítává od dne, kdy byl pes nale-
zen, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa. 

Je samozřejmé, že pro psa nemůže být nic lep-
šího než starostlivý majitel, který bude mít své-
ho psa rád. Proto děkujeme všem lidem, kteří si 
u nás vybrali psa a umožňují mu prožít šťastný 
a spokojený život.

Pokud Vám nebo Vašim dětem bylo pod vánočním 
stromečkem naděleno psí štěstí, buďte mu přítelem 
a nedopusťte jeho „zmizení“ do Ostravy-Třebovic.

 Vladimíra Kejdová,
 Městská policie Ostrava

STALO SE:

24. SETKÁNÍ DIVIDEL
Akce se tradičně uskutečni-

la v prostorách SVČ Korunka 
v Ostravě-Mariánských Horách 
ve dnech 14-17. 11. 2008. 
Vystoupilo zde 150 účastníků 
ze souborů, nechyběli hosté 
a náhodní diváci na jednotlivá 
představení. 

MHD V MARIÁNSKÝCH 
HORÁCH
V konečném důsledku změn 

v MHD od 14. 12. 2008 došlo 
ke sloučení tras trolejbusových 
linek č. 107 a 108. V jízdních 
řádech najdete již jen linku 
108.

ODBORNÝ SEMINÁŘ 
„U KULATÉHO STOLU“
V listopadu 2008 se konal 

odborný seminář na téma 
domácího násilí v Ostravě. 
Zúčastnili se policisté, zástupci 
intervenčních center a další sub-
jekty. V průběhu semináře bylo 
několikrát konstatováno prven-
ství Ostravy při řešené této 
problematiky díky dlouholetým 
ostravským zkušenostem, spe-
cifi ckému přístupu a zanícenosti 
„pro věc“ všech zúčastněných.

IMISNÍ STANICE 
ON-LINE
Ve spolupráci s Městským 

úřadem Mariánských Hor 
a Hulvák připravila naše spo-

lečnost pro veřejnost jedineč-
nou příležitost nahlédnout do 
výstupů měření imisní stanice 
naší společnosti. V pátek 28. 11. 
2008 byla do zasedací místnosti 
pomocí internetu zavedena data 
on-line, tzn. aktuální snímaná 
data z imisní stanice umístěné 
v Mariánských Horách.

V dopoledních hodinách akci 
navštívili exkurze základních 
a středních škol z Mariánských 
Hor a okolí. Odpolední hodiny 
byly vyhrazeny pro veřejnost. 

Akce se za EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL zúčastnili tiskový 
mluvčí společnosti Jaromír Kri-
šica, který představil společnost 
a její výrobní program žákům, 
a Ing. Pavel Škuca, který při-
blížil enviromentální politiku 
společnosti a erudovaně odpo-
vídal na dotazy návštěvníků.

Kateřina Krumpochová,
Crest Communications 
Ostrava, s.r.o.

Z představení „SEN…“ DIVIDLA Ostrava

Předvánoční vystoupení dětí z Křesťanské mateřské školy 
- U Dvoru 22, které proběhlo v DPS Šimáčkova 27 dne 16. 12. 2008 
v 9.30 hod. Ve stejný den proběhlo ještě v 10.30 hod. druhé vystou-
pení v DPS Novoveská 14.

Výjimečný 
p ř í p a d 
v y š e t ř u j í 
v současnosti 
ostravští poli-
cisté. Trestný 
čin je odlišný, 
od převážné 
v ě t š i n y 
dalších, právě 
osobou pacha-
tele. Policejní 
komisař sdělil 
obvinění pro trestný čin podvodu 
50letému muži, pohybujícímu se 
na invalidním vozíku. 

Obviněný měl provést v době, 
od 2. 12. 2008 do 8. 12. 2008, 
celkem osm “kontrol” různých 
provozoven na území celé Ostra-
vy. Scénář byl vždy stejný. Muž 
na invalidním vozíku navštívil 
provozovnu, předložil smyšlený 
průkaz Státní obchodní inspekce 
č. 36587 na jméno Bc. Lubomír 
Hloušek, a prováděl “kontrolu”, 
nalezl “pochybení” personálu 
a uložil blokovou pokutu, většinou 
ve výši 2500 korun. Pokud neměli 
zaměstanci tuto uloženou částku, 
pokutu snížil. Největší uložená 
pokuta byla ve výši 5000 korun. 
Služební průkaz si měl obviněný 
vyrobit sám. Po uložení pokut 
dokonce vypsal inspekční listy, 
které si přinesl s sebou. Formulář 
inspekčních listů měl zakoupit 
v papírnictví. 

Personál provozoven “na-
chytal” při kontrole zdravotních 
průkazů, buď scházel záznam 
o hygienickém minimu, nebo 
průkaz neměl personál u sebe. 
Třikrát si “vystačil” s prošlou 
záruční dobou na krabičce 
žvýkaček. Celkem tak muž “vymá-
mil” 17 500 korun, původně však 
celkem požadoval 26 000 korun.

Lidové moudro “s jídlem ros-
te chuť” pak gradovalo dalšími 
a dalšími falešnými kontrolami. 
Díky specifi čnosti pachatele 
i shodného jména kontrolora Bc. 
Lubomíra Hlouška pak policisté 
dne 10. 12. 2008 zajistili. 

Muž při podaném vysvětlení 
prokázal perfektní paměť, při 
popisování jednotlivých skutků. 
Problematiku živnostenských 
provozoven měl také důkladně 
“nastudovanou”, aby vše působilo 

víc než věrohodně. I jmenování 
se do postu kontrolora Státní ob-
chodní inspekce mělo svůj smysl. 
Tato organizace totiž neexistuje. 
Původcem vzniku nové organiza-
ce byla obava, aby muži policisté 
“na vrub” nepřipočetli i trestný 
čin poškozování cizí věci nebo 
padělání veřejné listiny (výrobou 
průkazu). Obviněný sázel také 
na fakt poměrně malých částek 
uložených pokut i skutečnost, 
že lidé neradi přiznají chybu 
a dosvědčí, že byli podvedeni. 
Podvedený personál provozoven 
uváděl, že byl překvapen zna-
lostmi zákonů, proto důvěřoval 
a muže nepodezíral. 

Falešný kontrolor “úřadoval” 
po celém území Ostravy. Celkem 
měl falešný kontrolor, dle svého 
vyjádření, zkontrolovat 70 provo-
zoven. Z tohoto důvodu žádáme 
všechny osoby, jejíž provozovny 
Bc. Lubomír Hloušek, kontrolor 
Státní obchodní inspekce, zkon-
troloval a uložil blokové sankce, 
aby kontaktovali Policii České 
republiky na lince 158, nebo 
přímo komisaře ostravské služby 
kriminální policie a vyšetřování, 
por. Bc. Radka Haršanyho na tel. 
974 726 795. Obviněný se pohy-
buje na invalidním vozíku, má 
amputované dolní končetiny.

Nevylučujeme mnohonásob-
né navýšení podvodně vylákané 
částky, ani odlišnou kvalifi kaci 
skutku. V současnosti hrozí muži 
trest odnětí svobody až na tři léta. 
Rejstřík obviněného je víc než 
přepestrý. Muž byl v minulosti 
šestnáctkrát odsouzen za majetko-
vou trestnou činnost, jednou za 
maření úředního rozhodnutí a jed-
nou za útok na veřejného činitele.

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
Policie ČR

Zajímavý příběh:

Falešný kontrolor
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Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
5. 1. – 28. 2. „Šelmy, co nás žere?“ – výstava pořádána ve spoluprá-

ci se ZOO Ostrava v rámci kampaně Evropské asociace zoologických 
zahrad a akvárií je tentokrát zaměřená na záchranu evropských šelem.

28. 1. středa 15.00 „Co na Prajzské se stalo a co povědalo“ – bese-
da s regionální spisovatelkou Janou Schlossarkovou. 

Pro děti:
22. 1. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Malovánky“ – výtvarná dílna, ve které 

budou děti vybarvovat obrázky známých ilustrátorů pohádkových 
knih.

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
22. 1. čtvrtek 14.00 – 17.00 „Byli tady UFONI?“ – výtvarná dílna, 

kde si mohou děti vyrobit létající talíře a obyvatele jiných planet.
27. 1. úterý 15.00 „Myši patří do nebe“ čtení čertovské babičky 

v Čítárně U čerta o přátelství a kamarádství z knihy I. Procházkové.
 pracovnice knihoven

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

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Čertí karneval U čerta.

29. 1. 2009 v 16.00
Vás srdečně zveme na

6. KONCERT MEZI KNIHAMI 
zpívá a na klavír doprovází své hosty

sólista opery NDM Petr Miller

Vážení občané, děti, 
přátelé, dovolte mi, 

abych vám popřála hod-
ně zdraví a radosti v roce 
2009, mnoho životního 
optimismu a hodně lásky 
a poděkovala vám za celo-
roční podporu, spolupráci 
a přízeň, kterou jste nám 
v roce 2008 věnovali.

Chci poděkovat všem 
vedoucím zájmových krouž-
ků, kteří bez ohledu na výši 
odměny vzdělávají děti 
a mládež v různých zajíma-
vých oborech a oblastech.

V roce 2008 jsme získa-
li mnoho darů jak od sou-
kromých osob, tak od fi rem 
a organizací. Chci touto ces-
tou poděkovat společnosti 
PHILIPS, která věnovala 
osvětlení do společenské-
ho sálu Střediska volného 
času Korunka, společnos-
ti bauMax – prodejně na 
ul.Novoveské, společnosti 
BorsodChem, Severomorav-
ská plynárenská a mnoha 

dalším fi rmám a jednotliv-
cům. 

Poděkování patří Úřadu 
Mariánské Hory a Hulvá-
ky za každoroční fi nanční 
podporu soutěže „Šampion 
Mariánských Hor a Hul-
vák“.

Středisko volného času 
Korunka se bude i v roce 
2009 měnit díky našemu zři-
zovateli – Statutárnímu měs-
tu Ostrava. O letních prázd-
ninách bude zrekonstruová-
no jeviště, zvuková kabina 
a chodby na ul.Korunní, 
ve Středisku přírodověd-
ců v Ostravě-Porubě na ul. 
Čkalovově budou zrekon-
struovány vnitřní prostory 
včetně sálu, sociálních zaří-
zení apod.

Jsme připraveni i v roce 
2009 nabídnout všem zájem-
cům zajímavé akce, odborné 
i relaxační kroužky a mnoho 
dalšího.

Bc.Jana Secová,
ředitelka SVČ Korunka

Středisko přírodovědců, Ostrava-Poruba, 
Čkalovova

12. - 16. 1.: ekologické dny pro základní školy
 I. program: výroba ptačích budek
  (Středisko přírodovědců,   

8.00 - 15.00 hod.)

12. - 28. 1.: ekologické dny pro základní školy
  II. program: exkurze po chovatel-

ských pracovnách s výkladem + 
soutěž

  (Středisko přírodovědců, 8.00 - 
15.00 hod.) 

19. 1. - 22. 1.: JEŽEK V AKCI
  I. kolo soutěže pro členy záj-

mových kroužků SPř: 
 téma: „šelmy evropy“
  (Středisko přírodovědců, v zájmo-

vých kroužcích)

30. 1.: den pro děti – pololetní prázdniny:
 Turnaj v ping-pongu 
  (Středisko přírodovědců, 9.00 - 

12.00 hod.)
 Hrátky nejen se zvířátky 
  (Středisko přírodovědců, 9.00 - 

12.00 hod.)

31. 1.: ENTOMOLOGICKÝ KLUB
 přednáška ing. Tomčíka 
  (Středisko přírodovědců, 8.00 - 

12.00 hod.) 

31. 1.: KLUB CESTOVATELŮ 
  putujeme po chráněných úze-

mích: „meandry odry“
 (Ostrava, 13.00 -16.00) 

od 5. 1.: KURZY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
  pro mateřské školy a školní 

družiny 
 Téma: „co se děje u krmítka“
  (Středisko přírodovědců, dle objed-

návek)

Připravujeme:
l DOPROVODNÉ AKCE KE DNI ZEMĚ 2009:
 POZNEJ SVÉ OKOLÍ (pro základní školy)

 POMÁHÁM PŘÍRODĚ A POZNÁVÁM JI 
 (pro mateřské školy)
 UKLIĎME SVÉ OKOLÍ 
 (pro mateřské i základní školy) 
  VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ŠELMY ČESKÉ 

REPUBLIKY I EVROPY“  
 (pro mateřské,základní i střední školy) 

l  PŘÍRODOVĚDNOU SOUTĚŽ „PŘÍRODA  
KOLEM NÁS“

 téma: CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OSTRAVY 
 (pro žáky 5. tříd základních škol)
 
Středisko turistiky, Ostrava-Poruba, B. Martinů

10. 1. 2009 Lyžařské zájezdy do Beskyd

17. 1. 2009  - výcvik dětí lyžařské školky,zimní 
turistika

24. 1. 2009

30. 1. 2009 Pololetní prázdniny- zimní výlet 
na (pátek) Praděd
  -výcvik dětí lyžařské školky, zimní 

turistika,    
návštěva lázní Karlova Studánka  
(bazén+léčivé prameny)

24. 1. 2009  Vodní hrátky    
– krytý bazén Sareza

  - akce zájmového kroužku plavání 
+ účast veřejnosti, hry ve vodě, 
nabídka možností aktivit na krytém 
bazénu Saréza 

16. 1. 2009  - akce pro děti, které nejezdí na hory, 
lyžování pro nejmenší, 

23. 1. 2009  večerní lyžování, bobování, zimní
(pátky)  soutěže na sněhu kousek za Poru-

bou vždy v pátek 15.00-20.00 hodin 
(akce dle sněhových podmínek)

17. 1. 2009  Břišní tance – sál Středisko turis-
tiky

  - ukázky, nabídka, základní lek-
ce,význam pro zdraví, nábor do zú

24. 1. 2009  Keramická dílna – učebna 
keramiky Středisko turistiky

  - celodenní tvůrčí dílna pro malé  
i velké

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

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

Přehled akcí na leden 2009

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Dobrý den, rád bych Vás 

požádal o radu. Od fi rmy jsem 
obdržel leták, že mohu vyhrát 
spoustu úžasných cen. Byl jsem 
hloupý a vyplnil jsem své údaje 
a potvrdil. V zápětí jsem zjistil, 
že jsem si nechtěně s tím objednal 
i knihu. Samozřejmě mi přišel 
e-mail s potvrzením objednávky. 
Podíval jsem se na tyto stránky 
a zjistil jsem, že nejsem jediný. 
Bojím se, že mě čekají podob-
né problémy. Napsal jsem fi rmě 
e-mail, kde vyžaduji, aby 
nepoužívali mé osobní údaje. 
Chci se zeptat, jestli zásilku, kte-
rou jsem si podle všeho nechtěně 
objednal, musím přijmout. Nebo 
jak mám postupovat. Velice 
děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
§ 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 

Sb.: Byla-li smlouva uzavřena při 
použití prostředků komunikace 
na dálku, má spotřebitel právo od 
smlouvy odstoupit bez uvedení 
důvodu a bez jakékoliv sankce do 
14 dnů od převzetí plnění. V pří-
padě, že dodavatel nepředal spo-
třebiteli informace, které je povi-
nen předat písemně nebo jiným 
obdobným způsobem podle usta-
novení odstavců 4 a 6, činí tato 
lhůta pro odstoupení 3 měsíce od 
převzetí plnění. Jestliže však jsou 
informace řádně předány v jejím 
průběhu, dochází k ukončení 
tříměsíční lhůty a počíná od té 
doby běžet lhůta čtrnáctidenní. 
§ 53 odst. 10 zák. č. 40/1964 
Sb.: Uplatní-li spotřebitel právo 
na odstoupení od smlouvy podle 

odstavce 7, má dodavatel prá-
vo pouze na náhradu skutečně 
vynaložených nákladů spojených 
s vrácením zboží. Dodavatel je 
zároveň povinen vrátit spotře-
biteli zaplacené fi nanční částky 
nejpozději do 30 dnů od odstou-
pení. Využijte tedy zákonem sta-
novené možnosti a odstupte od 
smlouvy podle přiloženého vzo-
ru. Odstoupení od smlouvy musí 
být do 14 dnů doručeno, nikoliv 
pouze odesláno!

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
tel.: 596 111 252
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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
Klasická 190 Kč
Baňkování 190 Kč
Proticelulitidová 190 Kč
Medová 220 Kč
Čokoládová 220 Kč
Lymfatická 100 Kč
Lávové kameny 220 Kč

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

Alena Daoud, objednávky 733 109 850

(VY)KOUPÍME
BYT

Mar. Hory nebo Fifejdy
Tel.: 724 670 522

MISTŘI SVĚTA
V LATINOSHOW

2007, 2008

Vás srdečně zve k zápisu
do taneční školy!!!

Karasova 21,
Ostrava-Mar. Hory
Tel.: 724 304 028

E-mail: tkfi tmates@centrum.cz

Další služby poskytované 
v domech s pečovatelskou 

službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Út, Čt: dle objednávek
So: dle objednávky
l REHABILITACE:
p. Kateřina Hermanová, 
tel. 599 459 121
(rehabilitace hrazená zdrav. 
pojišťovnami)
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ:
p. Gabriela Kundrátová,
tel. 596 636 198, 604 735 329
Lichý týden:
Po - Čt: 8.00 – 17.00
Pá: 11.00 – 17.00
So: dle objednávky
Sudý týden:
Po - Čt: 8.00 – 15.30
Pá: 11.00 – 15.30
So: dle objednávky
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů
Pá: 7.00 – 12.00
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