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Lidé ve znamení Střelce dostali 
do vínku silnou energii, veselou 
povahu a touhu po něčem novém. 
Rádi užívají života plnými doušky 
a mají-li dostatek posluchačů pro 
jejich teorie, jsou naprosto spo-
kojeni. V lidech vidí to nejlepší, 
svým nadšením dokáže strhnout 
okolí. Jsou to lidi činu a rych-
lých reakcí, často ani nestihnou 
domyslet následky svého chování. 
Někteří Střelci jsou hlučnější a trpí 
občasnými návaly vzteku. Mezi 
negativní rysy patří zejména ne-
reálné plánování a obava z jakéko-
liv zodpovědnosti, která by omezi-
la jeho svobodu. Osobnost typická 
ve znamení Střelce je schopna se 
zabydlet kdekoliv, trvale cestuje 
a neustále myslí na další a další 
cesty. Má vrtkavou povahu, rychle 
se nadchne pro věc, ale málokdy 
ji dokončí. 

Střelec je dobrým partnerem, 
je dobrosrdečný, štědrý. Někdy se 
stane, že Střelec díky svému idea-
lismu hledá „toho pravého“ celý 
život. Ve vztahu je přímý, ale také 
žárlivý. Jako rodič důvěřuje svým 
dětem, poctivě a otevřeně odpoví-
dá na spoustu jejich otázek. 

Typický Střelec je zdravý, ener-
gický, schopný čelit nepřízni osu-

du. Většinově trpí na artrózu, pro-
blémy kyčlí a nohou. Mívá astma. 
Určité zdravotní problémy jim 
činí nestřídmost v jídle a pití.

Střelci dělají rádi cokoliv 
z obchodování a cestování. Málo-
kdy je potkáme v prostředí ma-
nuálních profesí. Díky svému 
mimořádnému nadání, inteligenci 
a cílevědomosti jsou z nich velcí 
vědci a umělci.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Rudolf Hrušínský, 
Miloš Forman, Ladislav Smoljak, 
Jan Evangelista Purkyně, Winston 
Churchill, Frank Sinatra, Steven 
Spielberg, Hana Hegerová, Kim 
Besinger, Marie Stuartovna, Tina 
Turner.

Dnes:
Ve znamení Střelce

22. 11. – 21. 12.

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.

Senioři se bavili

Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených
Na jízdárně 18, 702 00 Ostrava, tel.: 596 632 772

na setkání seniorů a zdravotně postižených na téma:

Senioři nestaňte se o vánocích obětí klamů,
podvodů a depresí.

Klub Atlantik, čtvrtek 10. prosince 2009 v 15.00 hodin,
Čs. Legií 7 v Ostravě.

Vystoupí:
Ředitel městské policie Mgr. Harazim

Renomovaný ostravský geriatr MUDr. Přibyl
ARIS občanské sdružení Mgr. Hónová

Využijte této příležitosti seznámit se s možnostmi ochranných 
opatření pro tuto ohroženou skupinu občanů, ať už z hlediska

bezpečnostního nebo i zdravotního, právě před vánočními svátky.
Motto:

Vánoce jsou svátky míru, mějme v toto poslání pevnou víru.
Za organizátory srdečně zve:

Rada Koordinačního centra seniorů a zdravotně postižených
v Ostravě

POZVÁNKA

V Domově s pečovatelskou službou na ulici Novoveské v Os-
travě-Mariánských Horách se v říjnu přímo skotačilo. K poslechu 
a k tanci hrál harmonikář p. František Nekvapil. Na návštěvu při-
šla i paní starostka Ing. arch. Liana Janáčková, která přítomným 
seniorům předala drobné dárky. Všichni se velmi dobře pobavili 
a zároveň měli možnost paní starostce říci o svých starostech 
a záležitostech, které je v městském obvodě Mariánské Hory 
a Hulváky trápí. (GZ)

Již nyní zveme všechny zá-
jemce na 4. kurz pro veřejnost 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava, který pořádá bezplatně 
Městská policie Ostrava. Tento 
se uskuteční ve středu 9. prosin-
ce 2009. Stejně jako předchozí 
kurzy, i tentokrát bude místem 
konání ředitelství Městské po-
licie Ostrava, ul. Hlubinská 6, 
Moravská Ostrava. Součástí je 
výuka sebeobrany, osvětlení 
systému vyšetřování trestných 
činů aj.

 (GZ)

Další kurs
pro veřejnost

Další akce, která proběhla 
v rámci Čertovin, byla znevýhod-
něna počasím. Na Jarmark kromě 
„místních“ totiž dorazilo i čertov-
ské počasí, na obloze mu k tomu 
antré dělaly mraky a místo hudeb-
ních tónů šuměl déšť. I přes tuto 
nepřízeň řada obchodníků převáž-
ně s rukodělnými výrobky měla 
své obdivovatele, hojnou účast 
zaznamenaly stánky s čokoládou, 
svařeným vínem a medovinou. 
Návštěvníci si mohli zkusit svou 
zručnost při práci na hrnčířském 
kruhu v ateliéru Stojan nebo si 
vyzkoušet svůj postřeh či um 
v deskových hrách, které nadšenci 
tohoto „sportu“ představovali ve 
Středisku volného času Korunka. 
V odpoledních hodinách program 
obohatili policisté a hasiči, kte-
ří se věnovali především našim 
nejmenším. 

 (GZ)
(Pokračování na str. 4)

Čertovský jarmark 
přilákal

čertovské počasí
Kresba: Jindřich Oleš
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Blahopřejeme
V měsíci říjnu své devítkové výročí oslavila paní Hildegarda 

Perutková, která v Mariánských Horách bydlí již od roku 1940. A je 
tu ráda, její neteř jí neustále přemlouvá, aby přesídlila do Karviné, 
ale paní Perutková – jak sama říká – je tu doma.  (GZ)

Posledním úředním dnem 
v roce 2009 bude středa 23. 
prosince 2009 s úředními hodi-
nami od 8.00 do 12.00 hodin. 

Prvým úředním dnem v roce 
2010 bude pondělí 4. ledna 
2010. 

V době od 28. 12. do 30. 12. 
2009 bude provoz úřadu částeč-
ně omezen.

Sdělení občanům

Jak městská policie řeší rušení nočního klidu
Rušení nočního klidu je jedním z nejčas-

tějších přestupků, které strážníci městské po-
licie v Ostravě řeší. Patří také mezi ty, které 
občany obtěžují nejvíce. Hulákající opilec 
pod okny pozdě v noci nebo daleko se linoucí 
zvuk z nedaleké diskotéky v době, kdy větši-
na lidí tvrdě spí jistě není nic příjemného. 

Postihování těchto prohřešků proti zákonu 
je však poněkud komplikované. A to zejmé-
na v případech, kdy noční klid ruší právnická 
osoba. Jsou to již zmíněné diskotéky, bary, 
restaurace a další provozovny, kde je pouš-
těna hlasitá hudba nebo hosté se baví nato-
lik hlasitě, že tím ruší kolem bydlící občany. 
Aby se rušení nočního klidu v těchto přípa-
dech prokázalo a tedy aby mohl být potrestán 
viník, je nutno mít řádně zadokumentováno, 
že skutečně došlo k překročení zákonem da-
ných limitů pro hladiny zvuku.

Strážníci v současné době disponují di-
gitálním hlukoměrem GSH 8922. Měření 
hladiny zvuku (hluku) tímto přístrojem je 
však pouze orientační, takto naměřené hod-
noty slouží k vyloučení subjektivních faktorů 
a také jako podklady pro Krajskou hygienic-
kou stanici Moravskoslezského kraje, která 
na základě těchto podnětů může zadat pro-
vedení měření hluku akreditované laboratoři 
– v tomto případě Zdravotnímu ústavu se síd-
lem v Ostravě. Takový postup je však poměr-
ně zdlouhavý a ne příliš efektivní.

Proto vznikl nápad, provádět akreditované 
měření přímo městskou policií. Byl vypraco-
ván projekt a posléze také schváleno uvol-
nění fi nančních prostředků na jeho realiza-
ci. Nový přístroj na měření hladin zvuku 
(zvukoměr) by měl být zakoupen ještě v le-
tošním roce, vybraných 6 strážníků absolvuje 

několikaměsíční školení. Měření hluku, resp. 
hladin zvuku, která budou takto vyškolení 
strážníci provádět včetně následného vyhod-
nocení, zaštítí akreditací Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě. Takto vypracované výsled-
ky měření budou mít řádnou důkazní hod-
notu a na jejich základě bude moci Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
zahájit s „hříšníkem“ správní řízení.

Pro ilustraci uvádím počty řešených udá-
lostí ve vztahu k rušení nočního klidu - 

v roce 2004 - 965 událostí
v roce 2005 - 1 117 událostí, 
v roce 2006 - 1 259 událostí, 
v roce 2007 – 1 351 událostí,
v roce 2008 – 1 354 událostí,
v roce 2009 (do září) – 1 357 událostí.
 Vladimíra Zychová,
 Městská policie Ostrava

Výplata dávek v hmotné nouzi
prostřednictvím poukázek TICKET SERVICE

Zákon č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, umožňuje 
a v ustanovení § 42 tohoto zákona 
ukládá povinnost orgánu pomoci 
v hmotné nouzi poskytnout dávku 
ve věcné formě tam, kde je zjevné, 
že by příjemce nevyužil dávku 
k účelu, ke kterému je určena.

Naším úřadem v současné době 
v těchto případech byl využíván 
institut zvláštního příjemce. 
V průběhu IV. Q. roku 2009 bude 
postupně u příjemců dávek v hmot-
né nouzi využívána možnost 
výplaty dávky ve věcné formě 
a to prostřednictvím poukázek 
TICKET SERVICE na nákup po-
travin, dětského zboží, školních 
potřeb, oděvů, obuvi a základ-
ních hygienických prostředků. 
Tato forma výplaty bude zvolena 
v případech, kdy je na základě 
sociálního šetření, popřípadě na 
základě jiných zjištění zřejmé, že 
by příjemce dávku nevyužíval nebo 
nevyužívá k účelu, ke kterému je 

určena. U kaž-
dého příjemce 
bude individuálně 
zvažována tato 
forma výplaty 
a to s ohledem 
na skutečnou 
sociální situaci
příjemce a případ-

ně společně posuzovaných osob. 
Přechod na kombinovaný způsob 
výplaty bude postupný a nebude 
se týkat všech příjemců najednou. 
Oddělení hmotné nouze bude za-
hajovat správní řízení a bude vy-
dávat oznámení o změně způsobu 
výplaty dávky.

Poukázky, které jsou podobné 
stravenkám, může osoba v hmotné 
nouzi uplatnit ve vybraných pro-
vozovnách, jež budou označeny 
emblémem TICKET SERVICE.

Seznam provozoven klient 
obdrží ještě před uskutečněním vý-
platy dávky. V katastru městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky je v současné době 30 ta-
kovýchto provozoven, ve městě 
Ostrava pak 217. 

Cílem je zúžit prostor pro 
zneužití dávek.

 Jana Šebestová
 vedoucí oddělení
 hmotné nouze

Za poslední 
půlrok jsme 
otiskli ve 
Z p r a v o d a j i 
několik anket, 
na které přišlo 
neočekávaně 
mnoho od-

povědí. Z tohoto počinu vznikl 
nápad: napište nám. A protože 
při přečtení vás jistě jako první 
napadnou všechny negativní pro-
žitky (tak to již v životě bývá), 
přicházím s tématem, které nás 
naladí na blížící se vánoční čas. 
Zkusme dnes najít spíše pozitivní 
radost, chuť se podělit o svůj pří-
běh. Nejlepší příspěvek oceníme 
pozváním na radnici a předáním 
dárkového balíčku, tudíž odměna 
za vaši snahu bude víc než příjem-
ná. V případě souhlasu jej otiskne-
me i ve Zpravodaji MHaH. Jelikož 
se témata budou měnit, můžete si 
počkat na to „své“. 

Dnešní téma:
MÉ PRVNÍ  VÁNOCE

V MARIÁNSKÝCH HORÁCH 
A HULVÁKÁCH

Zapojte se do dění v MHaH. 
Napište nám…

Své příspěvky posílejte poštou: 
ÚMOb Mariánské Hory a Hulvá-
ky, Zpravodaj, Přemyslovců 63,
709 00 Ostrava, e-mailem: 
zpravodaj@marianskehory.cz 
nebo osobně, a to do 25. 11. 2009.

 (GZ) 

Další služby poskytované v domech s pečovatelskou službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Provozní doba –
POZOR ZMĚNA 

sudý týden  
lichý týden
pondělí 8°° 13°° 12°° 18°°
úterý 8°° 13°° 12°° 18°°
středa 8°° 13°° 08°° 13°°
čtvrtek 8°° 13°° 12°° 18°°
pátek 8°° 13°° 08°° 13°°
sobota 8°° 13°° 08°° 13°°
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 
l REHABILITACE: p. 

Kateřina Hermanová, tel. 605 
831 568, 599 459 121 (fyzikál-
ní terapie, elektroléčba, ultra-
zvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdravotní 

pojišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené  služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 – 18.00 
Út: 7.00 – 15.00
St: 7.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 14.00
l BESEDA s promítáním 

diapozitivů 2. 12. 2009 od 14.00 
hod. - téma Itálie
l vystoupení harmonikáře 

p. Františka Nekvapila: 14. 12. 
2009 od 14.00 hodin

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabri-

ela 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

Popisovali telefonní 
budky

Dne 25. 9. 2009 spatřila 
obsluha městského kamero-
vého systému v Ostravě-Ma-
riánských Horách dva mla-
díky, kteří fi xem psali nápisy 
na telefonní budky. Oba byli 
na místě zadrženi. Strážní-
kům však tvrdili, že u budek 
pouze stojí. Bylo jim sděleno, 
že jejich jednání je zazname-
náno kamerovým systémem. 
V křoví pak byly nalezeny 
i fi xy, které ke svému jednání 
použili. Oba muži (19 a 20 let) 
byli na místě předáni přivolané 
hlídce Policie ČR.
Vykradli auto, ale byli
dopadeni

Dne 2. 10. 2009 v odpo-
ledních hodinách strážníci 
městské policie zadrželi dva 
muže (30 a 18 let), podezřelé 
z vloupání do zaparkovaného 
vozidla. Vůz značky Mazdy 
stál v Ostravě-Mariánských 
Horách a pozornost strážníků 
se k němu upřela poté, co při 
pochůzce spatřili, jak nezná-
mý muž rozbil boční okno 
a přes otvor se naklonil dov-
nitř. Opodál postával další 
muž, který jakmile spatřil uni-
formované strážníky, běžící 
k autu, zavolal na svého kom-
plice, aby rychle zmizel. Oba 
muži se dali na útěk, každý 
jiným směrem, ale oba byli 
záhy dopadeni. Následně byli 
předáni přivolaným policis-
tům.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Napište nám

l PEDIKURA: p. Emilie Urban-
cová, tel. 732 556 665, Po: 11.00 
– 15.00 v domácnostech klientů, 
Pá:        7.00 – 12.00 
l vystoupení harmonikáře 

p. Františka Nekvapila: 16. 12. 
2009 od 14.00 hodin

Akce jsou určeny nejen pro 
obyvatele DPS.

Tiskařský šotek
Rádi bychom se našim čtená-

řům omluvili za řádění tiskař-
ského šotka. V minulém čísle 
Zpravodaje (č. 182), v článku 
„Z novodobé historie koupaliště 
v Hulvákách“ je chybně udá-

no, že koupaliště Hulváky bylo 
naposledy otevřeno ve dnech 
2. července 2009 – 31. srpna 
2009. Správné datum je samo-
zřejmě o 10 let dříve, tzn. že kou-
paliště bylo v provozu od 2. čer-
vence 1999 do 31. srpna 1999. Za 
chybu se omlouváme. Redakce
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Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v III. čtvrtletí 2009
Ze zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu a schůzí Rady městského obvodu 
v III. čtvrtletí 2009

V III. čtvrtletí roku 2009 se uskutečnila 
dvě mimořádná zasedání ZMOb, tři řádné 
a dvě mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svých zasedáních:

Rozhodlo prodat následující nemovitos-
ti:
l budovu Novoveská 978/6 na pozem-

ku č. 1008, budovu Novoveská 979/8 na 
pozemku č. 1009, pozemky p.č. 243/1 a p.č. 
243/8 (vše v k.ú. Mariánské Hory) manže-
lům Dvořákovým
l budovu 28. října 1424/295 na po-

zemku č. 1494, budovu 28. října 1423/297 
na pozemku č. 1493, budovu 28. října 
1422/299 na pozemku č. 1492 a budovu 
28. října 1421/301 na pozemku č. 1491 (vše 
v k.ú. Zábřeh – Hulváky) manželům Peli-
kánovým

Rozhodlo o odpisu pohledávky společ-
nosti CHAMELEO, spol. s r.o., za dlužné 
nájemné za nebytové prostory v objektu 
Čelakovského 1064/3 v Ostravě-Marián-
ských Horách, z účetní evidence městského 
obvodu MHaH

Rada městského obvodu na svých 
schůzích:

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na:
l opravu vozovky na ul. Kubelíkova 

s fi rmou HYDROSPOR, spol. s r.o.
l plošné vybudování, rozšíření a opra-

vu stání pro umístění kontejnerů na sepa-
rovaný odpad v našem obvodu s fi rmou 
SEKOS MORAVA, a.s.
l renovaci fasády včetně zateplení 

domů Ludmilina 23 a Raisova 21 s fi rmou 
DAV, a.s.
l výměnu vodoměrů v obecních bytech 

s fi rmou Techem, spol. s r.o.
l rekonstrukci chodníků a odstavných 

parkovacích stání na ul. Zelené s fi rmou 
Výstavba a údržba komunikací, s.r.o.
l zpracování projektové dokumentace 

generální opravy MŠ Zelená 73/A s fi rmou 
DEKPROJEKT, s.r.o.
l renovaci včetně zateplení bytových 

domů 28. října 202, 204 s fi rmou INTOZA, 
s.r.o.

Rozhodla uzavřít:
l rámcovou smlouvu o provedení exe-

kuce s Exekutorským úřadem Opava
l rámcovou smlouvu na zabezpečení 

sportovně-kulturních programů pro náš ob-
vod v období září 2009 až září 2010 s agen-
turou OCCAM PR s.r.o.
l smlouvu na zakázku „Výplata dávek 

pomoci v hmotné nouzi formou poukázek“ 
se společností Accor Services CZ, s.r.o.
l Mandátní smlouvu na výkon zadava-

telské činnosti se společností RECTE CZ, 
s.r.o.
l Smlouvu o nájmu nebytových pro-

stor v domě Gen.Hrušky 6 se společností 
WineX CZ spol. s r.o. za účelem prodeje 
potravin

Schválila:
l Doplněk č. XVI. Organizačního řádu 

ÚMOb s účinností od 1.10.2009
Rozhodla:
l nenavyšovat nájemné z nebytových 

prostor v roce 2009 o roční míru infl ace
l vyhlásit konkurz na funkci ředitele 

ZŠ Gen. Janka 1208 v Ostravě-Marián-
ských Horách
l povolit výjimku ze stanoveného 

počtu dětí na třídu MŠ Zelená 73/A v Os-
travě-Mariánských Horách pro školní rok 
2009/2010

Rozhodla o přijetí fi nančního daru ve 
výši:
l 60 000 Kč od společnosti Borsod 

Chem MCHZ, s.r.o., na kulturní a sportovní 
činnost v městském obvodu v roce 2009
l 70 000 Kč od p. Zdeňka Vaňka na 

opravy bytového fondu v obvodu
Rozhodla o poskytnutí fi nančního daru 

ve výši:

l 5 000 Kč svazu skautů a skautek 
JUNÁK na organizační zajištění letního 
tábora 
l 5 000 Kč společnosti REPRONIS, 

s.r.o., na částečnou úhradu nákladů spoje-
ných s vydáním knihy „Lidé z ostravských 
kolonií vyprávějí své dějiny“
l 5 000 Kč Společnosti pro kulturu 

a umění v Ostravě, o.s., na organizační za-
jištění vystoupení folklórních souborů
l 10 000 Kč oddílu lukostřelby TJ 

Mariánské Hory na nákup terčů, věcných 
cen a pohárů při příležitosti pořádání luko-
střeleckého závodu

Souhlasila:
l se změnou účelu užívání nebytových 

prostor nájemce Petra Želízka v objektu 
28. října 155 z prodejny drobného spotřeb-
ního zboží, dárkových předmětů a provo-
zování rychlého občerstvení na prodejnu 
potravin
l s užitím znaku městského obvodu 

na reklamních a propagačních materiálech, 
které pro městský obvod zhotovuje reklam-
ní a marketingová agentura IMAGE STU-
DIO, spol. s r.o.
l s bezúplatným převodem dvou pian 

z majetku ZŠ Matrosovova 14, Ostrava-
Hulváky do majetku Obecního úřadu Jese-
ník nad Odrou.
Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb MHaH

Odvezte odpad do sběrné-
ho dvora a jezděte, sportuj-
te a bavte se v Ostravě ROK 
ZDARMA, vyzývá OZO.

Společnost OZO Ostrava 
pokračuje v boji proti černým 
skládkám. Obyvatelé města 
Ostravy, kteří svůj objemný 
nebo nebezpečný odpad odve-
zou do kteréhokoli ze sedmnácti 
sběrných dvorů nebo některé ze 
dvou semimobilních sběren spo-
lečnosti OZO Ostrava ve městě 
Ostrava, se mohou od 5. 10. do 
20. 12. 2009 zúčastnit soutěže 
ROK ZDARMA. Mohou tak 
vyhrát například roční jízdné 
v MHD Ostrava, roční poplatek 
pro 4 osoby za odvoz odpadů, 
roční vstupné do sportovních 
areálů SAREZA a další zajímavé 
ceny, které věnovaly obchodní 
organizace zřizované statutárním 
městem Ostravou. Spolu se sou-
těží zahajuje OZO Ostrava třetí 

velkou kampaň na propagaci 
sběrných dvorů, aby tak zabráni-
lo vzniku nových černých sklá-
dek. 

V rámci snahy přiblížit sběr-
né dvory co nejvíce lidem, OZO 
Ostrava distribuovala mapy 
sběrných dvorů s otvírací dobou. 
Aby kampaň přilákala do ost-
ravských sběrných dvorů ještě 
více lidí, spojila ji společnost 
OZO Ostrava se soutěží, která 
lidi nejen poučí o tom, jak mají 
správně nakládat s odpadem, ale 
která je zároveň bude motivovat, 
aby odpady do sběrného dvora 
odvezli a nenechávali je u kon-
tejnerů. Ceny do soutěže věnují 
městské společnosti Dopravní 
podnik Ostrava, a.s., SAREZA, 
s.r.o., Ostravské městské lesy, 
s.r.o., Ostravské výstavy, a.s., 
a Zoo Ostrava.

Neváhejte, dovezte především 
starý nábytek, koberce, elektro-

spotřebiče, 
n e b e z p e č -
ný odpad a 
zeleň.  Sběr-
né dvory přijímají odpad z domác-
ností zdarma až do objemu 4 m³ 
(přibližně jeden přívěsný vozík). 
Sběrné dvory naopak neode-
bírají stavební odpad. Zájemci 
o soutěž vyplní soutěžní evidenč-
ní lístek, který podepsaný vloží 
do nádoby umístěné u obsluhy 
sběrného dvora. Soutěž probíhá 
ve třech soutěžních kolech. Za 
každé soutěžní kolo bude z evi-
denčních lístků vylosováno vždy 
6 výherců. Občané mohou loso-
vání výherců sledovat v pořadu 
Magazín Ostrava v kabelové 
televizi UPC EXPRES. Více 
informací o soutěži, termínech 
vysílání losování a výhercích na-
jdou také na webových stránkách 
www.ozoostrava.cz.

Mgr. Vladimíra Karasová,
tisková mluvčí OZO Ostrava

Využijete výzvy OZO?

Máme tady poslední dvě akce 
z kolekce Čertovin, které se bu-
dou konat v roce 2009:

Lampiónový průvod
20. listopadu 2009
Akce určena pro velké i malé, 

pro vlastníky i nevlastníky 
lampiónů, kteří se chtějí projít 
„z Mariánek do Hulvák“. Svůj 
vlastní lampión si můžete na místě 
vyrobit za  pomoci odborného 
lektora, materiál bude zajištěn. 
Čekáme Vás ve Středisku vol-
ného času Korunka, Korunní ulice 
č. 49, Ostrava-Mariánské Hory 
v 15.30 hodin. Lampiádu startu-
jeme od Korunky přesně v 17.00 

hodin (tzn. že Ti z vás, kteří již 
lampión vlastní, mohou přijít 
přímo na start). Za doprovodu 
teplého moku a hudby bude tato 
akce určitě nezapomenutelná.

Mikulášská zábava jinak
5. prosince 2009
Do Střediska volného času Ko-

runka zavítá čert, který se postará 
o dobrou zábavu všech bez rozdílu 
míry i jejich „zlobivosti“. Na pro-
gramu budou čertovské soutěže, 
čertovská diskotéka, prostě 
netradiční Mikuláš pro děti. Akce 
začíná v 16.30 hodin, potrvá do 
18.30 hodin. 

 (GZ)

Čertoviny volají

Evropa podporuje 
výměnu zkušeností 
a společnou tvorbu 
vzdělávání dospě-
lých partnery z více 
evropských zemí. 
Výsledkem je vzdělá-
vání, jehož absolven-
ti snáze najdou práci 
nejen ve své zemi, 
ale i v dalších zemích 
Evropské unie, pro-
tože se nejen naučí 
nové věci, ale učí se 
i myslet v evropských 
dimenzích a poznáva-
jí priority a způsoby 
myšlení v jiných členských zemích 
EU.

Vzdělávací společnost METER 
Silesia se sídlem v Ostravě – Mar. 
Horách uspořádala v říjnu 2009 
úvodní setkání dvouletého vzdělá-
vacího projektu CREDUTIA pro-
gramu Leonardo da Vinci – Partner-
ství, jeho je koordinátorem. Další-
mi partnery jsou Řecko,Bulharsko, 
Itálie a Polsko.

Setkání mělo neformální ráz, 
workshopy obsahovaly situace, 
náročné na kreativitu. Prostě tvoři-
vé myšlení bylo podněcováno, pod-
porováno a rozvíjeno nejrůznějšími 
směry, takže partneři nastartovali 
projekt velmi netradičním způ-
sobem a dohodli se na intenzívní 
komunikaci vícero způsoby, které 
nabízejí nové informační techno-
logie.

A o co v projektu vlastně jde? 
Vzdělavatelé dospělých v odbor-

ných, jazykových, počítačových 
a dalších kurzech se stále častěji 
setkávají se členy různých etnik, 
kteří mají jinou kulturu, a proto se 
chovají odlišně.. Multikulturní prv-
ky se stávájí součástí kompetencí 

vzdělavatelů a jejich znalost zvyšu-
je jejich kvalifi kaci. 

Projekt CREDUTIA si klade za 
cíl vzdělat učitele a lektory tak, aby 
uměli s lidmi s odlišným kulturním 
a sociálním zázemím komunikovat 
a jednat a aby je uměli účinně vzdě-
lávat.

Vzdělavatelé se naučí zvládat 
obtížné situace během vzdělávání 
a pomáhat účastníkům absolvovat 
odborné vzdělávání na základě 
jejich kulturních zvláštností a žeb-
říčku sociálních hodnot. Vzděla-
vatelé by si měli umět připravit 
vzdělávání tvořivým způsobem tak, 
aby bylo přitažlivé pro účastníky, 
chovající se jinak díky své odlišné 
kultuře. To přináší do vzdělávání 
obtíže. Ale využití kreativity účast-
níků vzdělávání pro vlastní vzdělá-
vací aktivity, kdy vzdělavatelé jsou 
spíše průvodci, partneři a rádci, 
může přinést výborné výsledky. 

CREDUTIA je svými aktivitami 
a výsledky konkrétní odpovědí na 
Rok 2009 – Evropský rok tvořivosti 
a inovací a na Rok 2010 – Evropský 
rok boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. 

PhDr. Ing. Hana Danihelková
Ředitelka

Česká organizace METER Silesia
koordinuje evropský vzdělávací projekt!

V tichu
Jindřich Oleš

V tichu slyším
Šepot křídel andělů

V tichu mě hladí
Podzimní listí
V tichu srdce

Vidí líp než oči
V tichu mou hlavu
Horský vítr čistí

V tichu potichu odejdu
Má krásná nelásko…
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Umět myslet tvořivě, vidět věci 
z jiného úhlu, nevidět problémy, 
ale přijímat je jako výzvy. To je 
jsou nejdůležitější prvky pozitiv-
ního myšlení.

Jak dostat pozitivní myšlení 
do vzdělávání dospělých? To je 
téma, na nímž se zamýšleli čeští, 
němečtí a italští partneři mezi-
národního projektu CREATRIS 
– Kreativita je všeobjímající pr-
vek v odborném vzdělávání do-
spělých programu Leonardo da 
Vinci – Partnerství. Prezentovali 
si příklady dobré praxe a vymě-
ňovali si zkušenosti na meetingu, 
který uspořádala v září 2009 v ho-
telu Harmony Club vzdělávací 
společnost METER Silesia, sídlící 
v Ostravě-Mariánských Horách. 

Projekt CREATRIS se zabý-
vá tématem kreativity v procesu 
vzdělávání dospělých ve vzdělá-
vacích organizacích a institucích. 
Dosud se nikdo příliš nezabýval 
tématem podpory kreativity ve 
vzdělávání dospělých. Cílem pro-
jektu je identifi kace úspěšných 
přístupů ke kreativitě v kurzech 
vzdělávacích organizací pomocí 

zkoumání příkladů dobré praxe.
Hlavním výstupem projek-

tu bude CD-ROM „Kreativita 
ve vzdělávání dospělých“, která 
bude obsahovat závěry průzkumu 
a příklady dobré praxe v Česku, 
Německu a Itálii.

Na obrázku vidíte prezentaci 
vzdělávací metody „Fantastický 
sen“.

Webová stránka projektu CRE-
ATRIS: www.creatris.eu.

PhDr. Ing. Hana Danihelková

Buďme creativní!

(Pokračování ze str. 1)

Čertovský jarmark přilákal
čertovské počasí

První škola – moderního typu – byla v Čerto-
vě Lhotce postavena v roce 1896. Stále ještě stojí 
u kruhového objezdu Přemyslovců – Novoveská. 
Pozemek i stavební materiál na ni tenkrát daroval 
majitel dolu Ignát. Byl to, jak známo, český pan 
továrník Vladimír Vondráček. Čertova Lhotka jej 

za tento ušlechtilý čin jmenovala čestným obča-
nem obce.

Fotografi e školy, někdy z roku 1902, byla zaslá-
na císařské kanceláři do Vídně, jako součást alba, 
kterým  bylo dokumentováno, že žádost o povýše-
ní Mariánských Hor na město je oprávněná. 

Druhé foto je dnešní pohled na budovu školy.
 Ing. Jiří Jezerský, radní MHaH

První škola

Informace pro občany o probíhajících 
činnostech na lagunách Ostramo

Vážení občané městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky, 
chci Vás touto stručnou informa-
cí seznámit se stavem prací na 
sanační akci „Nápravná opatření 
– laguny OSTRAMO“ (dále NO-
LO). Realizace této akce znamená 
odstranění staré ekologické zátě-
že nacházející se v bezprostřední 
blízkosti Vašich domovů.

Investorem sanační akce NO-
LO je státní podnik DIAMO (akce 
hrazena z prostředků ministerstva 
fi nancí), zhotovitelem je „Sdruže-
ní Čistá Ostrava“, které je sdruže-
ním fi rem GEOSAN GROUP a. s., 
AQUATEST a. s. a OHL ŽS, a. s.

V uplynulém období byly 
v rámci akce NO-LO realizová-
ny zejména tyto práce:

1. Dokončení zkušební výroby 
paliva

2. Vydání Rozhodnutí IPPC pro 
NO-LO

3. Zahájení trvalé výroba paliva 
v 05/2009

Podrobněji k jednotlivým bo-
dům:

1. Dokončení zkušební výro-
by paliva - „Ověření kapacity 
a technologie zařízení pro úpra-
vu ropných kalů na výrobek 
TPS – NOLO“

Zkušební výroba paliva, ke 
které bylo využito obsahu náplně 
lagun Ostramo (ropné kaly), byla 
zahájena v 08/2009 a byla ukon-
čena 28. 2. 2009. Ve sledovaném 
období byly prováděny následují-
cí práce dle platného provozního 
řádu a změny provozního řádu:
l čerpání vody z laguny R2 do 

laguny R3
l separace nežádoucích přímě-

sí
l vápnění segmentů
l odtěžba zavápněných kalů 

a jejich homogenizace na mezide-
ponii
l výroba paliva
l odvoz paliva a dodávky ener-

getického uhlí.

V rámci zkušební výroby bylo 
vyrobeno celkem 36 541,9 t pa-
liva TPS – NOLO, tzn. odtěžení 
a využití cca 12 800 t obsahu la-
gun. Zkušenosti ze zkušební výro-
by budou využity při trvalé výrobě 
paliva.

2. Vydání Rozhodnutí IPPC 
pro NO-LO

Dne 27.2.2009 vydal Odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje právnické osobě 
GEOSAN GROUP a. s. Roz-
hodnutím čj. MSK 154420/2008 
integrované povolení pro zaříze-
ní „Nápravná opatření – laguny 
OSTRAMO“ (dále NO-LO).

Hlavním cílem sanační akce 
NO-LO je záměr odstranění staré 
ekologické zátěže - skládky odpa-
dů „lagun Ostramo“, vzniklé po 
dlouholetém provozování zařízení 
rafi nace minerálních olejů, a s ní 
související kontaminaci zemin 
a podzemních vod. Konečným 
cílem celého záměru je dosažení 
stavu platného dle Územního plá-
nu města Ostravy, tj. rekultivace 
území na funkci lesa (lesopark).

Pro tuto činnost byly schvále-
ny tyto technologické jednotky:
l Zařízení pro zpracování ky-

selých dehtů – NOLO
l Nepřímá termická desorpce 

– NOLO
l Biodegradační plocha – 

NOLO
V Rozhodnutí jsou schvále-

ny provozní řády pro jednotlivá 
technologická zařízení včetně 
Havarijních plánů, a zejména jsou 
stanoveny podmínky zajišťující 
ochranu zdraví člověka a ochranu 
životního prostředí, které je nutno 
při provozování technologických 
zařízení dodržovat. 

3. Zahájení trvalé výroba pa-
liva v 05/2009

V 05/2009 byla zahájena 
a v současné době probíhá na lagu-

nách činnost v Zařízení pro zpra-
cování kyselých dehtů – NOLO. 
Tato činnost spočívá v zavápnění 
(neutralizaci) kalů v lagunách R1, 
R2 a R3, vytěžení neutralizova-
ných kalů a následné výrobě pa-
liva TPS-NOLO přidáním 55 % 
černého uhlí.

V 1. etapě jsou přes lagunu R2 
budovány zpevněné cesty, tzv. 
mola, která jsou konstruována 
z převápněných kalů, mezivrstvy 
tvořené geotextilií a roznášecích 
rohoží, vyplněných vhodným 
materiálem z lokality. Šířka jed-
notlivých mol bude cca 9 m, mezi 
jednotlivými moly bude vzdále-
nost 20 m. Z těchto mol pak bude 
dostupná celá plocha laguny R2 
k technologickému zpracování 
a odtěžení všech kalů v laguně. 
Mola budou postupně budována 
i v lagunách R1 a R3, po jejich 
vybudování bude umožněno zpra-
cování veškerého objemu kalů 
v lagunách R1, R2 a R3.

Vlastní palivo TPS-NOLO ob-
sahující 45 % neutralizovaných 
kalů a 55 % černého uhlí bude 
mícháno v zařízení dle požadavků 
odběratelů. Palivo bude odváženo 
z lagun ucelenými vlaky po nové 
koleji budované v sousedním 
areálu betonárky, patřící Štěrkov-
nám z Dolního Benešova. Vlast-
ní výroba paliva bude zahájena 
v 08/2009. Předpoklad ukončení 
výroby paliva je do konce roku 
2010.

Vážení občané, vzhledem k po-
kračující činnosti na lagunách se 
může stát, že budete ve zvýšené 
míře obtěžování mírným zápa-
chem z právě prováděných prací. 
Žádáme Vás o vstřícný přístup, 
abychom mohli započaté dílo 
zdárně dokončit a zkvalitnit tak 
bydlení ve Vašem městském ob-
vodu.

Ing. Josef Jašek
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
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Listopad 1992: V souvislosti 
s otevřením rybárny Losos na ulici 
Přemyslovců č. 13 si s trochou nos-
talgie zavzpomínala na jaro 1990 
starostka městského obvodu MHaH 
Ing. arch. Liana Janáčková.

Listopad 1993: Přečteme si 
poutavou historii ze života Františ-
ka Sokola-Tůmy, který byl jedním 
z nejoblíbenějších a nejčtenějších 
spisovatelů první poloviny 20. stole-
tí. V Mariánských Horách mimo jiné 
vlastnil krámek, ve kterém prodával 
knihy, školní potřeby

Listopad 1994: Starostka Ing. 
arch. Liana Janáčková zve čtenáře 
Zpravodaje na malou pomyslnou 
procházku městským obvodem za 
účelem ukázat změny, které se zde 
udály za poslední 4 roky, tj. od listo-
padu 1990.

Listopad 1995: Seznamujeme 
čtenáře, jak bude vypadat vlajka 
Mariánských Hor a Hulvák.

Listopad 1996: V Mariánských 
Horách se otvírá ostravská první 
BILLA a Baumax.

Listopad 1997: Byla dokončena 
oprava školní jídelny Základní školy 
na ulici Gen. Janka. Rekonstrukce si 
vyžádala 6,5 mil. korun.

Listopad 1998: Za velkého 
zájmu veřejnosti byl slavnostně 
otevřen obchodní dům SCONTO 
NÁBYTEK v Ostravě-Mariánskáých 
Horách. Pásku přestřihla starostka 
městského obvodu MHaH Ing. arch. 
Liana Janáčková. 

Listopad 1999: Dozvíte se, kdy 
a za jakých podmínek kácet stromy, 
kde máte směřovat své žádosti, že 
máte kácet v období vegetačního 
klidu (od 1. 10. do 31. 3.) atd.

Listopad 2000: Vracíme se 
zhruba o 150 let do minulosti – Jak 
a kudy se jezdilo kdysi na území Ma-
riánských Hor a Hulvák.

Listopad 2001: O tom, co se dělo 
na šachtě Bedřich na počátku 20. 
století napsal v roce 1961 Romuald 
Drlík. 

Listopad 2002: Z velké části se 
věnujeme volbám do zastupitelstev 
v obcích, které se konaly počátkem 
listopadu v roce 2002. Volební účast 
dosáhla 37,55 %. V městském ob-
vodě MHaH nejvíce hlasů získala 
ODS, na druhém místě ČSSD, třetí 
KSČM.

Listopad 2003: V Mariánských 
Horách na ulici 28. října se zřítila 
část budovy fi rmy Tchas.

Listopad 2004: Gratulujeme 
starostce městského obvodu MHaH 
Ing. arch. Lianě Janáčkové, která se 
stala první mariánskohorskou sená-
torkou.

Listopad 2005: Vysvětlujeme, že 
byty nejsou státní, ale obecní. Obec 
(město Ostrava) je vlastníkem bytů, 
vlastnictví včetně správy je svěřeno 
městským obvodům.

Listopad 2006: Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje 
„penálové prázdniny“ – tzn. promi-
nutí poplatků z prodlení za dlužný 
nájem těm, kteří svůj dluh uhradí do 
konce března 2007.

Listopad 2007: DIAMO informuje 
o stavu lagun Ostramo. 

Listopad 2008: Upozorňujeme 
občany, že probíhá poslední etapa 
povinné výměny občanských prů-
kazů.

 (red)

Listopad ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Městská policie Ostrava posílí výkon služby
Blíží se vánoce, snad nejhezčí svátky roku. 

Je čas se zastavit po celoročním shonu, sejít 
se s přáteli a v rodinném kruhu, obdarovat 
blízké. Lidé berou útokem obchody a nastalé 
situace využívají zejména kapsáři, kteří mívají 
v tomto období roku žně. Lidé u sebe míva-
jí větší fi nanční hotovost než obvykle, jsou 
méně obezřetní a zlodějům nahrávají také tla-
čenice v obchodech, na poštách, v dopravních 
prostředcích. Městská policie Ostrava bude 
v tomto období zaměřovat pozornost při výko-
nu služby zejména na místa s větší koncentrací 
obyvatel, strážníci budou provádět pochůzko-
vou činnost zejména v okolí poboček České 
pošty, bankovních ústavů, obchodů a nákup-
ních středisek, místech konání vánočních trhů, 
v okolí zastávek MHD a v neposlední řadě 
v okolí parkovišť. Počet hlídek bude ve vytipo-
vaných lokalitách navýšen v maximální mož-
né míře. V letošním roce bude toto preventivní 
opatření zahájeno 4. prosince 2009 a potrvá 
až do Štědrého dne.

Silniční provoz v tomto období houstne, 
parkoviště bývají přeplněná, řidiči mnoh-
dy zaparkují na místech, kde je to zakázáno. 
Jistě není příjemným zážitkem platit posléze 
případnou pokutu za špatné parkování, také 
zjištění, že na špatně parkující vozidlo byla 
umístěna „botička“ nebo bylo dokonce odtaže-
no, není tou nejlepší předvánoční zkušeností. 
Při průjezdu městem a při parkování je proto 

nutno věnovat maximální pozornost dopravní-
mu značení. Rovněž je třeba mít na zřeteli, že 
špatně zaparkované vozidlo může znemožnit 
průjezd vozidlům integrovaného záchranného 
systému či vozidlům provádějícím údržbu sil-
nic. Pokud je to možné, doporučujeme parko-
vat na placených hlídaných parkovištích, také 
v  okolí nákupních středisek bývají dostatečně 
velké parkovací plochy. Řidiči v Ostravě mají 
také možnost parkování v několika podzem-
ních či nadzemních parkovištích. Strážníci 
v ulicích zcela jistě rádi poskytnou informace 
o místech, kde je možno zaparkovat či jak se 
nejsnáze dostat do místa určení.

Několik rad, které z našeho pohledu mo-
hou přispět ke klidnému prožití vánočních 
svátků i předvánočního období:
l Máte-li u sebe větší fi nanční hotovost, 

rozdělte si ji na několik částí a ty uschovejte 
při sobě na několika různých místech a pokud 
možno mimo peněženku či jiné místo, kde se 
dá z pohledu zloděje předpokládat, že peníze 
uschováte.
l Neponechávejte v zaparkovaném vozi-

dle žádné věci. Byť se z vašeho pohledu může 
jednat o něco nehodnotného, škoda vzniklá na 
vozidle jeho poškozením při vloupání často 
převyšuje hodnotu odcizené věci. Nakoupené 
dárky, odložené ve vozidle, zcela jistě pozor-
nost nenechavců přitáhnou.
l Je-li to možné, vyhýbejte se místům, 

kde dochází k těsným kontaktům s okolosto-
jícími, jako např. ve frontách, v dopravních 
prostředcích, na schodištích apod. Pokud se na 
Vás bude někdo tlačit, vždy se ihned přesvědč-
te, zda Vám něco nechybí.
l Věnujte maximální pozornost osobním 

věcem, nenechávejte si otevřené kabelky, pe-
něženky nenechávejte v kabelkách či taškách 
ležet tak, aby byly viditelné při pohledu zven-
ku.
l Dojde-li ve Vaší blízkosti ke konfl ik-

tu, vyvolanému několika osobami, které se 
začnou např. hádat mezi sebou, vždy věnujte 
zvýšenou pozornost svým osobním věcem. 
Může se jednat o organizovanou skupinu kap-
sářů, kteří vyvoláním konfl iktu upoutají po-
zornost na sebe, přičemž jiná skupina v dané 
chvílí okrádá občany. K takovýmto událostem 
dochází zejména při nastupování či vystupo-
vání z dopravních prostředků, na schodištích 
v obchodních centrech, při kulturních progra-
mech na veřejných prostranstvích aj.
l Vybíráte-li hotovost z bankomatu, vě-

nujte pozornost osobám ve svém okolí. Máte-
li PIN k platební kartě zaznamenán, nikdy ten-
to záznam neukládejte spolu s kartou. 
l Používáte-li při nákupu nákupní košík 

či nákupní vozík, neodkládejte do nich své 
osobní věci. Ty mějte vždy při sobě.

 Vladimíra Zychová,
 Městská policie Ostrava

Pavilon 1. stupně Základní 
školy na ulici Gen.Janka je letos 
nově vyzdoben obrázky veselých 
zvířátek na dveřích každé třídy. 
Jejich autorkou je paní učitelka 
Mgr. Kamila Golúchová. Jsou 
určeny nejen pro úpravu interié-
ru školy, ale zároveň dětem na-
pomáhají k lepší orientaci mezi 
třídami.

S žáky 1. stupně proběhnou 
v letošním školním roce dva 
dlouhodobé projekty, zaměřené 
na mezilidské vztahy a ekologii. 
V rámci mezilidských vztahů 
je pro žáky připravena beseda 
o činnosti sdružení UNICEF, 
4. a 5. třídy navštíví program 
společnosti GAMA s názvem 
„Jak nenaštvat všechny lidi“ 
a o jejich mladší spolužáky se 
postarají maturanti SPŠ Vítkovi-
ce svým programem „Etika a eti-

keta“. Podaří se snad i navštívit, 
pro naše žáky jistě zajímavou, 
výuku na ZŠ s vadami sluchu. 

Potěší nás pomoc rodičů a dětí 
při sběru hraček do dětských 
domovů a nemocnic.

Pro 4. a 5. třídy připravi-
ly jejich paní učitelky projekt 
s názvem „Dokážu to“. Jeho 
obsahem je asi osm akcí v odpo-
ledních hodinách s účastí něko-
lika dobrovolníků z každé třídy. 
Cíl projektu je zaměřen na orien-
taci a postupy při jednání v růz-
ných institucích (např. nemocni-
ce, radnice, nádraží, informační 
centrum apod.) Dvě odpoledne 
již proběhla, jejich náplň se 
dětem velmi líbila a věříme, že 
akce následující jim budou svým 
obsahem rovněž přínosem i zába-
vou. Fotodokumentaci je možno 
shlédnout na webových strán-
kách naší školy.

Za celý kolektiv vyučujících 
1. stupně
Mgr. Ivana Klepáčová
a Mgr. Martina Tvrdá,
učitelky na ZŠ Gen. Janka

Co už je za námi a co nás teprve čeká

Příspěvkové organizace a přijímaní darů
V návaznosti na novelu zákona 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů provede-
nou zákonem č. 477/2008 Sb. nasta-
ly s účinnosti od 1. 4. 2009 změny 
v majetkoprávním postavení pří-
spěvkových organizací obcí a krajů. 
Z hlediska praxe je zásadní nová 
úprava nabývaní majetku příspěvko-
vými organizacemi formou daru.

Obecně platí, že příspěvková or-
ganizace nabývá majetek pro svého 
zřizovatele. Ten může stanovit, ve 
kterých případech je k nabytí tako-
vého majetku třeba jeho předchozí 
písemný souhlas. Pokud tak učiní, 
musí tuto skutečnost předem ozná-
mit v Ústředním věstníku České 
republiky. Jinými slovy, pokud zři-
zovatel nestanoví jinak, příspěvková 
organizace může nabývat formou 
daru jakýkoliv majetek, je-li pro 

výkon jejich činnosti potřebný. Sa-
motnou darovací smlouvu uzavírá 
příspěvková organizace svým jmé-
nem, darovaný majetek je však nabý-
ván do vlastnictví jejího zřizovatele 
a současně se z hlediska příspěvkové 
organizace stává majetkem svěře-
ným ve smyslu § 27 odst. 2 písm. e) 
citovaného zákona. S takovým ma-
jetkem příspěvková organizace hos-
podaří v souladu se zřizovací listinou 
vymezenými (majetkovými) právy.

Nově pak malá rozpočtová pravi-
dla přinášejí možnost nabývat maje-
tek přímo do vlastnictví příspěvkové 
organizace. Takto nabývaný majetek 
musí být potřebný k výkonu činnosti, 
pro kterou byla organizace zřízena. 
K nabytí daru do vlastnictví příspěv-
kové organizace je však nutný před-
chozí písemný souhlas zřizovatele, 
a to udělovaný vždy pro každý jed-
notlivý případ samostatně. Toto pra-

vidlo se neuplatní pouze u peněžité-
ho daru účelově neurčeného, k jehož 
přijetí může zřizovatel poskytnout 
předchozí souhlas společný pro více 
právních úkonů. Bez předchozího 
písemného souhlasu je darovací 
smlouva uzavíraná příspěvkovou 
organizací absolutně neplatná. Navíc 
platí, že do doby, než právní úkon 
nabude účinnosti, lze předchozí sou-
hlas dodatečně odejmout, jestliže po 
jeho vydání vyjdou najevo podstat-
né skutečnosti, které nebyly známy 
v době rozhodování a měly by na 
výsledek rozhodnutí podstatný vliv. 
Toto ustanovení může v budoucnu 
vyvolávat řadu komplikací. Zřizo-
vatel dále může své příspěvkové 
organizaci umožnit, aby nabývala 
majetek do svého vlastnictví i jiným 
způsobem než bezúplatným převo-
dem od zřizovatele, darováním či 
dědictvím (srov. § 27 odst. 5 citova-

ného zákona). Nelze tak vyloučit, že 
zřizovatel umožní své příspěvkové 
organizaci nabývat majetek do její-
ho vlastnictví na základě nepojme-
novaných smluv o bezúplatném 
převodu (pokud převodcem nebude 
sám zřizovatel), jejichž uzavírání 
zákon nepodmiňuje předchozím 
souhlasem zřizovatele. V takovém 
případě je však vždy nutné pečlivě 
zvažovat obsah uzavírané smlouvy 
tak, aby nedocházelo k obcházení 
zákona. Dárce peněžních prostředků 
ale takové řešení nebude akceptovat, 
neboť jím nedosáhne snížení základu 
daně z příjmu, které je často jedním 
z motivů pro fi nanční podporu pří-
spěvkových organizací. Může ale 
řešit situace, kdy se příspěvkové 
organizaci bezúplatně převádí drob-
né vybavení apod. 

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MHaH
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l vývoj fi lmového scénáře, 
l  fi lmovou teorii s důrazem na 

kameru a střih, 
l teorii dokumentárního fi lmu,
l teorii hraného fi lmu. 

Studenti tohoto atraktivního 
oboru již zaznamenali několik 
významných úspěchů. A sice: 
1. místo v soutěži „Classic-klip“, 
kterou organizovalo sdružení 
QuArt@Kindermusiktage v rám-
ci hudebního svátku v Kasselu 
(3. - 6. června 2009) v Němec-
ku, a Cenu vyhlašovatele – mi-
nisterstva životního prostředí 
na 35. ročníku Mezinárodního 

fi lmového festivalu EKOFILM 
2009 za loutkový animovaný 
fi lm „MARŤAN SPASITEL“.

1. místo v soutěži „Clasic-
klip“

Neobvykle nápaditá intimní 
zpověď mladých kameramanů 
zachycující noční kolorit města 
Ostravy, pro jejíž tvorbu byla or-
ganizátory zadána 4. věta Kreu-
tzerovy sonáty Leoše Janáčka: 
Con moto - Adagio - Piu mosso. 
Za kamerou stáli tito studenti 
ZUŠ: Ondřej Unucka (15 let), Jiří 
Otipka (16 let), Luděk Brhel (18 
let), Martin Skarka (22 let).

Střih, režie: Martin Skarka (22 
let).

Pedagogické vedení: Mgr. 
Vladimír Mráz.

35. ročník Mezinárodního 
fi lmového festivalu EKOFILM 
2009: Cena vyhlašovatele – mi-
nisterstva životního prostředí:

Film „Marťan spasitel“ 
pojednává, jak jinak, o marťa-
novi, který během své návštěvy 
Země onemocní vlivem prostředí 
naší znečištěné planety a je nucen 
svými vlastními prostředky pla-
netu očistit, aby se uzdravil. 
Autorem animovaného fi lmu je 
teprve šestnáctiletý Tomáš Da-
něk, který přípravou fi lmu strávil 
celé 2 roky. To znamená, že fi lm 
natáčel od svých 12 do 14 let.

 
Odůvodnění poroty, která cenu 

udělila:
Za mimořádně profesionálně 

vyspělý umělecký projev čtrnác-
tiletého autora. Cena se uděluje 
i jako pozitivní motivace pro dal-
ší autorovu tvorbu.

Pedagogické vedení: Elen 
Mrázová.

 Mgr. Eva Polášková,
 ZUŠ E. Marhuly

Vynikající úspěch fi lmařů ZUŠ E. Marhuly: „Marťan spasitel“ 
získal 1. místo z rukou ministra životního prostředí

Před dvěma lety otevřela ZUŠ E. Marhuly ve spolupráci s QQ 
studiem Ostrava nový obor Technika zvukového záznamu. Mla-
dí fi lmaři, scénáristé, dramaturgové mají tedy možnost nahlédnout 
a především vyzkoušet tvorbu (nejen) hudebních fi lmů od počáteční-
ho nápadu až k úplné realizaci a poslední klapce. Součástí semináře, 
který odborně zaštítil Mgr. Vladimír Mráz, nezapomíná ani na teore-
tickou bázi a refl ektuje zejména tato témata:

Topná sezóna neúprosně 
klepe na dveře a občané znovu 
začínají mít starost o to, jak si 
své domovy dostatečně vyhřát. 
Hasičům ale opět přibudou 
starosti s likvidací požárů sazí 
a dehtových usazenin ve špatně 
udržovaných komínech. V loň-
ském roce vyjížděli ostravští 
hasiči k celkem 9 případům 
požárů od komínového tělesa, 
v období od 1. 1. do 1. 10. 2009 
se jednalo už o 8 výjezdů. 

Hlavní příčinou takových 
požárů bývá zejména zanedba-
ná údržba komínového tělesa. 
Pravidelné čistění komínů 
a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být 
samozřejmostí, stejně jako kontrola technického 
stavu komína odborníky kominíky. Ti by měli pro-
vést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke 
komínu připojit jakýkoliv spotřebič nebo měníte 
druh paliva. Spousta lidí také zapomíná na čištění 
komínů od plynových kotlů. Takový komín může 
být ucpán např. ptačím hnízdem, zplodiny hoře-
ní pak nemohou odcházet přirozenou cestou ven 
a hrozí udušení obyvatel právě zplodinami hoření. 

Odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako 
součást domu nebo objektu) má jejich provozova-
tel. Čištění komínů je potřeba provádět v pravidel-
ných intervalech a tato povinnost je dána i českou 
právní úpravou.

Lhůty pro čištění komínů: 
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná pali-

va:
l o výkonu do 50 kW……………6x ročně
l o výkonu nad 50 kW…………..4x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
l  o výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny 

komínovou vložkou……........…2x ročně
l  o výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny 

komínovou vložkou……........…6x ročně

l o výkonu nad 50 kW…….…….4x ročně

Komíny v rekreačních domcích a chatkách 
pokud nejsou užívány celoročně:
l  o výkonu do 50 kW………........1x ročně 

(nejlépe před zahájením topného období)

Nezapomeňte, že instalovat a užívat lze pouze 
schválené typy tepelných spotřebičů. U všech spo-
třebičů je nutné dodržovat návod výrobce, nebo 
pokud původní návod není k dispozici, pak návod 
technicky a funkčně srovnatelného druhu a typu 
spotřebiče. 

V případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat 
v klidu, s rozvahou a bez paniky. Případný požár 
co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému 
sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí 
v komíně nikdy nehaste vodou, komín by mohl 
popraskat, nebo by dokonce mohlo dojít k výbu-
chu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit 
plameny pomocí vhazování suchého písku vyme-
tacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je 
život a zdraví, teprve potom majetek!!!

 Por. Ing. Martin Pliska,
 HZS Moravskoslezského kraje,
 oddělení kontrolní činnosti

Topná sezóna je tadyPřicházíme k Vám s novým 
seriálem na pokračování pod 
názvem Chraňte se. Jedná se o 
předávání rad seniorům pro klid-
ný život v bezpečí, které připravi-
la Preventivně informační skupina 
Městské policie Ostrava. Před-
ností staršího věku je moudrost 
a dostatek zkušeností. Nevýhodou 
se může stát nedostatek fyzických 
sil, zhoršený zrak, sluch a pohyb-
livost. Starší lidé se často stávají 
terčem zájmu kapsářů, zlodějů, 
podvodníků i násilníků. Zranitel-
nější jsou i v silničním provozu. 
Milí senioři, když víte, co vás 
může ohrozit, máte větší šanci se 
nebezpečí bránit. Dnes přichází-
me s tématem:

 
Jak se chránit
před okradením
l Peníze, doklady i klíče noste 

v příruční uzavřené tašce nebo ka-
belce vždy odděleně. Berte si jen 
tolik peněz, kolik skutečně potře-
bujete.
l Peněženku uložte na dno 

nebo do spodní části kabelky nebo 
nákupní tašky.
l Kabelku nebo tašku přes 

rameno nenechávejte viset na 
zádech, ale mějte ji stále na očích 
a chraňte ji rukama na boku nebo 
na břiše.

l Kabelku nebo tašku neod-
kládejte v obchodech na police 
a nenechávejte ji v nákupním 
vozíku. Nikdy ji neodkládejte 
s oděvem v šatně kina, divadla, 
restaurace, ani v čekárně u lékaře 
či na úřadech.
l Vyhýbejte se návalům mno-

ha lidí, tlačenice nahrává zlodě-
jům a okradení může proběhnout 
bez povšimnutí.
l Když v tramvaji nebo auto-

busu čtete, mějte své příruční za-
vazadlo pořád pod kontrolou.
l Ve vlaku si vybírejte kupé, 

kde už sedí další cestující a nene-
chávejte svá zavazadla bez dozo-
ru.
l Při výběru peněz z banko-

matu si hlídejte soukromí. Dávejte 
pozor, jestli vás někdo nesleduje 
příliš zblízka. Vybírání z banko-
matů uvnitř bank či spořitelen je 
spolehlivější. Na ulici doporuču-
jeme vybírat peníze za asistence 
někoho, koho znáte a důvěřujete 
mu.
l Nikdy se před nikým ne-

chlubte svými úsporami nebo 
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem 
peníze, neplaťte žádné zálohy po-
domním prodejcům.

Ing. Marcela Kočová
Vedoucí oddělení péče
o seniory a osoby
se zdravotní postižením

Chraňte se

Důležité telefonní kontakty
Policie ČR 158
Městská policie 156
Lékařská pohotovost (Záchranná služba) 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasiči 150
Život 90 Senior telefon 800 157 157
Elpida – Zlatá linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110
Úřad městského obvodu MhaH - ústředna 599 459 200
Oddělení péče o seniory 599 459 240
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Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory,
telefon: 596 624 041-2, info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

27. 11. 2009 Koncert skupiny KACU z Brna – v hud. bazaru 
 akce ve spolupráci s hudebním bazarem Ostrava
28. 11. 2009 Hudebně-pohybová dílna – na SVČ 
28. 11. 2009  INSPIRACE – ODKAZY – akce ve spolupráci 

s FOS Ostrava    
4. - 6. 12. 2009 účast DIVIDLA na Nadělení Brno  
3. 12 – 4. 12. 2009  Vánoční prodejní výstava  ve spolupráci  

s Českým svazem žen      
4. 12. 2009 15.30-17.00 hod. Setkání s Mikulášem a čertem               
4. 12. 2009 17.30-19.00 hod. Setkání s Mikulášem a čertem               
22. 12. 2009 Večer na přidanou Dividla  
31. 12. 2009 Silvestrovský výlet na SLO hrad

… a je tu Mikuláš
 Středisko volného času Korunka pořádá i letos Setkání s Mikulášem 
a čertem dne 4. 12. 2009 od 15.30 hod. a od 17.30 hod. Jako každý rok 
budeme přijímat balíčky pro děti na recepci Korunky od 25. 11. 2009. 
Vstupné je 30 Kč pro dospělé, děti mají akci zdarma.Vstupenky budou 
v prodeji od 6. 11. 2009.

Středisko volného času KORUNKA,
Ostrava-Mariánské Hory,
příspěvková organizace

Korunní 49, 709 12 Ostrava Mariánské Hory

21. 11. sobota „Kouzelná knihovna se baví“, 
10.00 - 12.00 hodin dopoledne pro dětské čtenáře všech 
knihoven obvodu  Ostrava 1, kterým vás provedou 
Mach a Šebestová.

A na co můžete těšit ? Na veselé scénky, soutěže, ta-
neční vystoupení a celé dopoledne vyvrcholí vyhodno-
cením soutěže Superčtenář 2009. 

„Kouzelná knihovna se baví“ uzavře celoroční pro-
jekt „Kouzelná knihovna – knihovna pro všechny“, kte-
rý fi nančně podpořila Nadace OKD.

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9
26. 11. čtvrtek v 15.00 - 16.00 „Záhadná skřít-

čí sluj“ – zábavné čtení z krvavých románů Terryho 
Deara a Černých historek plných tajemných úmrtí a jed-
noho otráveného jídla. Čteme v tajemné místnosti naší 
knihovny.

3.- 4. 12. čtvrtek a pátek v 14.00-16.00 „Vánoční ná-
pady“ – výtvarná dílna, ve které si děti mohou vyrobit 
vánoční přáníčka, ozdoby a malé dárečky.

10. 12. čtvrtek od 14.30 - 16.30 „Čertovské vánoce“ 
předvánoční zábavné odpoledne plné her, soutěží a tes-
tíků pro ty, kdo nechtějí v předvánočním shonu a ruchu 
doma překážet. 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
18. 11. středa v 15.00 „Lékařkou na plavbě trojstěž-

níku do Antarktidy“ – beseda s ostravskou lékařkou 
a cestovatelkou Karin Pavloskovou, která je autorkou 
několika cestopisných knih. Její líčení zážitků z plavby 
bude doplněno promítáním fotografi í. Akce je pořádaná 
v rámci projektu „Kouzelná knihovna – knihovna pro 
všechny“ za fi nanční podpory Nadace OKD.

18. 11. středa 14.00 - 15.00 „Knihomol“ – celoroč-
ní literární kroužek pro děti, který je zaměřen na roz-
voj čtenářství (v rámci projektu „Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny za fi nanční podpory Nadace 
OKD).

26. 11. čtvrtek 13.00 - 17.00 „Módní návrhář-
ka“ – výtvarná dílna , ve které budou děti navrhovat 
a vystřihovat oblečky na panenku.

4. 12. pátek 14.00 - 16.00 „Mikulášské zvonění, 
čertí řádění“ – zábavné odpoledne pro dětské čtenáře 
k Mikuláši.

10. 12. čtvrtek 13.00 - 17.00 „K Vánocům patří 
Betlém“ – výtvarná dílna, ve které si děti vyrobí papí-
rový Betlém.  Na akce zvou knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

20. 10. 2009 navštívila knihovnu na ulici Daliborova 
Lenka Kocierzová, kronikářka obvodu Vítkovic a vy-
právěla lidem o šťastném dětství pod komíny a rourami 
aneb jak to bylo kdysi a dnes.  Beseda se konala v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna - knihovna pro všechny“ 
za fi nanční podpory Nadace OKD.

AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KORUNKA
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Listopad a prosinec 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.

KLASICKÁ PEDIKÚRA
V RELAXAČNÍM KŘESLE

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

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

nové trubice.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

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

U Dvoru 1119/14, Ostrava-Mariánské Hory
www.iuventas.cz, tel.: 602 200 269

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY PRO ABSOLVENTY ZŠ
UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

n GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ 8 – leté a 4-leté
n PEDAGOGICKÉ LYCEUM
n EKONOMICKÉ LYCEUM 
n PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Malý počet žáků ve třídě
Kvalitní výuka v přátelském prostředí 

CENTRUM       HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

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

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

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

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

www.centrum-hvezdicka.webnode.cz

Kosmetický salón S Y D A
KOSMETIKA

Kosmetický laser: léčba hyperpigmentace, léčba akné, cévky, opar, lupen-
ka, ekzém, koutky, rozacela, omlazování pokožky, úprava obočí a barvení 
řas, masáž, čištění, masky a odborná konzultace

MASÁŽE
klasická, sportovní, čokoládová, medová, detoxikace, baňkování, aroma-
terapie, lávové kameny, lymfodrenážní kalhoty

MILUŠE OTRUBOVÁ, tel.: 605 85 66 40
Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Mariánské Hory

KOŽEŠNICTVÍ
Šijeme a opravujeme kožené a kožešinové výrobky, např. 
výměna zipů, výměna podšívky, zkrácení délky a délky 
rukávů, roztržená bunda či kožich.

VOLEJTE PROSÍM TEL. 605 579 503

Ul. Gen. Hrušky 1215/25, Fifejdy I
(u Baumaxu, autobus: 37, 39, 48, trolejbus 102, 107, 108)

Tel: 774 253 094, www.nian.cz
www.profi -pedikura.cz

DENNÍ KURZY
Rekvalifi kační kurz Manikúra

včetně nehtové modeláže, 140 hod.
4. 1. 2010

Rekvalifi kační kurz Pedikúra
včetně nehtové modeláže, 140 hod.

6. 1. 2010, 16. 1. 2010 
Rekvalifi kační kurz Manikúra, pedikúra 

- nehtová modeláž, 220 hod.
4. 1. 2010, 9. 1. 2010

ZÁJMOVÉ KURZY JEDNODENNÍ
VÍKENDOVÉ

Nehtová modeláž + zdobení nehtů 
9. 1. 2010, 10. 1. 2010, 23. 1. 2010,

24. 1. 2010
Pedikúra – modelace nehtů na nohou 

(pro pedikérky) – 16. 1. 2010, 17. 1. 2010, 
30. 1. 2010, 31. 1. 2010

NABÍZÍME PRODEJ DÁRKOVÝCH ŠEKŮ 
1 000 Kč, 2 000 Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
akreditováno MŠMT ČR
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