
ZPRAVODAJ
Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák

Zdarma do každé domácnosti l Prosinec 2009 l Číslo 184

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Zimní údržba v roce 2009 - 2010
ÿ Víte, kdo je Martin Chodúr?
ÿ Dětská mikulášská zábava

POZOR – POZOR – POZOR
Uzávěrka dalšího čísla je již 18. prosince 2009

Citát měsíce:
ZLOBA BÝVÁ VTIPNÁ, TO ALE NEZNAMENÁ, ŽE JE 
INTELIGENTNÍ.  Vladimír Roy

Lidé ve znamení Kozoroha mají 
ve hvězdách Saturn, který před-
stavuje klid, trpělivost, rozvahu 
a ctižádost. Nemůžeme být pře-
kvapeni, že jsou to lidé houžev-
natí, kteří se nedopustí povrchních 
projevů. Ví, že blahobyt a pohodlí 
nepřicházejí bez námahy a vytr-
valé práce. Mají silně vyvinutý 
smysl pro povinnost, který často 
přehlušuje ostatní city. Působí 
někdy až pedantně, kritikou nešet-
ří okolí, ale ani sebe.I když jsou 
zdrženliví a nedovolí rozptylování 
se velkým okruhem přátel, jsou 
veselými a vtipnými společníky. 
Kozoroh nemá obvykle oblibu 
v kolektivních sportech – i zde jde 
za svým cílem: být obecně respek-
tovaný a uznávaný. 

Domov je pro osobnost ve zna-
mení Kozoroha místem k užívání 
rodiny. Má rád organizovanou 
a rutinní domácnost, domov 
potřebuje jako bezpečný přístav 
pro přijímání hostů. Jako rodič je 
Kozoroh přísný, ale vždy férový. 
Může se stát, že bude mít potíže 
se vztahem k malým dětem, 
u větších se to však zlepší. Láska 
má pro Kozoroha velký význam, 
je zdrojem veškeré inspirace. 
Manželství uzavírají teprve tehdy, 
když si důkladně prověří kvality 
svého partnera.

Typický Kozoroh je v mládí 
méně odolný než ostatní, ale odol-
nost vůči nemocem roste s jeho 
věkem. Mají-li nějakou nemoc, 
snášejí ji velmi statečně. Mohou 
trpět revmatismem, poškozením 
kolen a nohou, depresí.

Kozoroha najdete v prostředí, 
které vyžaduje dobrou organizaci. 
Jejich tichá a klidná přirozenost 
umožňuje vážnou práci i pod tla-
kem. Příhodným oborem je účet-
nictví, administrativa a vědecká 
povolání. Úspěchu však mohou 
dosáhnout v každém povolání, 
jelikož jdou tvrdě kupředu.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Jiří Sovák, Kevin 
Costner, Karel Čapek, Louis 
Pasteur, Elvis Presley, Marlene 
Ditrich, Vlasta Fialová, Annie 
Lenox.

Dnes:
Ve znamení Kozoroha

22. 12. – 20. 1.

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.

Mariánské Hory a Hulváky 
rozsvítily lampióny

Byl krásný večer a nebyl prv-
ní máj. Bylo dvacátého listo-
padu, venku jak na jaře, počasí 
lákající na vycházku. Možná 
proto se na „lampiádu“ dosta-
vil neuvěřitelný počet 150 lidí. 
Lampiónový průvod byl další 
akcí z kolekce zvané Čertovi-
ny. Začalo se již v odpoledních 
hodinách, kdy mámy či tátové 
přišli se svými ratolestmi s tou-
hou vyrobit si vlastní lampión. 
Zájem byl natolik velký, až 
místnost začala být malá. Díky 
šikovným instruktorům, kteří 
všem malým, větším i těm nej-
větším s trpělivostí jim vlastní 
pomáhali, na startovací čáře 
stály děti s rozzářenými očkami 
držíce svůj první osobitý a na-
víc svítící lampiónek. K těmto 
se pak přidali vlastníci již na-
koupených nebo dávno připra-
vených „svítidel“, paní starost-
ka Ing. arch. Liana Janáčková 
poctila účastníky milým slovem 
a hurá do ulic. Dospěláci ruku 
v ruce se svými ratolestmi proš-
li za účasti policistů Marián-
skými Horami a ulicí 28. října 
přešli až do Hulvák. Bylo to 
bezvadné odpoledne s krásným 
podvečerem, který jsem si užila 
ještě jednou, když má holčička 
doma vyprávěla s nadšením své 
zážitky z této akce. Vím jistě, že 
už nebudeme mít žádný rok bez 
lampiónového průvodu.

 Gabriela Zeisberger 

Posledním úředním dnem v roce 2009 bude středa 23. prosince 2009
s úředními hodinami 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 částečně omezen.

Poslední možností ověřování podpisů bude 28. 12. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.

Sdělení občanům

Kresba: Jindřich Oleš

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2009 a tak
mi dovolte, abych se s Vámi 
podělil o radosti a strasti tohoto 
roku. Končící rok 2009 byl ještě 
ve znamení rozhodnutí o ode-
brání práva hospodaření naše-
mu obvodu, které trvalo po celý 
rok 2008, a skončilo v polovině 
letošního roku. Byli jsme potres-
táni za chyby, kterých jsme se 
dopustili. Nechci polemizovat, 
zda toto tvrdé opatření bylo na 
místě a zda to nešlo řešit jinými 
způsoby. Bohužel stalo se a bylo 
jen na nás, jak se s nastalou situa-
ci vypořádáme. Jako místosta-

rosta jsem si dal za úkol přijímat 
takové opatření, které by napra-
vily chyby. Opatření byla přijata 
a všichni jsme je začali plnit. 
Ukázalo se, že to byl správný 
krok a já dnes mohu s povděkem 
konstatovat, že vnitřní kontrolní 
systém je nastaven a je funkč-
ní. Děkuji všem pracovníkům 
úřadu, kteří pracovali s vypětím 
všech sil pro splnění daného 
úkolu. Neměli to lehké a já jim 
ještě jednou moc děkuji. Věřím, 
že nepoleví v nastoupené cestě 
a nastávající kontroly nenajdou 
žádná pochybení.

(Pokračování na str. 2)

Zamyšlení místostarosty
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(Pokračování ze str. 1)
V průběhu roku 2008 a také 

v letošním roce jsem dostával 
řadu dopisů, ve kterých si občané 
stěžovali na nepořádek v našem 
obvodě. Uzavřeli jsme smlouvy 
s fi rmami, které čistí obvod, ale 
nemohou uklízet každý den. Je 
to ekonomicky náročné. Proto 
jsme ve spolupráci s Úřadem 
práce přijali pracovníky na úklid 
našeho obvodu. Zajistili jsme 
jim slušné zázemí, dostali od 
nás i pracovní pomůcky. Tyto 
pracovníky vysíláme na úklid 
obvodu, odstraňování černých 
skládek a další úklidové práce. 
Mám však obavu z jedné věci 
a to, že někteří občané si zvyk-
nou na to, že nemusí odvážet své 
věci do sběrného dvoru a počka-
jí si, až jim to zmíněná četa 
odveze. Není to dobrý způsob 
myšlení. Jistě jste si všimli, že 
složení je zejména z rómských 
spoluobčanů. Chceme, aby se 
naučili poctivě pracovat a ukázat 
i ostatním, že bez práce nejsou 
koláče. Je to běh na dlouhou trať, 
ale výsledek se jistě ukáže. 

V letošním roce jsme při-
pravili řadu investičních akcí. 
Některé se již realizují či zrea-
lizovali, některé se začnou rea-
lizovat v příštím roce. Stojí to 
hodně fi nančních prostředků ale 
výsledkem je spokojenost našich 
občanů. Velmi mě mrzí přístup 
některých našich lidí, kteří si 
těchto výsledků neváží. Zničené 
lavičky, rozbité koše na odpad-
ky, pomalované fasády domů 
a další negativní jevy. Je to jen 
zlomek toho, co se ještě v našem 
obvodě děje. Znovu se na Vás 
všechny obracím s prosbou, 
važme si udělané práce, važme 
si věcí, které slouží všem.

Zavedli jsme pravidelné kon-
zultace s policií. Ty slouží nejen 
k přijímání preventivních opat-
ření, ale bohužel přistupujeme 
k tomu, že chceme v některých 
případech i návrhy na represivní 
opatření. Nechceme ale jít jen 
touto cestou. Policie má chránit 
a pomáhat, ale to, jak bude napl-
ňovat tento slogan, záleží jen na 
Vás. Dostávám i dopisy obča-
nů, kteří si stěžují na bezpeč-
nostní problémy dané lokality 
a na nečinnost policie. Chci Vás 
ubezpečit, že všechny Vaše pod-
něty jsou předávány příslušným 
policejním složkám a s výsledky 

šetření jsou stěžovatelé sezna-
mováni. 

Jak jsem již v úvodu uvedl, 
práce úřadu je konsolidová-
na a zaměstnanci pracují tak, 
jak mají. Je pravdou, že se sta-
ne, že dotyčný pracovník není 
právě tak ochotný, jak by si to 
občan představoval. Chodí za 
mnou občané, kteří jsou netr-
pěliví, kteří vyžadují řešení 
jejich problémů okamžitě. Mám 
dost trpělivosti jejich problém 
vyslechnout a pak se dohodnout 
na řešení. Nedivím se některým 
pracovníkům našich oddělení 
nebo odborů, že pokud řeší stej-
né věci několikrát za den, může 
se stěžovateli zdát, že je pracov-
ník arogantní nebo neochotný. 
Prosím občany, aby měli trpě-
livost, ale pokud jsou požadav-
ky oprávněné, aby vyžadovali 
jejich splnění po dohodě s pří-
slušným pracovníkem. Slušným 
jednáním se dosáhne daleko více 
než křičením a vyhrožováním.

Vážení spoluobčané, konec 
letošního roku je ve znamení 
přípravy rozpočtu na příští rok. 
Každý z nás ví, že hospodářská 
krize postihla celý svět. Rozpočty 
jsou kráceny na všech úrovních. 
Nejsme výjimka a tak je velmi 
složité tento základní dokument 
sestavit. Budete mít možnost se 
s ním seznámit na úřední desce, 
na webových stránkách našeho 
obvodu a v neposlední míře na 
prosincovém zasedání zastupi-
telstva obvodu. Tam máte mož-
nost dávat připomínky a dotazy. 
Rok 2010 jak jistě víte je rok 
volební. Budeme volit zastupi-
telstvo našeho obvodu. Bude 
záležet jen na Vás, jak se náš 
obvod bude dál rozvíjet a jakou 
cestou půjde. 

Přeji Vám vážení občané krás-
ně prožité vánoce, mnoho zdraví 
a štěstí. Dopřejte si chvilku ke 
krátkému posezení s milými 
lidmi, podívejte se kolem sebe 
a vzpomeňte i na ty, kteří již ne-
jsou mezi námi. Zaslouží si to. 
Děkuji Vám všem za přízeň, kte-
ré se mi dostává. Těm, kteří ne-
jsou spokojeni s mou prací, bych 
chtěl vzkázat jen jedno: Přijďte 
a můžeme si ovšem pohovořit. 
Chci pracovat pro Vás a s Vámi. 
Bez Vás to nejde. Hodně štěstí.

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta Mariánských 
Hor a Hulvák

Zamyšlení místostarosty

Chraňte se
Přicházíme k Vám s novým se-

riálem na pokračování pod názvem 
Chraňte se. Jedná se o předává-
ní rad seniorům pro klidný život 
v bezpečí, které připravila Preven-
tivně informační skupina Městské 
policie Ostrava. Předností staršího 
věku je moudrost a dostatek zku-
šeností. Nevýhodou se může stát 
nedostatek fyzických sil, zhor-
šený zrak, sluch a pohyblivost. 
Starší lidé se často stávají terčem 
zájmu kapsářů, zlodějů, podvod-
níků i násilníků. Zranitelnější jsou 
i v silničním provozu. Milí senio-
ři, když víte, co vás může ohrozit, 
máte větší šanci se nebezpečí brá-
nit. Dnes přicházíme s tématem: 

Jak předcházet riziku 
přepadení
l Vyhýbejte se odlehlým, 

nepřehledným a neosvětleným 
místům. Choďte raději frekvento-
vanějšími ulicemi.
l Kabelku nebo tašku noste 

v ruce či na rameni směrem od uli-
ce, aby vám ji z vozovky nemohl 
někdo vytrhnout a ukrást.
l Chce-li vám někdo kabel-

ku ukrást, nebraňte se za každou 
cenu. Zdraví nebo dokonce život 
jsou cennější než peníze.
l Po chodníku choďte radě-

ji dále od vchodů domů, kde by 
mohl číhat případný pachatel 
a mohl by vás vtáhnout dovnitř.

l Při vstupování do domu se 
pozorně rozhlédněte a nevcházejte 
tam s někým neznámým. Také ve 
výtahu nejezděte s někým, koho 
neznáte. Radši počkejte na výtah 
prázdný.
l Nepřijímejte doprovod 

nabízený neznámými lidmi, i kdy-
by vypadali důvěryhodně. Ochota 
„pomocníka“ může být jen zámin-
kou k tomu, aby se dostal do vaše-
ho bytu a tam vás okradl třeba i za 
použití násilí.
l Kdybyste měli pocit, že 

vás někdo sleduje, snažte se co 
nejrychleji dostat na místo, kde 
je nějaký obchod nebo více lidí, 
mezi nimiž budete bezpečnější.
l Kdyby vás někdo napadl, 

křičte i tehdy, když v blízkos-
ti nikoho nevidíte. Mohl by vás 
uslyšet někdo za rohem a přispě-
chat na pomoc.
l V případě nutnosti můžete 

pro svou ochranu použít sprej 
(deodorant, lak na vlasy nebo 
slzný plyn), který nosíte v tašce 
či kabelce. Pachatele tím překva-
píte možná i odradíte a sami tak 
získáte čas na přivolání pomoci. 
Spuštění vašeho osobního alarmu 
může útočníka vylekat a přimět ho 
k útěku.
l Snažte se vyhnout čekání 

na liduprázdné zastávce hromad-
né dopravy, především v časně 
ranních nebo pozdně večerních 
hodinách.
l V prázdné tramvaji nebo 

autobusu si sedejte co nejblíže 
k řidiči. Jeho blízkost může pří-
padného lupiče od zlého úmys-
lu odradit nebo vám v případě 
obtěžování či napadení řidič rych-
leji pomůže.
Ing. Marcela Kočová,
vedoucí oddělení péče o seniory 
a osoby se zdravotní postižením

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

Přijměte zodpovědnost za svůj majetek
Počátkem listopadu odstarto-

vala rozsáhlá preventivní akce 
ostravských policistů v rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava, 
která bude trvat až do poloviny 
ledna 2010. S blížícími svátky se 
zvýší množství nakupujících, kteří 
spěchají a svým věcem nevěnu-
jí dostatečnou pozornost. Pokoj 
nejkrásnějších svátků roku je pak 
nezřídkakdy zkalen negativní 
zkušeností – krádeží odložených 
kabelek v nákupních vozících, 
ve vozidlech... Nastávají „žně“ 
pachatelů majetkové trestné čin-
nosti…

Ostravští policisté, stejně jako 
v předešlých letech, situaci nepod-
ceňují a připravili nejen speciální 
akce (zvýšený dohled v super-
marketech, na parkovištích atd.), 
připraven je také speciální tým 
kriminalistů „Lovec“ prověřující 
tuto trestnou činnost, ale také akci 
preventivní, a to s dostatečným 
předstihem.

Policisté se strážníky tentokrát 
spojí dvě v minulosti osvědčené 
akce „Vem si mě“ (zaměřené na 
prevenci krádeží věcí z vozidel) 
a Společně proti kriminalitě (pre-
vence krádeží věcí tzv. při sobě) 
do jediné velké preventivní série.
Část policistů bude dohlížet na 

parkovištích obchodních center 
a na vozidla umisťovat v Ostravě 
známé visačky „Vem si mě“, upo-
zorňující majitele na zapomenuté 
věci ve vozidle. V obchodním 
centru pak budou další policisté, 

kteří občanům například promít-
nou autentické záznamy krádeží 
věcí z vozíků, aut. Z minulosti 
můžeme dodat i zkušenosti, kdy 
občané shodně uváděli, že si 
neuvědomili, jak krátký okamžik 
pachateli ke krádeži stačí. Dále 
budou zákazníkům promítány pre-
ventivní klipy a s policisty mohou 
hovořit o záležitostech, které je 
trápí. Nemusí na policejní služeb-
nu, ale radu získají i v preventiv-
ním stánku ostravských policistů. 
Opět z minulosti mohu uvést pří-
klad, kdy nás kontaktovala napří-
klad oběť domácího násilí, která 
nechtěla původně jít na policejní 
služebnu. Vhodnou komunikací 
se však zdařilo ženě nejen poradit, 

ale nasměrovat ji k dalším mož-
nostem a pomoci. 

Pro motivaci zákazníků je však 
tento rok připravena i novinka, 
a to soutěž. U preventivního stán-
ku zákazníci obdrží anketní lístek, 
který bude po vyplnění slosován 
a většinou tři zákazníci budou 
oceněni drobným dárkem (dárko-
vými poukázkami). 

Cílem připravovaných repre-
sivních i preventivních akcí ost-
ravských policistů je samozřejmě 
eliminace majetkové trestné čin-
nosti. Pomozte policistům tím, 
že přijmete zodpovědnost za svůj 
majetek, buďte všímaví…

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
Policie České republiky 
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Zimní údržba v roce 2009 až 2010

Vysvětlení základních pojmů 
Obecně závaznými právními předpisy se 

rozumí:
a) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích (dále jen „zákon“)
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se pro-

vádí zákon o pozemních komunikacích
Zimní údržbou místních komunikací se 

rozumí dle pořadí důležitosti zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komuni-
kacích, které byly způsobeny zimními pově-
trnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1. 
Vyhlášky 555/2002 Sb.).

Zimní kalamita je takový stav silniční 
sítě, kdy není možno k zajištění sjízdnosti 
odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti 
v časových limitech daných pro jednotlivá 
pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit 
určených rozpisem plánu ZÚK a jestliže tento 
stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním 
prostředkem. Jedná se o takový stav při déle 
trvajících sněhových srážkách a silném vět-
ru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky 
a závěje znemožňující průjezdnost komuni-
kací pro jiná než speciální vozidla, případně 
takové překážky, které není možno objet, nebo 
stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří 
plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, 
které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit 
sjízdnost a schůdnost komunikací a průjezd-
ních úseků, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, 
vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, mlhy, 
oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně 
a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní 
situace (§ 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů).

Zimní údržba se provádí dle „plánu zim-
ní údržby“. V obvyklé zimní situaci vlastník 
(správce) komunikací zmírní, případně odstra-
ní závady ve sjízdnosti a schůdnosti komuni-
kací v časových lhůtách stanovených dle pořa-
dí důležitosti tohoto plánu zimní údržby.

Zimní období
Je období od 1. listopadu 2009 do 31. 

března 2010. V tomto období se zimní údrž-
ba místních komunikací a chodníků zajišťuje 
podle tohoto plánu. Pokud vznikne povětr-
nostní situace mimo toto období, zmírňují se 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zby-
tečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci 
a technickým možnostem dodavatelů.

Základní povinnosti uživatelů místních 
komunikací

l Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komuni-
kaci, který je v zimním období obvyklý.
l Při chůzi po chodnících a komuni-

kacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují 
závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti 
a věnovat pozornost stavu komunikace (např. 
zamrzlé kaluže atd. a také stavebně technické-
mu stavu komunikace).
l Při chůzi po chodníku používat té čás-

ti chodníku, která je posypána posypovým 
materiálem.
l Při přecházení komunikací použít ozna-

čený přechod pro chodce na němž jsou podle 
tohoto plánu zmírňovány závady ve schůd-
nosti.

Seznam chodníků a komunikací, které 
nebudou v zimních měsících udržovány 
SMO MOb Mariánské Hory a Hulváky
l ul. Zajícova
l ul. Lhotecká - úsek od ul. Grmelova po 

ul. Zajícova
l ul. Stránecké
l ul. Vršovců - k prádelně
l ul. Klostermannova - úsek od 28. října 

po ul. Sokola Túmy, kromě svahu u výjezdu 
na ul. Sokola Tůmy 
l bývalá ul. Halasova (dnes bezejmenná, 

vedoucí souběžně s ul. Mařátkova)
l ul. Mařátkova
l bývalá ul. Lesní (dnes bezejmenná, 

vedoucí souběžně s ul. Mařátkova)
l chodník mezi bývalou ul. Lesní a ul. 

Mařátkovou
l ul. Novoveská - úsek od S. Tůmy po 

hranici s obvodem Nová Ves (slepá ulice)
l ul. Sukova
l ul. Čajkovského
l ul. Varšavská (Pekařova) - uslepená část 

- příjezd k rest. Gulka
l ul. Lidová

l chodníky ve dvorní části domů Baarova 
č. 4 a 6
l chodníky v parku na Mariánském nám. 

před Domem techniky
l chodníky uvnitř parku u plynojemu
l zadní chodník za integrovanou SŠ ústí-

cí na ul. Fr. Šrámka a z něho ústící uslepený 
chodník
l chodník ve dvoře ul. Přemyslovců od 

domu č. 58 po ul. Šimáčkovou
l obratiště na ul. Železná
l ul. Štolbova
l veškeré účelové komunikace, včetně 

příjezdových komunikací a komunikace mezi 
garážemi v MOb Mariánské Hory a Hulváky
l chodníky na mostech (údržbu zajišťují 

Ostravské komunikace, a.s.)

Lokalita Bedřiška
l ul. Venkovní
l ul. Bedřišská a Jasinkova - uslepené 

konce ulic za obytnými domy
l ul. Chaloupeckého od ul. Venkovní 

k Feroně
l ul. Ondráčkova

Sídliště Fifejdy
l lokalita u bývalých jeslí a výměníkové 

stanice
l přístupové chodníky k pískovištím Gen. 

Janka 4
l chodník středem doliny a spojovací 

chodník mezi přístupovým chodníkem od 
J. Trnky po chodník kolem doliny
l obslužné chodníky kolem parkovišť 

mezi ul. Gen. Hrušky a ul. Novoveskou 
l provizorní chodník ul. Baarova (ul. 

Baarova 8 – býv. Billa)
Gabriela Veselá,
odbor VVHaZ,
úsek místního hospodářství

Úkolem zimní údržby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke spole-
čenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komu-
nikací na straně druhé.

Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale 
jenom je zmírnit, což není možno provést okamžitě na celém území městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, stanoví „Plán zimní údržby“ potřebné priority údržby 
a to dle lokalit a času. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací 
a z technických možností provádění zimní údržby. Pořadí údržby vozovek a chodníků je 
uvedeno v informaci o provádění zimní údržby v roce 2009 – 2010 na webových strán-
kách našeho městského obvodu.

Další akce z kolekce Čertovin 
proběhla začátkem prosince 
2009 ve Středisku volného 
času Korunka v Ostravě-Ma-
riánských Horách. Tentokrát 
hlavními hrdiny byly především 
děti – připraveny pro ně byly 
aktivity jako chytání ryb, jízdy 
na koloběžkách, soutěže, ve 
kterých mohly děti ukázat nejen 
svou rychlost, ale i bystrost. Za 
každý úspěch dostaly ocenění 
ve formě drobných dárečků či 

Tak trochu 
netradiční 
Mikuláš

laskomin. Nechyběly „chyt-
lavé“ písničky, které vybí-
zely k tanci. Na závěr nesměl 
chybět čert, který některé děti 
vystrašil, některé děti pochválil, 
ale všechny nakonec obdaroval 
pamlskem.

 Gabriela Zeisberger

Denně radnice uklízí nepořádek, 
kterým zasviní město její občané 
– hrdinové. Dovedu pochopit roz-
foukané reklamní noviny, kterými 
jsou  krmeny naše domovy. Jsem 
ochoten tolerovat nějaký ten papí-
rek od pamlsku, ale nechápu, proč 
použité čalouněné křeslo zkrášlu-
je místní park. Možná, že bývalý 
majitel - podvečerní hrdina, chce 
vylepšit počet míst k sezení v zele-
ni. Ví, že pak se k němu přidá jiný 
hrdina s vyřazenou ledničkou a co 
tak koberec? I ten se v parku na-
jde. Tak o co kráčí? O zbytcích 
postelí není třeba mluvit. Zlotři-
lá radnice černou skládku uklidí, 
zaplatí uklízecí četu, skládkovné 
a sklidí nadávky, že má ve městě 
„bordel“. Vždy potom  vstanou 
noví občanští hrdinové a historie 
se opakuje. Radnice má přece prá-
vo pouze uklízet a občané mají za 
úkol dělat nepořádek. Tak rozhodl 
hrdina. To, že existuje sběrný dvůr, 
kde můžete vaše nadbytečné krá-
my zadarmo odložit, zajímá málo-
koho.

 Jiří Jezerský, radní

Vstanou noví 
hrdinovéKnihou, která může o vá-

nočních svátcích, potěšit, nese 
název Lidé z kolonií vyprávějí 
své dějiny. Jedná se o sbírku 
pamětnických vyprávění obyvatel 
ostravských hornických kolonií 
včetně fotografi í z dané doby. 
Vzpomínky shromáždil PhDr. 
Martin Jemenka, PhDr. Křest knihy 
proběhl koncem listopadu v Domě 
knihy Librex, na vydání se podílela 
i radnice MHaH, která přispěla 
fi nanční částkou 5000 Kč.

 (red.)

Vánoce se blíží

Do své nabídky jej zařadila 
Telefónica O2, je vhodný i pro 
osoby se zdravotním postižením, 
které mají s používáním běžných 
mobilních telefonů problémy. 
Neobsahuje žádné složité funk-
ce, nabízí pro komunikaci jen to 
nejpodstatnější, co jeho majitel 
potřebuje a v běžném životě také 
nejvíce využije – volání a posílání 
SMS. Nový model má klávesnici 
s velkými tlačítky a přehledný, 
dobře podsvícený displej. Ten je 
současně odolný proti poškození, 
usnadňuje rozeznávání písmen 
a číslic. Přístroj má také hlasitěj-
ší vyzvánění než běžné mobily 
a nevadí ani lidem s naslouchát-
kem. 

Ze zdroje Telefónica O2
vybrala Gabriela Zeisberger

Nový telefon
pro seniory
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Víte, kdo je Martin Chodúr?Kouzelná knihovna se baví

Nechť jsou Vánoce svátky klidu
Vánoce jsou svátky klidu 

a pohody. Avšak i ve vánočním 
období musejí hasiči zasahovat 
u požárů, které by se nemusely při 
troše pozornosti přihodit. 

Ve vánočním období hoří veli-
ce často odpady v kontejnerech 
a popelnicích nebo saze a zazdě-
né trámy v komínech. Kvůli 
zvýšené činnosti v kuchyních při 
přípravě svátečních jídel dochází 
také poměrně často ke vzníce-
ní potravin při vaření. Při hašení 
vzníceného oleje na pánvi nikdy 
nepoužívejte vodu, ale vypněte 
sporák a oheň uduste přiložením 
poklice nebo do vody namočené 
a vyždímané utěrky. Existují také 
speciální hasicí deky nebo hasicí 
přístroje určené právě na požáry 
tuků (třída požárů F). 

S vánočními svátky je neod-
myslitelně spjato používání sví-
ček. Domácnosti jsou v dnešní 
době doslova přeplněny hořlavý-
mi materiály. Čalounění nábytku, 
koberce nebo závěsy jsou vyrobe-
ny z lehce hořlavých látek. I přes 
častá varování hasičů dochází kaž-
dý rok v období vánočních svátků 
k mnoha požárům způsobených 
rozšířením ohně od hořících sví-
ček. Jakákoli zapálená svíčka je 
v podstatě otevřený oheň, a pro-
to bychom při manipulaci s ní 
měli dbát zvýšené opatrnosti. Je 
potřeba si uvědomit, že ne každá 
vánoční dekorace se svíčkami je 
určena k zapalování. Klasickým 
příkladem je adventní věnec. Při 
jeho pořízení je potřeba zjistit, 
zda svíčky na něm umístěné lze 
zapalovat nebo zda věnec má plnit 
pouze dekorativní úlohu a svíčky 

se nesmí zapálit. Na první pohled 
se jakákoli vánoční dekorace se 
svíčkami určená k zapalování liší 
od dekorativní tím, že svíčky jsou 
odděleny od hořlavé dekorace 
nehořlavou podložkou. Toto však 
nelze vztáhnout paušálně na kaž-
dý výrobek, proto vždy před koupí 
zkontrolujte návod, který by měl 
být vždy připojen. 

Dále je nutné vybrat i vhodné 
místo, kde bude vánoční dekorace 
se zapálenými svíčkami umístěna. 
Rozhodně není vhodné umístit 
takovou dekoraci tam, kde by moh-
lo dojít ke styku zapálené svíčky 
s hořlavým vybavením domácnos-
tí např. k oknům, kde vlivem prů-
vanu může dojít k pohybu záclon 
ke svíčkám, dále do blízkosti 
sedacích souprav nebo na police 
a skříně, kde může dojít k rych-
lému rozšíření případného požá-
ru. Pod dekoraci se zapálenými 
svíčkami položte vždy nehořlavou 
podložku. Dávejte také pozor na 
domácí zvířata nebo děti, které 
mohou při hře snadno převrhnout 
hořící svíčku a neštěstí je na svě-
tě. 

Zapálené svíčky stejně jako jiný 
otevřený oheň nikdy nenechávejte 
bez dozoru. I krátké opuštění bytu 
se může vlivem malé nehody, 
jako třeba zapomenutí klíčů nebo 
zaseknutému zámku, protáhnout 
na delší dobu, během které se pří-
padný požár snadno rozšíří na celý 
byt. Proto vždy při opuštění bytu 
jakýkoli oheň spolehlivě uhaste. 

Požáry vánočních stromečků 
díky používání elektrických sví-
ček již téměř vymizely. I tak je 
ale potřeba se při nákupu a užití 

elektrických svíček ujistit, že jsou 
schváleny pro použití v České 
republice a je k nim připojen čes-
ký návod k použití. 

Samostatnou kapitolou je 
používání zábavné pyrotech-
niky při oslavách Nového roku. 
Každoročně následky nesprávné-
ho použití zábavní pyrotechniky 
zaměstnají hasiče i záchrannou 
službu. Abyste předešli zraněním 
nebo škodám na majetku, použí-
vejte pouze pyrotechniku uvede-
nou do oběhu legálně s návodem, 
jak ji obsluhovat a skladovat. Ten-
to návod také dodržujte. Každý 
rok způsobí neopatrná manipulace 
se zábavní pyrotechnikou vážná 
zranění často s trvalými následky. 

Ve stáncích lze dle platné legis-
lativy prodávat pouze tu nejmé-
ně nebezpečnou pyrotechniku 
I. třídy. Pyrotechniku II. a III. třídy 
lze prodávat pouze v kamenných 
obchodech a osobám starším 18 
let. Pyrotechniku III. třídy navíc 
smí kupovat pouze osoby s odbor-
nou kvalifi kací. 

Zábavní pyrotechniku použí-
vejte tak, abyste neohrozili zdra-
ví nebo majetek svůj či někoho 
jiného. Manipulujte s ní vždy na 
volném prostranství, v dostatečné 
vzdálenosti od domů, zaparkova-
ných automobilů, kontejnerů, stro-
mů a keřů. Před oslavami Nového 
roku je vhodné také odklidit z bal-
kónů veškerý hořlavý materiál, 
který by mohla odpálená pyro-
technika snadno zapálit. 
Por. Ing. Martin Pliska,
HZS Moravskoslezského kraje
oddělení kontrolní činnosti

Kdo zavítal v sobotním dopo-
ledni 21. listopadu do Knihovny 
města Ostravy, pobočky na Fifej-
dách, nepřišel zkrátka. Probíhala 
zde v rámci celoročního projektu 
„Kouzelná knihovna-knihovna 
pro všechny“ závěrečná akce pod 
názvem „Kouzelná knihovna se 
baví“. A bavila se náramně. Kni-
hovnice ze čtyř knihoven – Mar. 
Hory, Fifejdy, Vítkovice a Pří-
voz připravily pro děti a jejich 
rodiče i prarodiče zábavný pro-

gram plný humorných scének, 
tanečních vystoupení a soutěží. 
Pořadem provázeli všem známí 
Mach s Šebestovou a o legra-
ci tak nebyla nouze. Tanečníky 
latinskoamerických tanců záhy 
vystřídala břišní tanečnice a pub-
likum rozpohybovalo vystoupení 
dětí z družiny ZŠ Gen. Janka. 
Soutěže vědomostní i pohybo-
vé se odehrávaly za mohutného 
povzbuzování a s obrovským 
zápalem. Vždyť za správné 

odpovědi nebo za výhru svého 
družstva čekala soutěžící sladká 
odměna. Nejen na tyto odměny 
a výzdobu při zábavném dopo-
ledni, ale i na předchozí akce 
v rámci projektu, které běžely od 
února do listopadu, fi nančně při-
spěla Nadace OKD. 

Kdo by si myslel, že před 
polednem nálada povadla, ten by 
se mýlil. Machovi a Šebestové 
bylo do zpěvu a děti nezůstaly 
pozadu. Na závěr na všechny 
čekal jeden kouzelný úkol. Děti 
dostaly balónky, na které měly 
napsat nebo nakreslit svoje přání. 
A protože v sobotním dopoledni 
byla naše knihovna kouzelná, 
mělo by se jim jejich přání spl-
nit. K tomu stačilo jediné. Vyjít 
před knihovnu a společně balón-
ky vypustit. V jednu chvíli se na 
obloze vznášela spousta barev-
ných balónků a každý z nich nesl 
nějaké přání. My máme za všech-
ny také jedno – aby takovýchto 
akcí mohlo být více. 
Dana Butorová,
vedoucí knihovnických služeb 1

PS. Byl jsem se tam podívat. 
Paní vedoucí má pravdu. Bylo to 
kouzelné odpoledne. Jezerský.

Milý Martine,
jsem opravdu pyšná na to, že jako jeden z nejlepších zpěváků 
soutěže Česko Slovenská SuperStar, jsi právě z našeho městského 
obvodu.

Jsi velkou osobností, zůstaň ale tím skvělým, skromným, nená-
padným klukem, který když zazpívá, vezme každého za srdíčko.

Moc držím palce a přeji vítězství.
Vážení rodiče, věřím, že jste hrdí na svého syna – PLNÝM PRÁ-

VEM.
   Vaše starostka

Narodil se v Mariánských 
Horách, navštěvoval Základ-
ní školu na ulici Gen. Janka 
v Mariánských Horách, se zpě-
vem začínal v Múzické škole 
v Mariánských Horách, se svou 
rodinou žije v Mariánských 
Horách…. – tedy Martin Chodúr 
není nikdo jiný než mariánsko-
horský občan, na kterého se 
každou neděli těší statisíce jeho 
fanoušků či fanynek neochvěj-
ně čekajíce na konec reklamy 
před soutěží Česko-Slovenská 
SuperStar.

Paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková neváhala a Martinovi 
popřála v této soutěži hodně 
štěstí. Díky tomuto přání jsem 
měla možnost získat od Martina 
jeho e-mailovou adresu a zpro-
středkovat jeho pocity, názory, 
postřehy… 
n Martine, jaké máte 

vzpomínky na své „hudební 
začátky“? 

Hudba je se mnou odjakživa. 
Co si pamatuji, vždycky jsem 
zpíval a na něco hrál. Velkým 
zlomem bylo, když mě mamka 
ve třech letech přihlásila na Dět-
skou múzickou školu v Marián-
ských Horách, kde jsem začal 
hrát na fl étnu.Populární hudba 
mě také vždy lákala a první 
kapelu jsem si založil ve dva-
nácti letech.
n V současné době studu-

jete na Janáčkově konzervato-
ři v Ostravě, kam se chystáte 
po studiu?

Chtěl bych zkusit nějakou 
vysokou školu zaměřenou na 
angličtinu.
n Jste členem kapely 

Robson – budete s touto kape-
lou vystupovat i po soutěži 
Superstar?

To je předčasné povědět. 
Rád bych zkusil něco nového, 
ale nějaká spolupráce s kapelou 
určitě ještě bude.
n Blíží se velké fi nále sou-

těže Superstar, jak se cítíte?
Skvěle. Trošku mne mrzí, co 

píšou bulvární plátky, ale na to 
si asi musí člověk zvyknout.
Maximálně si užívám zpívání 
a nacvičování skladeb.To mi 
dodává sílu.
n Co jste účastí v Supers-

tar získal a co jste naopak 
ztratil?

Získal jsem cenné zkušenosti 
a spoustu možností, které bych 
jinak neměl. Setkal jsem se se 
spoustou zajímavých lidí.Ztratil 
jsem něco ze svého soukromí, 
ale s tím jsem počítal.
n S kým je spolupráce 

v Superstar nezapomenutel-
ná?

Rozhodně s muzikanty 
v kapele a našim hlasovým peda-
gogem Ďurem Tatárem. Všichni 
jsou perfektní muzikanti a skvělí 
lidé.
n Jaký bude návrat mari-

ánskohorského občana zpět do 
„rodného města“?

To nevím… Snad příjemný a 
poklidný J Už se moc těším na 
ten klid.
n Co byste vzkázal čtená-

řům Zpravodaje MHaH?
V prvé řadě bych chtěl podě-

kovat svým sousedům a rodi-
čům, že vydrželi poslouchat 20 
let mé neustálé zpívání. Všem 
moc děkuji za podporu a hlasy, 
které dostávám. Chci hlavně 
svým zpěvem rozdávat radost 
a trošku vám zpříjemnit vaše 
dny. Hudba má smysl jen když ji 
někdo poslouchá, takže vám ješ-
tě jednou hrozně moc děkuji!!

Martine, každou neděli vám 
budeme držet palečky, ať dojdete 
nejen do velkého fi nále, které se 
bude konat 21. prosince 2009, 
ale ať se Vám splní to, co od 
této soutěže očekáváte hlavně v 
budoucnu. Pro mariánskohorské 
občany jste již SuperStar.

Děkuji za milý rozhovor 
a čas, který jste nám věnoval ve 
Vaší hektické době mezi jednot-
livými fi nálovými koly soutěže 
SuperStar.

 Gabriela Zeisberger
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je název celoroční volnočasové 
aktivity pro děti a rodiče mateřské 
školy Matrosovova v Ostravě-Hul-
vákách, kterou pomohlo alespoň 
částečně zafi nancovat Statutární 
město Ostrava. Magistrát města 
Ostravy, jemuž především náleží 
naše poděkování, vyhlásil pro 
letošní rok 2009 výběrové řízení 
na poskytnutí účelové dotace ze 
svého rozpočtu. S napětím jsme 
očekávali, zda náš projekt bude 
mít úspěch. Podařilo se, a my 
máme dnes možnost nabídnout 
dětem i rodičům smysluplná pra-
videlná setkání s úžasnou moder-
ní pomůckou LEGO ®Education. 
Naše přání, dát dětem atraktiv-
ní hračku a rodičům návod, jak 
plně využívat volný čas se svými 
dětmi, se nám splnilo. V květ-
nu jsme vybavili jednu třídu MŠ 
základními a tématickými sta-
vebnicemi LEGO ®Education pro 
skupinu 15 dětí v hodnotě 20 tis.
Kč. Před prázdninami se děti 
seznamovaly s touto pomůckou 
a od nového školního roku jsme 

společné Legohrátky zrealizovali 
již dvakrát na témata, kopírující 
přirozenou dětskou zvídavost. 
Téma Vesmírní tuláci bylo spjato 
s významnou událostí - s rokem 
2009, který je Rokem astronomie 
a téma Máme rádi zvířata oslavi-
lo říjnový Mezinárodní den zvířat. 
Další téma Legohrátek Z pohádky 
do pohádky nás čeká v prosinci 
a jsou na ně srdečně zvány děti naší 
mateřské školy se svými rodiči. 
Do budoucna chceme projekt roz-
šířit i pro kamarády a sourozence 
dětí, které zatím MŠ nenavštěvují. 
Znovu jsme si požádali o dotaci ze 
stejných zdrojů na rok 2010 a věří-
me, že naše plány se budou moci 
uskutečnit v rozšířené formě a to 
vybavením speciální učebny-třídy 
Lego společností EDUXE s r.o. 
pro větší počet zájemců. Zaujetí 
a radost při tvoření dokumentují 
naše fotozáznamy. Přesvědčte se 
sami!!!

Za MŠ Matrosovova
Ostrava-Hulváky
ředitelka Jitka Štachová

Legohrátky aneb Mámo, 
táto, pojď si s námi hrát…

Používání zábavné pyrotechniky při oslavách příchodu nového roku
Blíží se období vánočních svátků a také 

oslavy příchodu nového roku. Ve většině 
případů toto období probíhá ve znamení 
klidu, sváteční nálady, osobní pohody. Prá-
vě s blížícím se koncem roku také mnozí 
z nás nakupují zábavnou pyrotechniku, 
kterou chtějí oslavit konec starého a pří-
chod nového roku. V ulicích se odpalují 
nejrůznější rachejtle, dělobuchy, petardy, 
avšak používání zábavné pyrotechniky má 
svá pravidla. A aby se oslavy konce roku 
nezměnily v tragédii, je záhodno se těmito 
pravidly řídit.
l Je namístě zvýšená opatrnost při 

manipulaci s pyrotechnickými výrobky.
l Používejte pouze pyrotechnické 

výrobky průmyslově vyráběné, zakoupené 
pouze v kamenných obchodech (stánkový 
prodej je povolen pouze u pyrotechniky 
I. třídy).
l Je třeba se vyvarovat používání 

podomácku vyrobených pyrotechnických 
výrobků.
l Při používání dodržujte návod. Pokud 

na výrobku není uveden návod k obsluze 
v českém jazyce, nekupujte jej. 

l Pyrotechnický výrobek musí vždy 
nést označení výrobce či dovozce, musí 
být označen třídou nebezpečnosti, číslem 
povolení k prodeji a musí na něm být uve-
deno datum použitelnosti. 
l Nemanipulujte s pyrotechnický-

mi výrobky, jste-li pod vlivem alkoholu 
nebo jiných látek ovlivňujících pozornost 
a schopnost reagovat (léky, drogy apod.).
l Přestože pyrotechnické výrobky 

I. třídy mohou být prodávány osobám 
mladším 18 let, nenechávejte své děti mani-
pulovat s nimi. 
l Neodpalujte pyrotechnické výrobky 

v uzavřených prostorách.
l Nesbírejte ze země nevybuchlé 

petardy, poučte o tom také své děti.
Samotný prodej zábavné pyrotechni-

ky upravuje vyhláška Českého báňského 
úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi. Podle ní se 
pyrotechnické výrobky mj. člení do několi-
ka tříd nebezpečnosti. 

I. třída nebezpečnosti – např. prskav-
ky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony, 
blikavky, létající motýli, bouchací kuličky, 
vystřelovací konfety apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
I. třídu jsou volně prodejné, a to kdekoli 
a komukoli bez omezení věku, tedy i na 
stánku a osobám mladším 18 let. 

II. třída nebezpečnosti – např. rakety, 
petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvíz-
davé předměty, gejzíry, bengálské ohně 
apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
II. třídu lze prodávat pouze v kamenných 
obchodech a pouze osobám starším 18 let. 

III. třída nebezpečnosti a vyšší - pyro-
technické výrobky vyšších tříd lze prodá-
vat pouze ve specializovaných prodejnách 
a to pouze kvalifi kovaným osobám, které se 
prokazují patřičným povolením, vydaným 
Českým báňským úřadem. 

Silvestrovské oslavy a zvířata
Tím, kdo je používáním zábavné pyro-

techniky na konci roku více či méně 
ohrožen, jsou také zvířata. Na hluk a efekty 
provázející používání pyrotechniky reagují 
větším či menším stresem, který může do 
jisté míry ohrozit jejich zdraví. V některých 
případech se stává, že např. hlukem vystre-

sovaný pes se zaběhne a v lepším případě 
skončí v útulku, kde si ho posléze může 
majitel vyzvednout. Městská Policie Ostra-
va na Silvestra skutečně zaznamenává větší 
počet pobíhajících psů v ulicích města.

Všichni majitelé psů, koček či jiných 
zvířat se mohou informovat u svého veteri-
náře, jak pomoci svým čtyřnohým členům 
rodiny ve zdraví přečkat oslavy konce roku. 
Kdo má možnost odvézt svého zvířecího 
miláčka mimo hlavní dění oslav, měl by tak 
učinit. 

„Výbuchy“ pouze na Silvestra
Je třeba také upozornit, že používání 

zábavné pyrotechniky s výjimkou povole-
ných ohňostrojů či obdobných akcí mimo 
období na přelomu roku lze posuzovat jako 
přestupek proti občanskému soužití, za kte-
rý hrozí pokuta až do výše 3000 Kč. Nehle-
dě na skutečnost, že petarda hozená pod 
nohy osoby vyššího věku nebo například 
se srdeční chorobou se může velmi rychle 
změnit v tragédii. 

 Vladimíra Zychová,
 Městská policie Ostrava

Milí občané Mariánských Hor a Hulvák,
přejeme vám všem nádherné a pohodové vánoce. 
Užijte času k návštěvě svých známých a rodiny, načer-
pejte sílu a energii do dalších dnů roku 2010. 

 Radnice MHaH

Zápis do 1. tříd bude na základ-
ní škole Gen. Janka 1208, Ostra-
va-Mariánské Hory ve dnech 14. 
a 15. ledna 2010, v době od 12.00 
do 18.00 hodin.

Blíží se zápis „nových“

Velmi, velmi zajímavá osoba 
doktora Maye, starosty Marián-
ských Hor v letech 1906 až 1909, 
byla předmětem usilovného doku-
mentárního pátrání čtveřice čtyř 
autorů (mezi nimi i pana Jezer-
ského, radního MH+H). Napsali 
o něm publikaci pod názvem 
Lékař lidumil, která má svou pre-
miéru 15. prosince 2009 v 16.00 
hodin v knihovně na ul. Jiřího 
Trnky, to jsou Fifejdy, vedle školy 
gen. Janka. Slavnostní křest této 
knihy se uskuteční pod patronací 
MUDr. Sobotky, předsedy Sená-
tu ČR dne 18. 12. 2009 v lázních 
Skalka v Čeladné, které MUDr. 
Jan May před více než 100 lety 
založil. Dnes Beskydské rehabili-
tační centrum. 

Srdečně zve starostka MH+H 
a redakce Zpravodaje
P.S.
Knihu bude možno s předvá-

noční slevou koupit.

Nenechte si ujít...

Koncem listopadu došlo 
k požáru v prodejních prosto-
rách prodejny textilu na ulici 
28. října v Ostravě-Marián-
ských Horách (vedle Kavárny 
Amadeus). Naštěstí v době 
požáru nebyli přítomni ani 
zákazníci a ani majitelé obcho-
du. Škoda poškozeného zboží 
prozatím nebyla vyčíslena, pří-
čina požáru se zjišťuje. (red)

Od 19. 12. do 23. 12. 2009
Před kavárnou Amadeus na 

Mariánském náměstí Ostrava-
Mariánské Hory (u tramvajové 
zastávky vedle KB). Rybu vám 
na přání zabijeme a vykucháme.

Prodej kaprů

Koncem listopadu 2009 byly MH+H napojeny na dálnici D1. Zpro-
vozněn byl tzv. Severní spoj, který spojil Mariánskohorskou rychlostní 
komunikaci s konečně otevřenou dálnicí Praha – Bohumín. Snad se tím 
načas odlehčí centru města, i když rozhodnutí o tom, že dálnice bude 
v celé délce přes Ostravu zpoplatněna, pokládám poněkud za nešťastné.
 Jiří Jezerský

Mariánské Hory a Hulváky napojeny na dálnici

Radnice v MH+H byla upo-
zorněna na podvodníka, který 
obchází majitelé rodinných 
domků, aby pod záminkou 
opravy nemovitosti způsobe-
né „důlními škodami“ vylákal 
z nich hotovostní zálohu. Tvr-
dí, že garantem jeho činnosti je 
příslušná radnice. Nic takového 
není pravda – nenechte se napá-
lit. Radnice v MH+H

Podvodník

Na náměstí hořelo
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Prosinec 1992: Když staré sokol-
ské hřiště na Korunní ulici již svou 
velikostí nestačilo zvýšenému počtu 
členstva, rozhodla se v roce 1940 
zdejší jednota, že si vybuduje nový 
stadion – tak vnikl sokolský stadion 
v Mariánských Horách.

Prosinec 1993: Název ulice Tvor-
kovského se upřesňuje na ulici Tvor-
kovských.

Prosinec 1994: Jak jste volili 
v komunálních volbách 18.-19. listo-
padu 1994 – je tématem tohoto čís-
la. Nejvíce hlasů (2952) získala Ing. 
arch. Liana Janáčková.

Prosinec 1995: Zastupitelstvo 
městského obvodu MHaH na svém 
zasedání schválilo prapor našeho 
obvodu, který navrhl místostarosta 
pan Jezerský. Prapor má modrý pod-
klad, na kterém je umístněna lipová 
ratolest o třech lístcích (symbolizují 
Mariánské Hory, Hulváky a Fifejdy).

Prosinec 1996: Píšeme o vyme-
zení rozsahu fi nanční účasti nájemce 
na úhradě oprav v bytě – uvádíme 
příklady, kdy se jedná o drobné opra-
vy, které hradí nájemce bytu, a na 
druhé straně o větší opravy, které již 
hradí pronajímatel.

Prosinec 1997: Informujeme 
občany o chystané teplofi kaci Mariá-
nských Hor a Hulvák investorem 
DALKIA.

Prosinec 1998: Ředitelka ZŠ Mat-
rosovova v Ostravě-Hulvákách píše 
o změnách na této škole – je nová 
kanalizace, nová plynová kotelna, 
nové centrální šatny…

Prosinec 1999: Radnice MHaH 
posílá svým občanům na konci roku 
1999 praktický dárek – parkovací 
kotouč.

Prosinec 2000: Zastupitelstvo 
městského obvodu MHaH stanovilo 
spádové oblasti základních škol. Spá-
dový obvod ZŠ Gen. Janka je ohrani-
čen ulicemi Novinářská, Novoveská, 
Přemyslovců, 28. října. Ostatní ulice 
jsou spádově zařazeny k Základní 
škole ul. Matrosovova.

Prosinec 2001: Končí platnost 
občanských průkazů, knížky, v kte-
ré není vyznačeno státní občanství 
České republiky. Vyzýváme občany 
k výměně, jelikož tyto průkazy nejde 
prodloužit.

Prosinec 2002: Věnujeme se 
tématu Školství v Mariánských 
Horách včera a dnes. 

Prosinec 2003: Do provozu je 
dáno zrekonstruované parkoviště na 
ulici Přemyslovců. Rekonstrukci hra-
dil městský obvod MHaH, parkování 
je zdarma, i když bylo vynaloženo 
700 000 korun.

Prosinec 2004: Dozvíte se, že 
v Mariánských Horách a Hulvákách 
je železniční zastávka bývalého 
nádraží.

Prosinec 2005: Proběhla rekon-
strukce vzhledu první části ulice 
Korunní v Ostravě-Mariánských 
Horách.

Prosinec 2006: Odbor MHDaO 
informuje o ukončení rekonstrukce 
kanalizace ul.Korunní, o probíhající 
akci Regenerace sídliště Fifejdy I 
a také o odstranění hracích prvků na 
hřišti u Plynojemu.

Prosinec 2007: Informace spo-
lečnosti DIAMO se věnují stavu lagun 
Ostramo. 

Prosinec 2008: Sdělujeme obča-
nům, jak bude probíhat zimní údržba 
chodníků a komunikací v Marián-
ských Horách a Hulvákách.

 (red)

Prosinec ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Koncert JFO z cyklu Jeunessses 
musicales s účastí ZUŠ E. Marhuly

Společenský sál DKMO, 15. 10. 2009

Cyklus koncertů Janáčkovy fi l-
harmonie Ostrava Jeunesses musi-
cales představuje mladé nadějné 
umělce našeho regionu. Během 
1. koncertu letošní sezóny se před-
stavili posluchačka pěvecké třídy 
Milady Hnitkové, Terezie Kova-
lová, a náš milý kolega Marek 
Prášil, pedagog hry na klarinet 
ZUŠ E. Marhuly. Koncert byl 

opravdu výjimečný co do umělec-
ké úrovně a taktéž míry entuzias-
mu všech zúčastněných. 

Srdečně vás zveme na Novo-
roční učitelský koncert pořáda-
ný ZUŠ E. Marhuly, který se koná 
5. 1. 2010 v 19.00 hod., Chrám 
P. Marie Královny, Ostrava-Mar. 
Hory. 

 Mgr. Eva Polášková

Terezie Kovalová Marek Prášil, Dis.

Po ukončení rozsáhlé rekon-
strukce ul. Zelené v Ostravě-
Mariánských Horách se od 
1. prosince 2009 vrací do 
původní trasy autobusová lin-
ka č. 24, která byla především 
z důvodu zjednodušení a lepší 
orientace cestujících sloučena 
s autobusovou linkou č. 42.

V oblasti Mariánských Hor 
byl snížen počet spojů, které jez-
dí do konečných zastávek Důl 
Jan Šverma a Chemické závody 
osada. Spoje na zastávky Oder-
ská a Na Náspu jsou zrušeny.

Linka č. 42 se k tomuto datu 
ruší!
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sloučení linek č. 24 a 42 do jediné linky č. 24

V týdnu od 19. - 23. 10. 2009 
se naši studenti z OA Ostrava-
Mariánské Hory společně se stu-
denty a vyučujícími z obchodních 
škol z Finska, Polska a Slovenska 
zúčastnili již čtvrtého setkání 
partnerských škol v rámci projek-
tu Comenius. Toto setkání se ode-
hrálo v Košicích a naši školu zde 
zastupovaly studentky Kateřina 
Garecová, Markéta Golichová, 
Veronika Matějková, Marie Vav-
rečková z fi ktivní fi rmy Angel´s 

Drinks, s. r. o. a Iva Viktorinová, 
Jeanette Satková, Eva Strnadlová 
a Nikol Římanová z fi ktivní fi r-
my Element, s. r. o. 

V rámci setkání jsme navštívili 
městečko Kechnec, kde jsme byli 
přijati místním starostou, a prů-
myslový park, kde se nacházejí 
pobočky takových podniků, jako 
je například belgická společnost 
Gilbos, rakouský Schelling Anla-
genbau nebo mezinárodní spo-
lečnost Kuenz.

Při návštěvě tohoto parku si 
studenti mohli ověřit, jak jsou 
znalosti získané v odborných 
předmětech uplatňovány v praxi.

Součástí setkání byl i veletrh 
fi ktivních fi rem, na kterém si naši 
studenti vedli velice zdatně. Fir-
ma Element, s. r. o. získala Cenu 
pedagogického nakladatelství 
Academia zvítězila v kategorii 
Nejlepší zahraniční elektronic-
ká prezentace, Firma Angel´s 
Drinks, s. r. o vyhrála v katego-

rii Nejlepší zahraniční fi rma 
a Nejlepší katalog zahraniční 
fi rmy.

Účelem každého setkání je 
nejen spolupráce fi ktivních fi rem 
a navázání přátelství se studenty 
z partnerských škol, ale i sezná-
mení se s kulturou a tradicemi 
hostitelských zemí. 

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie,
Karasova 16
Ostrava-Mariánské Hory

Fiktivní fi rma – most mezi teorií a praxí

Naše družina při ZŠ Gen. Janka 
v Ostravě-Mariánských Horách 
už podruhé zažila nedočkavé tvá-
řičky, které s napětím očekávaly 
večerní a noční dobrodružství 
– Halloween – akce spojená s pře-
nocováním. 

V podvečer podzimních prázd-
nin netradičně strávený volný čas 
a noc ve společnosti svých spo-
lužáků, kamarádů a p. vychovate-
lek. Vstup povolen pouze v mas-
kách. Nutno podotknout, že pro 
některé děti to bylo první spaní 
ve škole i ve spacáku. Bohužel ne 
všechny plány vždy vyjdou podle 
našich představ. Trošku nás zkla-
malo počasí – čarodějný program 
nemohl být venku, ale v družině. 
Děti byly rozděleny do skupinek 
po pěti. Naše pomocnice (dvě žač-
ky ze třídy 7.A a dvě bývalé žač-
ky) měly ukrytá svá stanoviště pod 
světýlky v různých částech budo-
vy, naše malé masky je pod rouš-
kou tmy hledaly a plnily spoustu 
úkolů. Po pozdní svačince jsme 
se rozhodli jít ven na procházku, 

samozřejmě v maskách, a pokusit 
se někoho vystrašit – povedlo se 
!!! Také jsme si zacvičili, spolu 
chystali pelíšky na spaní a vyprá-
věli strašidelné příběhy. 

Ráno (po probuzení) se uklíze-
lo a pak jsme spokojené tvářičky 
předaly rodičům. Myslíme, že 
se Halloween povedl, vyhrály si 
nejen děti, ale i my dospělí.

Juliana Menkalová, Zdeňka 
Vrátná,

p. vychovatelky ŠD při ZŠ 
Gen. Janka 

Další akce, které jsme pořá-
dali či budeme pořádat:

„Lampioňák“, 16. 11. 2009
„Orientální tanečnice“ – 

vystoupení v Knihovně - Fifejdy 
(pokročilí), 21. 11. 2009

„Pohádková vánoční aka-
demie“ – orientální tanečnice 
(pokročilí) SVČ Ostrčilova 19, 
Moravská Ostrava, 17. 12. 2009 

„Mikuláš“
„Netradiční vánoční dílna“ 

– společně pro děti a rodiče. 

Družinový Halloween

10. 11. 2009 pořádala Obchodní akademie 
a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory 1. ročník 
studentské konference na téma Paliativní 
péče. Záštitu nad konferencí převzal hejtman 
Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav 
Palas.

Na konferenci si posluchači mohli vyslech-
nout příspěvky studentů, které byly zaměře-
ny na obecné informace týkající se paliativní 
a hospicové péče, její historii, seznámili se 
se základními dokumenty, které řeší proble-
matiku této péče a prostřednictvím fotografi í 
a zkušeností z praxe nahlédli do Hospice sv. 
Lukáše v Ostravě-Výškovicích.

Vzhledem k tomu, že konference otevřela 
mnohá odborná témata, byly pozvány význam-
né osobnosti působící v oblasti paliativní péče, 

aby přednesly své odborné příspěvky. K hlav-
ním vystupujícím patřili: PhDr. Zdeněk Mlčák, 
Ph.D., Ostravská univerzita, prof. PhDr. Fran-
tišek Varadzin, CSc., Vysoká škola sociálně-
správní, Havířov, doc. MUDr. Pavel Vodvářka, 
Ph.D., Hospic sv. Lukáše, Bc. Věra Pražáková, 
Hospic sv. Lukáše, PhDr. Ilona Plevová, RS, 
Ostravská univerzita.

Cílem studentské konference bylo vzbudit 
v mladých lidech zájem o umírající v České 
republice, seznámit je s hospicovým hnutím 
a motivovat je k aktivnímu podílení se na zlep-
šování paliativní péče a jejím rozvoji v České 
republice (resp. v Moravskoslezském kraji).

Konference otevřela téma, které je v dneš-
ní době velmi aktuální. Mnoho lidí se téma-
tu smrti vyhýbá a často se o ní bojí otevřeně 

hovořit. Tato konference měla za cíl dokázat 
potřebnost a nutnost informovat společnost 
o možnostech péče o umírající (paliativní 
péče), které náš region umožňuje.

Před konáním samotné konference byla 
uspořádána pod záštitou Charity Ostrava 
veřejná sbírka, jejíž výtěžek byl věnován Cha-
ritě Ostrava pro Hospic sv. Lukáše. Tuto sbír-
ku organizačně zajistili žáci Obchodní akade-
mie Ostrava-Mariánské Hory.

Na závěr je třeba vyjádřit poděkování Mgr. 
Lindě Svobodové, učitelce společenských věd, 
která zorganizovala tuto užitečnou konferenci 
a odborně vedla studenty během její přípravy.

 Zdenka Zamazalová, 
 Obchodní akademie
 Ostrava - Mariánské Hory

První studentská konference na téma „Paliativní péče“
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Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
3. 12. 2009 – 13. 1. 2010 „Kra-

jiny“ – výstava fotografi í absol-
ventky Střední umělecké školy 
v Ostravě Kateřiny Chytilové a 
studentky současného II. ročníku 
školy Sáry Halásové.

15. 12. úterý 16.00 „Lékař 
lidumil“ – křest knihy o váženém 
občanovi, starostovi Mar. Hor a 
obecném lékaři Mudr. Janu Mayo-
vi, jejímž spoluautorem je Ing. Jiří 
Jezerský. Akce proběhne za účasti 
starostky Ing. arch. Liany Janáč-
kové a přizvaných hostů.

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Výuka tělesné výchovy
nejen ve školních prostorách

Koncem listopadu a začátkem 
prosince probíhal ve Squashcent-
ru v Ostravě-Mariánských Horách 
vánoční turnaj žáků 6. až 9. roční-
ku Základní školy Ostrava-Hulvá-
ky, Matrosovova 14. Vždy dvojice 
žáků soutěží mezi sebou. Umístě-
ní v tabulce není tak rozhodující, 
jako samotná účast žáků na tomto 
moderním sportu, který je vstupní 
branou ke hře tenisu. Celý turnaj je 
zpestřením výuky tělesné výchovy 
žáků druhého stupně.

Foto a text
Alžběta Cvešperová
žákyně 9. ročníku

Knihovna Mar. Hory, Dalibo-
rova 9

14. 1. – 15. 1. 2010 čtvrtek, 
pátek 14.00 – 17.00 hodin „Kolíč-
ky pro zapomnětlivé hlavičky“ 
výtvarná dílna, na které se z oby-
čejných dřevěných kolíčků stanou 
veselí pomocníci proti zapomnět-
livosti.

21. 1. 2010 v 16.00
Vás srdečně zveme na

7. KONCERT
MEZI KNIHAMI

zpívá a na klavír doprovází
své žáky

sólista operety NDM
Petr Miler

Všem čtenářům přejeme pří-
jemnou vánoční pohodu a těšíme 
se na setkání v roce 2010.

  Pracovnice knihoven

Beauty studio

Provozní doba po-pá od 9-18 hod., po domluvě i víkend.
Najdete nás na ulici E. Filly v Ostravě-Mariánských Horách

Tel.: 775 234 669

Akční nabídky, slevové poukázky a dárkové poukázky

‹  kadeřnictví - dámské, pánské, dětské
‹  kosmetika - mikromasáže, úprava řas, obočí
‹   masáže - medové, lávové kameny, baňkování,  

relaxační
‹  pedikůra, manikůra, nehtová modeláž

AUTOŠKOLA ZAPA
Ing. Pavel Zajonc

Provozní doba: čtvrtek 15.30 – 17.00 hod.
Místnost 55 (multimediální učebna)

Informace na tel. 603 445 090

Nově otevřená pobočka v SVČ Korunka,
Ostrava-Mariánské Hory

Vážení obchodní partneři, vážení klienti, 
dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru a přízeň,

kterou jste nám projevili v uplynulém roce.
V nastávajícím roce 2010 Vám přejeme mnoho pracovních

i osobních úspěc hů a těš íme se na další spolupráci.

OVANET a.s., provozovatel ostravské met ropolitní sítě
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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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