
ZPRAVODAJ
Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
Zdarma do každé domácnosti l Únor 2010 l Číslo 186

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Škola a mapa
ÿ Rozpočet městského obvodu MHaH
ÿ Čertoviny v roce 2010

Uzávěrka dalšího čísla je 22. února 2010

Ponaučení měsíce:
DEJTE SI POZOR NA LICHOTKY,

MÁLOKDY JSOU MYŠLENY VÁŽNĚ.

Jedná se o slavnostní akt, 
který se ofi ciálně nazývá vítá-
ní občánků. Rad nice jednou za 
čas pozve do své obřad ní síně 
maminky s fungl novými voňa-
vými dětičkami, aby je přivítala 
v na šem městě a obdarovala 
nějakou ma ličkostí. Přijdou i 
šťastní tatínkové, ó jak ti umí 
s těmi človíčky manipulo vat, 
přijdou babičky, dědečkové 
a ostatní přátelé miminek. Z 
této slav nostní chvíle se tak 
stane první setká ní občana s 

úřadem. Věřte mi, že my, kte-
ří promlouváme k těm vrnícím 
drobečkům, děláme vše pro to, 
aby se jim u nás líbilo. Příjem-
né básničky a písničky v podání 
o něco starších dětí navodí atmo-
sféru a pak nastává to, čemu 
pracovně říkám odhlupování mi-
minek. Slovo do jejich dušiček. 
Máme smůlu. Určitě nás nevní-
mají. Očičkama sledují jen svou 
maminu, nebo spinkají nebo 
se hlasitě rozčilují, protože jim 
právě vypadl dudlík z pusiny. 
Mluvíme vlastně k dospělým. 
Těm říkáme, že dítě je zrcadlem 
rodiny, ve které vyrůstá. Přeje-

me jim, aby z jejich slečny dcery 
nebo pana syna vyrostl člověk 
moudrý, ohleduplný, pozorný, 
starostlivý, mající rád zemi, do 
které se narodil. Jsou to pěkné 
okamžiky, kéž by se líbily i těm, 
pro které je děláme.

První vítání občánků na radni-
ci v MHaH se konalo 1. 6. 1991. 
Bylo pozváno 30 dětí, zúčastni-
lo se jich 10. Rádi bychom dnes 
tato již skoro devatenáctiletá 
„miminka“ vyzvali: ozvěte se, 
pochlubte se, jak se Vám daří. 
Rádi otiskneme.

 Ing. Jiří Jezerský

Ezop žil v 6. století před naším letopočtem. Byl to propuštěný 
thrácký otrok (starověká Thrákie se rozprostírala na území dneš-
ního Bulharska). Připisuje se mu autorství velkého množství bajek, 
ve kterých vystupují většinou zvířata s lidskými vlastnostmi. Bajka 
jako taková přináší žertovnou formou zamyšlení nad sebou samým, 
nad světem jako takovým. Bajky byly v průběhu staletí převyprávě-
ny, ale podstata zůstává stejná – vždy užitečné ponaučení. Některé 
z příběhů si přiblížíme.

Dnes: Liška a vrána 
Hladová liška se potulovala po kraji. Nikde nebylo nic k sněd-

ku. „Kdybych někde sehnala kousek sýra,“ řekla si. A kupodivu, 
zrovna v té chvíli nad ní zakroužila vrána a v zobáku měla pěkný 
kus sýra, který právě ukradla z okna v jednom domě. Sedla si na 
větev a začala si na sýru pochutnávat. Hladová liška přemýšlela, 
jak se dostat k chutnému soustu vysoko nad ní. To by ale neby-
la mazaná liška, aby si nedovedla poradit. Začala vráně lichotit: 
„Jaký jsi to krásný pták! Tvé peří se leskne jako stříbro, je heb-
ké jako hedvábí! Tvůj  postoj je vskutku královský. Měla bys být 
králem všech zvířat. Jistě i tvůj hlas je překrásný, umíš zpívat?“
Vrána se pýchou už nadouvala, a chtěla ukázat, že zpívat umí. Jak-
mile otevřela zobák, kus sýra jí vypadl, liška jej zachytila a utíkala 
do své nory, aby si na něm pochutnala.

Poučení měsíce: Dejte si pozor na lichotky, málokdy jsou 
myšleny vážně.

Vítání miminek

Všechno
o bílé
Jindřich Oleš

Na bílém ubruse
Bílá svíčka
Bílý sen Ti pohladí víčka
O bílé paní zimě
Se ti bude zdát
Až ráno otevřeš okno
Bílý sněhulák
Se na Tebe bude smát.

Únor na ohlašovně - přihlášení
k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí dle zákona 
číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který platí 
od 1. 7. 2000. Občan České republiky může mít jen 
jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to 
v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci a označen  číslem popisným 
nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Místo pobytu ohlašuje: 
l občan České republiky starší 15 let nebo jím 
pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
l zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, 
popřípadě pěstoun

l zákonný zástupce za občana zbaveného 
způsobilosti k právním úkonům 
l zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost 
k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena 
tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého 
pobytu

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu 
na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu 
– obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák tudíž na 
ÚMOb MHaH na ulici Přemyslovců 63, Ostrava-
Mariánské Hory. Při ohlášení změny místa trvalého 
pobytu je občan povinen:

 (Pokračování na str. 2)                         

Bytový odbor Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
upozorňuje všechny občany, kteří 
mají podanou žádost o pronájem 
bytu, o nutnosti nejpozději do kon-
ce února 2010 provést aktualizaci 
své žádosti. Aktualizace je platná 
pro rok 2010. Pokud máte zájem 
na tom, aby i nadále byla Vaše 
žádost o pronájem bytu vedena 
v evidenci, dostavte se urych-

leně na bytový odbor ÚMOb 
(budova C, ul. Přemyslovců 65, 
1. poschodí, kancelář č. 102, paní 
Balusová a Černínová tel. 599 
459 220). Aktualizaci můžete 
zaslat také písemně poštou nebo 
na e-mailovou adresu: balusova@
marianskehory.cz. Při nesplnění 
této podmínky, bude žádost vyřa-
zena z evidence, to znamená zru-
šena. 

Aktualizace žádostí
o pronájem bytu

Ilustrační foto
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(Pokračování ze str. 1)
l vyplnit a  podepsat  přihla-
šovací  lístek  k  trvalému  
pobytu,  který obdržíte na 
ohlašovně úřadu (na ÚMOb 
MHaH kancelář č. 3)
l předložit platný občanský 
průkaz, u něhož není v důsledku 
jiné změny místa trvalého pobytu  
oddělena jeho vyznačená část; 
občan po ukončení pobytu v cizině 
předkládá cestovní pas, občan po 
nabytí státního občanství České 
republiky předkládá doklad 
o nabytí státního občanství 
l předložit doklad opravňující 
užívat byt nebo dům (např. výpis 
z katastru nemovitostí,  nájemní 
smlouva).

Za ohlášení místa trvalého 
pobytu občan zaplatí správní 
poplatek ve výši 50 Kč. Děti 
mladší 15 let jsou od správního 
poplatku osvobozeny. Po změně 
údaje místa trvalého pobytu je pak 
občan povinen do 15 pracovních 
dnů požádat o vystavení nového 
občanského průkazu (na ÚMOb 
MHaH kancelář č. 2a). 

Adresu nového trvalého 
pobytu sdělte:
l svému zaměstnavateli/škole
l lékařům
l poště (SIPO, TV, rozhlas)
l plynárně
l elektrárně

l majiteli či správci starého 
i nového domova
l úřadu práce (jste-li nezaměst-
naný)
l správě sociálního zabezpečení 
(zasílání důchodu)
l fi nančnímu a živnostenskému 
úřadu (jste-li podnikatel)
l poplatky za odpad nahlásit na 
Magistrátu města Ostravy, odbor 
rozpočtu a fi nancí 
l zdravotní pojišťovně
l bance, spořitelně
l komerčním pojišťovnám, 
u nichž máte některou z pojistek
l katastrálnímu úřadu (vlastní-
te-li nemovitost)
l Český Telecom – přepis či 
zrušení telefonní linky

Občan, který se rozhodne 
ukončit trvalý pobyt na území 
České republiky, sdělí tuto 
skutečnost  písemně ohlašovně 
podle místa svého trvalého pobytu 
a je povinen odevzdat občanský 
průkaz do 15 pracovních dnů 
od oznámení této skutečnosti. 
Toto může provést při hlášení 
ukončení pobytu.

Ohlašovna poskytuje informa-
ce o místu trvalého pobytu obča-
novi z informačního systému jen 
k jeho osobě. Trvalý pobyt jiných 
občanů ohlašovna nesděluje 
(zákon 133/2000 Sb., § 8, odst. 3).
 Antonie Havlíková,
 evidence obyvatel,
 odbor HSaVV

Únor na ohlašovně - přihlášení
k trvalému pobytu

Škola a mapa
Přílohou mého pojednání je mapa Hulvák z roku 

1935. Dovolím si čtenáře poprosit, aby zvýše-
nou pozornost věnovali právě tomuto „obrázku“. 
Srovnáme-li ho s dnešním stavem ulic a „trvalých 
bydlišť“ je rozdíl více než markantní. Za první 
republiky měly Hulváky asi 4000 obyvatel, dnes 
mají něco kolem 1200 trvale bydlících. Mnoho, 
přemnoho ulic již neexistuje. Vzaly za své při 
rozšiřování Vítkovických železáren. Naposledy se 
v Hulvákách mohutně bouralo, když se připra-
voval prostor pro gigantické policejní ředitelství. 
Ano, to je ta zelená louka, na které dnes sem tam 
„parkují“ cirkusy.

Mapa také říká, že tenkrát v Hulvákách byly 3 
školy. Tu „třetí“ byste našli ještě před 13 lety na 
ulici Železné. Byla v majetku Vysoké školy báň-
ské - opuštěná, ale funkční. Pouze se zamknutým 
hlavním vchodem, od kterého jsme měli klíč. Kdy-
si, v roce 1935, to byla Závodní měsťanská ško-
la za plotem vítkovické válcovny. Fabrika měla 
školu pro děti svých zaměstnanců a své okolí… 
A právě tu jsme po devastujích záplavách v roce 
1997 nabízeli pí. Dr. Chalupové z Kanceláře pre-
zidenta republiky, aby vyšším vzděláním Romů 
nám pomohla zastavit jejich exodus do Kanady 
– k tomu mohla sloužit právě tato školní budova. 
Odezva z Prahy, mimo nactiutrhačské řeči, žádná. 
Do půl roku byla škola rozebrána těmi, kteří ji měli 
navštěvovat - do cihly. 

Historie říká, že po první světové válce byla 
v roce 1928 dětem z Hulvák dána do užívání 
(mimo tu závodní) obecní „měšťanka“ na dneš-
ní Matrosovové ulici, tenkrát Družstevní. Spolu 
s vedlejší chlapeckou a dívčí školou (první školou 
v Hulvákách) – viz mapa, bylo v obou budovách 
v roce 1933 téměř 1000 žáků. Ještě v roce 1960, 
kdy se školní budovy jmenovaly Základní devíti-
letá škola, bylo v nich 26 tříd, dvě oddělení druži-

ny a 844 žáků. Pak začal počet žáků klesat. První 
hulvácká škola byla předána Střední zahradnické 
škole a Matrosovka se osamostatnila. Smutným 
„novodobým“ údajem je, že v roce 2000 měla ško-
la pouze 200 žáků v 9 třídách a jednom oddělení 
školní družiny.

20. října 2008 si Zastupitelstvo Mariánských 
Hor Hulvák vyslechlo možný projekt změny vzdě-
lávacího programu – tzv. alternativní pedagogiku 
Marie Montessori, z úst pana ředitele Mgr. Pavla 
Kroutila. Projekt měl být realizován na ZŠ Ostra-
va Hulváky, Matrosovova 14. Ale ani pro něj se 
nepodařilo získat dostatečný počet dětí. Statistika 
říká, že v Hulvákách je 173 školou povinných dětí 
a z toho tuto školu navštěvuje 40 – hulváckých. 
Zbývající 2/3 dětí do počtu dnešních 132 školáků 
je z jiných obvodů Ostravy. Jiné obvody na ško-
lu v Hulvákách nepřispívají. Její provoz je hrazen 
pouze z rozpočtu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Počet žáků školy klesl pod záko-
nem stanovenou míru, tj. průměr 17 dětí na třídu 
a tak chybí i státní dotace na žáka.

Proto Zastupitelstvo městského obvodu MH+H 
(zřizovatel školy) dne 29. 12. 2009 většinou svých 
hlasů rozhodlo, že Základní škola v Ostravě Hul-
vákách k  31. 7. 2010 zanikne a v městském obvo-
dě zůstane pouze Základní škola Generála Janka 
na Fifejdách I, jejíž kapacita je dostatečná, aby 
uspokojila všechny školou povinné děti z Marián-
ských Hor a Hulvák.

Školní budova bude nadále sloužit školním 
potřebám. Existují nájemci, kteří zvládnou ufi nan-
covat její provoz a zároveň jim nebude dělat pro-
blém se postarat o případné investice do objektu, 
aby nechátral. To vše radnice chce a umí smluvně 
ošetřit. Prodej školy není na pořadu dne.

 J. J.
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Podstata ochrany osobnosti je 
obsažena v čl. 10 Listiny základ-
ních práv a svobod. To znamená, 
že právní řád považuje tyto hod-
noty za natolik významné, že jsou 
zakotveny v uvedeném dokumen-
tu, který je součástí našeho ústav-
ního pořádku. Občanský zákoník 
tuto úpravu v podstatě kopíru-
je, kdy klíčovým je ustanovení 
§ 11: Fyzická osoba má právo na 
ochranu své osobnosti, zejmé-
na života a zdraví, občanské cti 
a lidské důstojnosti, jakož i sou-
kromí, svého jména a projevů 
osobní povahy. 

Judikatura soudů je však (prá-
vem) jiného názoru. Politik jako 
osoba veřejně činná musí počítat 
s vyšším stupněm kritiky, že tato 
kritika může být tvrdší, adresněj-
ší. Je ale nutno najít hranici, kdy 
jde ještě o přiměřenou, byť tvrdou 
kritiku, kdy jde o osobní urážky, 
a kdy dokonce o hrubé nepravdy 
na hranici pomluvy.

Jak rozlišujeme nároky pod-
le občanského práva – ochrana 
osobností trestný čin pomluvy?

Ochrana osobností je komplex-
ní občanskoprávní ochrana, pod 
kterou lze vztáhnout řadu věcí 
(ohrožení cti, psychické trápení 
a podobně s různým základem 
– od urážky až po zaviněnou smrt 
blízkého člověka – žaloby na 
nemocnice atd.). Pomluva zna-
mená šíření nepravdivého údaje, 
který může dotyčnému způsobit 

újmu. To znamená, že zásah do 
osobnostních práv nemusí zna-
menat šíření nepravdivých údajů, 
ale například i pravdivého údaje, 
který je ale takového druhu, že 
s ohledem na soukromí rozšiřován 
podle obecných mravních zásad 
(a někdy i zákonů) být nemá či 
přímo nesmí.

Příklad pro odlišení: Zása-
hem do osobnostních práv může 
být rozšiřování pravdivého údaje 
o počtu prodělaných interrupcí. 

Pomluvou je šíření nepravdi-
vého tvrzení o počtu prodělaných 
interrupcí.

Pomluvu charakterizuje usta-
novení § 206 trestního zákoníku. 
Pomluvou nemůže být nikdy údaj 
pravdivý, ale pokud je šíření prav-
divého údaje způsobilé zasáhnout 
do osobnostních práv, může být 
uplatněna ochrana podle občan-
skoprávních předpisů - ochrana 
osobnosti. Je tady ještě jedna 
skutková podstata trestného činu, 
která souvisí s osobností člověka 
a to křivé obvinění. Kolem toho je 
ve veřejnosti hodně zmatků.

Křivé obvinění upravuje 
trestní zákon v ustanovení § 174

1. Bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta.

2. Odnětím svobody na tři léta 
až osm let bude pachatel potres-
tán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 značnou škodu nebo 
jiný závažný následek.

Starostové, kteří občas musí 
čelit trestním oznámením na svou 
osobu, se domnívají, že poté, co je 
případ odložen, mohou na autora 
podnětu policie dát podnět pro stí-
hání za křivé obvinění. Tak tomu 
není. Podnět policii může dát kaž-
dý, kdo se domnívá, že byl spá-
chán trestný čin.

Právní obrana
Nastane-li situace, že se člo-

věk cítí dotčen nějakým výrokem 
na svou adresu, ať už ústním či 
písemným, nebo určitým jiným 
projevem, má právo se bránit. 
Často se mylně používá výroků 
„podá trestní oznámení na ochranu 
osobnosti“, nebo „urazil mne, dám 
na něho žalobu pro pomluvu…“ 
nebo „křivě mne obvinil, protože 
na mne podal podnět s podezře-
ním ze spáchání trestného činu“. 
A tak dále. Představy jsou jed-
na věc, reálné možnosti druhá, 
a někdy, i když je člověk v právu, 
je nerozumné se soudit. Každý pří-
pad je jiný a říci si co je v daném 
případě správné, je velmi složité. 

Jak tedy mohu bránit svou 
osobnost? 

Trestní oznámení
Trestní oznámení je správnou 

cestou tam, kde o nás konkrétní 
osoba šíří prokazatelně neprav-
divé údaje, tj. šíří o nás pomlu-
vy. Trestní oznámení není nic 
složitého. Adresuje se Policii ČR, 
nejlépe na okresní úrovni, uvedou 
se v něm základní fakta, svěd-
kové, popřípadě listinné důkazy. 
A Policie ČR se sama ujme šetře-
ní. Pachatele trestá stát. Usvědčit 
viníka musí státní zástupce. Trest-
ní oznámení je na místě i v přípa-
dě křivého obvinění.

Žaloba na ochranu
osobností

Pokud jde o žalobu na ochra-
nu osobností, doporučuji pomoc 
advokáta, protože to není jedno-
duchá záležitost. Ten, kdo se cítí 
dotčen na svých osobnostních prá-
vech, je v pozici žalobce, ten kdo 
do jeho práv zasáhl, je žalovaným. 
Předmětem žaloby je požadavek 
na omluvu, někdy na fi nanční 
satisfakci. Její výše v podstatě 
záleží od úvahy soudu. 

V případě žaloby na ochranu 
osobností si musíme uvědomit, že 
neseme nejen břemeno tvrzení, ale 
také důkazní tvrzení.

Desatero k ochraně 
osobnostních práv
l Proti šíření hrubé nepravdy se 
lze bránit trestním oznámením pro 
pomluvu
l Proti zásahu do osobnostních 
práv se lze bránit žalobou na 
ochranu osobnosti
l Žalobou na ochranu osobnosti 
se lze domáhat zdržení se zása-
hů, odstranění následků (zejména 
omluvou) a fi nanční satisfakce 
(neplést si s náhradou škody)
l V případě prokázání zásahu 
do osobnostních práv lze žádat 
i náhradu škody
l Nestačí tvrdit, že zásah vznikl
(povinnost tvrzení), je třeba to 
prokázat (povinnost důkazní)
l Obec nemůže jako právnická 
osoba spáchat pomluvu, ale může 
být žalována žalobou na ochranu 
osobnosti, například jako vydava-
tel místního tisku nebo autor míst-
ního vysílání
l Před podáním žaloby je vhod-
né vyzvat k mimosoudnímu řešení 
- tj. navrhnout tomu, kdo se zása-
hu dopustil, ať se omluví, popřípa-
dě uhradí fi nanční satisfakci dob-
rovolně
l V případě žaloby na ochranu 
osobnosti se doporučuje využít 
právní pomoci advokáta
l Není nutné se kvůli každému 
zásahu do osobnostních práv sou-
dit. Je-li však zásah závažný, měl 
by poškozený svoje práva důsled-
ně bránit
l Právo na omluvu se neproml-
čuje, právo na fi nanční satisfakci 
ano (promlčecí doba je 3 roky)

Pokračování příště
RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MHaH
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Blahopřejeme
V měsíci prosinci jsme 

popřáli paní Antonii Pelíškové 
a v lednu paní Emilii Černé. 
Za Zpravodaj ještě jednou pře-
jeme mnoho zdraví a krásných 
dní. (GZ)

O nájemnémOchrana osobnostních práv starosty, 
zastupitele a úředníka

V úvodu je nutno si uvědomit, že politická kultura se tvoří také 
na komunální úrovni. I v obcích a městech se útočí, uráží a použí-
vá silných slov. Mnozí zastupitelé a občané si neuvědomují, že se 
v nich mohou dopustit protiprávního, někdy až trestního jednání. 
Volení zastupitelé a úředníci se mylně domnívají, že si musí dát 
líbit od obyvatel svého obvodu, či místního tisku všechno – nechá-
vají si spílat, přicházejí urážky, vždyť to přece patří k politice. Jak 
se bránit proti nepravdivým informacím, jaká je ochrana osob-
nostních práv starosty, zastupitele a úředníka, to bude obsahem 
tohoto článku.

Růst regulovaného nájemného je dán zákonem 107/2006 Sb., o jed-
nostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
povinnosti dané ve výše uvedeným zákoně, ministerstvo pro místní 
rozvoj vypočítá maximální možné navýšení nájemného pro danou 
lokalitu a danou oblast. Využití navýšení nájemného je pak na majiteli, 
tedy i na obci.

Nový výměr nájemného si může nájemník snadno zkontrolovat 
pomocí kalkulačky pro výpočet nájemného. Tato kalkulačka je stále 
k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj - www.
mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho
Česká republika je v oblasti sociálních dávek štědrá. Žádný stát 

v rámci evropské unie neposkytuje dávku takového to charakteru. 
Pokud máte nedostatečné příjmy, můžete požádat o dávku státní so-
ciální podpory „Příspěvek na bydlení“ a pokud jste osobou v hmotné 
nouzi pak lze uplatnit Doplatek na bydlení u orgánu hmotné nouze.

Komu je určen příspěvek na bydlení a k jakému účelu je 
určen? 

Příspěvek na bydlení je určen pro rodiny či jednotlivce s nízkými 
příjmy a přispívá na úhradu nákladů spojených s bydlením. U příspěv-
ku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou 
v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se 
nevyžaduje. Poskytování příspěvku je závislé mimo jiné na výši příjmů 
za předchozí kalendářní čtvrtletí. To znamená, že pro nárok na dávku 
od 1. 1. 2010 je posuzován příjem za 4. čtvrtletí roku 2009. 

Aby jste mohli uplatnit nárok na dávku příspěvek na bydlení, musíte 
být vlastníkem nebo nájemcem bytu, ve kterém jste přihlášen k trva-
lému pobytu. Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, 
ve které se nachází byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen 
k trvalému pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li 
o společný nájem bytu manžely podle zvláštního právního předpi-
su. Náklady na bydlení musí přesahovat částku součinu rozhodného 
příjmu v rodině a koefi cientu 0,30 a zároveň součin rozhodného příjmu 
v rodině a koefi cientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů 
na bydlení. 

U nájemních bytů tvoří náklady na bydlení nájemné a náklady za 
plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních 
a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus 
u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro 
nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené 
za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné nákla-
dy na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují 
pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájem-
ném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou 
do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydle-
ní jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob 
v nich trvale bydlících. 

Přehled normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 pro

l bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
 Počet osob      Počet obyvatel obce
v rodině Praha nad 100 tis. 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
  obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel
1 5 877 4 816 4 597 4 309 4 016
2 8 499 7 037 6 738 6 344 5 943
3 11 638 9 739 9 348 8 832 8 309
4 a více 14 597 12 307 11 835 11 213 10 582

l v družstevních bytech a bytech vlastníků
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlast-

níků platné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Počet osob      Počet obyvatel obce
v rodině Praha nad 100 tis. 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
  obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel
1 3 356 3 3566 3 356 3 356 3 356
2 5 062 5 062 5 062 5 062 5 062
3 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124
4 a více 9 078 9 078 9 078 9 078 9 078

O dávku „Příspěvek na bydlení“ nelze žádat pokud jste v podnájmu 
nebo užíváte jinou formu bydlení. 

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují 
kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého poby-
tu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dáv-
ky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu kontakt-
ního místa SSP naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Adresa 
kontaktního místa pro občany s trvalým pobytem Ostrava-Mariánské 
Hory a Hulváky je: 

Úřad práce v Ostravě, státní sociální podpora, 30. dubna 3130/2D, 
701 10  Ostrava. Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.
cz/sspforms/.

Tímto článkem jsme chtěli pouze upozornit na možnosti. Není 
možné zde vypsat všechny podmínky, které zákon ukládá pro přiznání 
dávky. Závěrem lze říci, že každý občan má právo si podat žádost. Pří-
slušný úřad má povinnost tuto žádost přijmout a na základě podkladů, 
které má za povinnost občan doložit, pak rozhodnout. 

 Jana Šebestová, vedoucí oddělení hmotné nouze
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Jste-li právnická osoba, fyzická 
osoba nebo fyzická osoba podni-
kající pak Vám byla od 1. 1. 2010 
Ministerstvem vnitra ČR zřízena 
datová schránka a všechny písem-
nosti od státních institucí Vám 
přichází do této schránky v elek-
tronické podobě.

Je ale možné, že budete potře-
bovat některý z těchto dokumentů 
předložit v listinné podobě a pro-
to je nutná konverze (přeměna) 
tohoto dokumentu z elektronic-
ké podoby do podoby listinné. 
Autorizovanou konverzi na žádost 
provádějí kontaktní místa veřejné 
správy.

Tento dokument předložíte na 
pracovišti Czech Point a to buď:
l prostřednictvím odkazu na 
internetovou Úschovnu, kde jsou 
soubory s dokumenty uloženy

l nebo přinesete dokumenty na 
disku CD/DVD, např. na náš 
ÚMOb MHaH.

Poté vám bude dokument pro-
střednictvím CzechPointu ověřen, 
vytištěn a vydána doložka o tom, 
že vytištěný dokument je přesnou 
ověřenou kopií elektronického 
dokumentu a má stejné právní 
účinky jako ověřená kopie doku-
mentu, jehož převedením výstup 
vznikl.

Tato služba funguje na našem 
úřadě, kde je pracoviště Czech-
Pointu, a to v přízemí, kanc. 
č. 2A u p. Flodrové. Konverze 
dokumentů je zpoplatněna 30 Kč 
za každou zkonvertovanou strán-
ku.

Hana Flodrová,
odbor HSaVV

Konverze dokumentů 
Letošní leden nám všem dal 

zabrat. Tedy nám všem – toto musím 
specifi kovat - dal zabrat dospělákům, 
ať už v pracovním životě, tak v sou-
kromém životě. Osobně jsem zača-
la více používat své nohy, neboť při 
představě, kde zaparkuji své auto, 
jsem dostala ranní žaludeční stres. 
Nejšťastnější v tomto období jsou 
děti – vytáhnou boby, sáně a hrr na 
kopce, kopečky, prostě všude, kde 
se dá. V Mariánských Horách není 
mnoho míst, kde se dá oddávat bez-
starostně tomuto sportu. Nejzná-
mější je dolina na sídlišti Fifejdy 
(v blízkosti MŠ Gen. Janka) a tzv. 
Raketa, tj. park U Plynojemu u MŠ 
Zelená. Méně známá je „nově“ 
vytvořená bobová dráha taktéž na 
Fifejdách (naproti bývalé Billy). Jeli-
kož bezpečnost dětí byla ohrožena 
stromy, radnice při prvním vydatném 
sněžení zajistila matrace, které jsou 
upevněny na kmeny. Doufáme tak, 
že tyto matrace tam dlouho zůstanou 
a děti budou spokojeně sáňkovat 
a dospělí budou rádi, že mají kde.
 Gabriela Zeisberger

Pozn. redakce: Než byl tento Zpra-
vodaj vydán, matrace si už někdo 
znárodnil!

Kdo má boby, sáně, utíkejte na ně

Zastupitelstvo městského obvo-
du schválilo na 23. zasedání dne 
29. prosince 2009 rozpočet měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na rok 2010. Rozpočet 
je sestaven vyrovnaně dle platných 
předpisů, ve výši 164 196 000 Kč.

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

Daňové příjmy
16 940 000 Kč
- zahrnují poplatky ze psů, 

poplatky za užívání veřejného pro-
stranství, za provozované výherní 
hrací přístroje, správní poplatky 
a daň z nemovitosti.

Nedaňové příjmy
105 844 000 Kč
Nejvýznamnějšími příjmovými 

položkami jsou příjmy z pronájmu 
pozemků, z poskytování služeb 
a z pokut a sankcí uložených úřa-
dem městského obvodu.

Kapitálové příjmy – 8 971 000
- zahrnují příjmy z prodeje 

hmotného a dlouhodobého majet-
ku (byty, domy, 50%).

Přijaté dotace a převody
32 723 000 Kč
- schválený rozpočet neobsahu-

je dotace ze státního rozpočtu na 
sociální dávky, jejich přijetí bude 
předmětem úpravy rozpočtu. Část-
ka zahrnuje dotace ze státního roz-
počtu a rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy na školství, na výkon 
státní správy, na plavecký výcvik 
žáků základních škol, neúčelovou 
dotaci z rozpočtu města, dotaci ze 
Státního fondu rozvoje bydlení na 
splátky úroků z úvěru na rekon-
strukci panelových domů.

K  těmto příjmům se ve struk-
tuře rozpočtu přičítá:

Financování – 900 000 Kč
- splátky jistin dlouhodobých 

úvěrů na rekonstrukci panelových 
domů sídliště Fifejdy I, splátka 
půjčky statutárního města Ostra-
vy na realizaci akce „Regenerace 
sídliště Fifejdy I“, převod nedo-
čerpaných fi nančních prostředků 
z r. 2009.

Odečítá se:
Konsolidace příjmů , tj. tvorba 

sociálního fondu – 1 182 000 Kč 
(5ti procentní tvorba ze skutečně 
vyplacených mzdových prostřed-
ků).

Kapitálové výdaje jsou schvá-
leny ve výši 9 332 000 Kč a jsou 
určeny na následující akce:

- domy - Výstavní 4 – zateplení 
celé fasády, U nových válcoven 2 
– zateplení štítu, Novoveská 14, 
Gen. Hrušky 16 –měření ÚT, Gen. 
Hrušky 4 – výtah 500 kg, Emila 
Filly – topný kanál

- digitalizace STA
- rekonstrukce chodníku ul. 28. 

října – Mariánské náměstí.

Běžné výdaje jsou schváleny ve 
výši 154 864 000 Kč, určeny na:

Odbor výstavby, vodního 
hospodářství a zemědělství 
– 10 820 000 Kč

Výdaje na kosení a hrabání 
travnatých ploch, výběry odpad-
kových košů, údržba hřbitova, 
údržba místních komunikací 
a chodníků, čištění a opravy 
dešťové kanalizace, zimní údržba, 
vánoční výzdoba, kácení a ořezy 
dřevin.

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

spěvkových organizací – základ-
ních a mateřských škol.

Odbor hospodářské správy 
a vnitřních věcí – 9 975 000 Kč

Výdaje na provoz úřadu měst-
ského obvodu, výdaje na činnost 
samosprávy, vydávání Zpravo-
daje, výdaje na úseku správních 
činností.

Mzdové prostředky
32 430 000 Kč
Pečovatelská služba,
sociálně právní ochrana dětí
1 598 000 Kč
Výdaje na provoz DPS Novo-

veská, Šimáčkova, zajištění čin-
nosti pečovatelské služby.

Bytové hospodářství
89 425 000 Kč
Údržba a opravy bytového fon-

du, pojištění obecních domů, úro-
ky z úvěrů.

Majetkové oddělení
416 000 Kč
Výdaje na úhradu daní z převo-

du nemovitostí, výdaje na pořízení 
znaleckých posudků a geometric-
kých plánů

Odbor fi nanční – 200 000 Kč
Úhrady daní

Po schválení orgány samosprá-
vy budou skutečné příjmy nad 
schválený příjmový rozpočet pře-
váděny do výdajového rozpočtu 
podle aktuálních požadavků.

Iveta Šrámková,
pověřená vedením
fi nančního odboru

Rozpočet městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na r. 2010

CzechPOINT je projekt českého státu, zkratka Czech POINT 
znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Ter-
minál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující 
fyzickým i právnickým osobám zejména ověřené údaje vedené 
v centrálních registrech. Na Czech POINTech lidé získávají veške-
ré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných 
evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadá-
vá tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale 
dokument“. Jedním z cílů projektu je zrychlit a zpřístupnit služby 
občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť 
poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé ces-
tování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.

Czech POINTy v současnosti nabízejí:
l výpis z katastru nemovitostí
l výpis z obchodního rejstříku
l výpis z živnostenského rejstříku
l výpis z rejstříku trestů
l výpis z bodového hodnocení řidiče
l výpis ze seznamu kvalifi kovaných dodavatelů (SKD)
l podání podle živnostenského zákona (§ 72)
l podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
l konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak
l podání žádosti o zřízení datové schránky

Czech POINTy jsou dostupné: 
l na obecních a městských úřadech
l na pobočkách České pošty
l na pobočkách Hospodářské komory ČR
l na českých zastupitelstvích v zahraniční
l u vybraných notářů
l nebo prostřednictvím e-shopu na www.czechpoint.cz

Majetkové oddělení Úřadu městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky vykonává službu CzechPOINT od roku 2007. Od toho-
to roku bylo pracovníky majetkového oddělení vydáno celkem 91 
ověřených výstupů (dokumentů), z toho v r. 2009 jich bylo celkem 
37. Jednalo se zejména o ověřené výpisy z katastru nemovitostí, ale 
také o výpisy z obchodního rejstříku, bodového hodnocení řidičů 
a živnostenského rejstříku. Službu Czech POINT na majetkovém 
oddělení vykonává p. Jana Mochelová, tel.: 599 459 255 a p. Karel 
Synek, DiS., tel.: 599 459 266. Služba je obligatorně poskytována 
v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00), 
avšak díky ochotě zaměstnanců také mimo úřední dny v úterky, 
čtvrtky a pátky v době 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00. Víme, že 
veřejná správa jako celek je službou veřejnosti, proto po předchozí 
telefonické domluvě obvykle poskytujeme ověřené výpisy i mimo 
výše zmíněné časy. 

Služba Czech POINT je dle platných zákonů zpoplatněna, a to 
částkou 100 Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50 Kč za kaž-
dou další stranu. Veškeré údaje o projektu Czech POINT, podmín-
ky pro poskytování ověřených výpisů a další informace lze nalézt 
na www.czechpoint.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete 
obrátit na výše uvedená telefonní čísla na zaměstnance majetko-
vého oddělení, kteří Vám rádi pomohou a sdělí požadované infor-
mace. 

V článku jsou použity informace z www.mvcr.cz a www.czech
point.cz. 

 Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení

Služba Czech POINT
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Na radnici města MH+H přišel 
velmi elegantně oblečený muž (říkej-
me mu Štefan) a záhy jsem pochopil, 
že jeho úkolem je své družce (Aran-
ce) vyřídit termín nástupu na veřejně 
prospěšné práce. Aranku totiž okres-
ní soud odsoudil k trestu: odpraco-
vat 200 hodin. Na můj dotaz: „proč 
Aranka nepřišla sama si domluvit 
termín nástupu do práce,“ mi sdělil, 
že ona doma odpočívá, protože jí 
v noci nebylo dobře, neb trpí „váž-
nou“ nemocí. On je tu proto, aby 
mne upozornil, že Arance musíme 
dát takovou práci, při které bude se-
dět v teple, protože má mimo jiné ne-
mocné průdušky. Nesmí chodit ven, 
protože trpí závratěmi a pravidelně  
musí odpočívat - nejlépe v leže. Ne-
smí nic zvedat a nesmí se rozčilovat. 
Kancelář, kde jí necháme pracovat, 
musí být řádně osvětlena, aby netr-
pěla depresí. Na otázku, „co Aran-
ka umí“ neodpověděl, ale dozvěděl 
jsem se, že jeho Aranka ukradla 
na diskotéce pouze pár peněženek 

a zlý soud vůbec nebral ohled na jeji 
vážnou chorobu a hned jí nařídil ve-
řejně prospěšné práce. To by se před 
r. 1989 nemohlo stát, protože on před 
ostravským tuzexem prodával bony 
hodně vysoce postaveným lidem a ti 
by nedovolili, aby jeho Aranka byla 
odsouzena kvůli nějakým blbým pe-
něženkám. Asi jsem je oba zarmou-
til, protože pro nemocnou Aranku 
kancelář s postelí, aby mohla odpo-
čívat, nemáme. Mi nezbývá, než tou-
to cestou s politováním konstatovat, 
že když Aranka v určenou dobu si 
svých 200 hodin neodpracuje, bude 
muset nastoupit výkon trestu. 

Co dodat? Snad jen to, že každá 
ruka, která by pomohla odklizet sníh 
a led z chodníků je více než žádoucí.

P. S.
V tomto roce by na radnici 

v MH+H mělo pracovat 10 občanů 
odsouzených k veřejně prospěšné 
činnosti – v lednu nenastoupil ani 
jeden. J. J.

Pravdivý příběh

Ulice Pražákova
V našem městském 

obvodu se jedna z ulic 
jmenuje Pražákova. 
Spojuje ulici Čelakov-
ského (a tím i Marián-

ské náměstí) s ulicí Tvorkovských 
a končí na Korunní ulici. A právě 
letos 21. února uplyne 190 let od 
narození JUDr. Aloise Pražáka, 
po němž tato ulice nese již velmi 
dlouho své jméno.

JUDr. Alois Pražák byl advoká-
tem a poslancem zemského sněmu 
a říšské rady v r. 1848 a součas-
ně byl hlavním představitelem 
Národní strany na Moravě, jejíž 
členové byli později označování 
jako „staročeši“. Zemřel koncem 
ledna 1901.

Pražákova ulice je již dlouho 
spojována s existencí Dělnické-
ho domu, jehož sál byl hlavně 
v minulosti známý pořádáním ple-
sů a různých jiných akcí. Na této 
ulici bydleli v minulosti významní 
lidé, např. architekt Jan Tomšíček 
nebo MUDr. Jiří Velemínský - pri-
mář interního oddělení nemocnice 
v Ostravě-Zábřehu, který z poli-
tických důvodů musel po r. 1969 
tuto funkci opustit.

 Zdeněk Švelb

NAPSALI JSTE NÁM:

Je tu nový rok, a v něm, stejně jako loni, jsou pro 
Vás připraveny další akce z kolekce Čertovin. Na co 
se můžete letos těšit? První čertoviny budou orien-
tační. 27. března 2010 všichni, kteří chtějí běžet, jít 
či procházet se, se mohou zúčastnit Orientačního běhu 
aneb poznejte svůj obvod i trochu jinak, projdeme se uli-
cemi Mariánských Hor a Hulvák, navštívíme místa, která 

možná neznáte... Dalšími v řadě budou akce Rodinné inline bruslení 
za asistence odborných instruktorů včetně atrakcí pro testování vašich 
bruslařských dovedností. Červen je již tradičně ve znamení Dne dětí – 
i s našimi Čertovinami se děti mohou těšit na zábavný program, sou-
těže, prostě na skvělé odpoledne pro celou rodinu. Po prázdninách 
Čertoviny vyvrcholí obrovskou poutí, kde si každý najde to své. 
Vystoupení umělců, zábavné atrakce pro děti a dospělé, nebudou chy-
bět stánky s občerstvením a kolotoče. Na všechny se těší pořadatelé 
akcí – sledujte www.marianskehory.cz, sekce Čertoviny.

 Radnice Mariánské Hory a Hulváky a OCCAM PR

Čertoviny v roce 2010 Nová krev pro fi rmy

Společnost METER Silesia, 
spol. s r.o. je partnerem evrop-
ského vzdělávacího projektu YES 
- Youth Employment Support 
(Podpora zaměstnávání mladých 
lidí) č. LLL-LdV/TOI/2007/
AT/0003 programu Leonardo da 
Vinci – Přenos inovací.

Projekt YES reaguje na zřej-
mou potřebu posílit kompetence 

personalistů v jednání s mladými 
lidmi, kteří mohou do budoucna 
představovat značnou část odbor-
né pracovní síly fi rmy. Projekt 
se zabývá těmito potřebami na 
evropské úrovni, přičemž kla-
de zvláštní důraz na adaptaci na 
podmínky v jednotlivých part-
nerských zemích. Koordinátorem 
projektu je organizace die Berater 
z Rakouska, partneři jsou z Čes-
ka, Slovenska, Slovinska, Francie, 
Německa a z Nizozemí. 

Personalisté mají často obavy 

z toho, že mladí zaměstnanci jsou 
příliš problémoví a je jim třeba vě-
novat značnou pozornost a mnoho 
času.

Zkušenosti ale jasně ukazují, že 
malé a střední podniky jsou více 
nakloněny zaměstnávání „problé-
mových“ mladých lidí, pokud je 
jim poskytnuta intenzivní podpora 
ve formě vzdělávání, poradenství a 
vedení. Proto se můžete v případě, 
že vás tato možnost zajímá, obrá-
tit na společnost METER Silesia, 
spol. s r.o. se žádostí o poskytnutí 
přístupu k vzdělávacímu kurzu na 
internetu. Jedná se o neziskovou 
aktivitu a přístup ke kurzu je proto 
bezplatný.

Kontakt: 
METER Silesia, spol. s r.o. 
Přemyslovců 48,
709 00 Ostrava
Tel/fax: *420 599 529 980
meter.silesia@tiscali.cz
http://www.meter-silesia.wz.cz

Jak zvýšit konkurenceschopnost fi rem? 
Jak obstát i v nepříznivých dobách na trhu?
Dnes, kdy je na trhu práce přebytek potenciálních zaměstnanců, 

by si mohli podnikoví personalisté libovat, že se nemusejí starat 
o nábor zaměstnanců. Ale i dnes platí to staré známé: „Nejsou lidi.“ 
A je to pravda, protože fi rmy potřebují více než kdy jindy nové ná-
pady, nové, neotřelé přístupy k řešení pracovních situací – takže 
vlastně nové lidi. A ti nejsou daleko – jsou to mladí lidé, kteří mají 
svou kreativitu ještě nespoutanou stereotypy každodenní práce. 
A to je opravdové bohatství! Myslíme na to i v našem obvodu, kde 
jsou menší i středně velké fi rmy.

V předvečer svátku Tří králů – 
5. 1. 2010 - se uskutečnil tradiční 
novoroční koncert učitelů ZUŠ 
E. Marhuly. Slavnostním kon-
certem, při jehož konání tradičně 
klesne teplota nejméně o 10 stup-
ňů pod bod mrazu, jsme přivítali 
nové „kulaté“ datum v kalendáři. 
Mimořádně pestrý program uvo-
dil varhanním preludiem p.uč. 
Pavel Rybka.

Ku slyšení bylo mnoho 
komorních „ansámblovek“: výji-
mečným seskupením bylo klari-
netové kvarteto, v němž se před-
stavily čtyři hudebnice mj. i naše 
paní ředitelka, Pavla Kovalová, 

se svými hosty Evou Kubicovou 
a Štěpánkou Vzorkovou na kla-
rinety a Janou Bednářovou na 
basklarinet. Pěveckých partů se 
ujaly Leona Motalová, Marké-
ta Korpasová a Eva Polášková.

Dále vystoupila komorní 
sestava: Martina Gerhardová 
(fl étna), Markéta Korpasová 
(fl étna), Petr Kupka j. h. (hous-
le) a Eva Polášková (varhany), 
proměňující se dle momentál-
ní potřeby skladeb. Slavnostní 
ráz a pravý lesk koncertu doda-
lo vystoupení žesťového tria 
ve složení Igor Vašut (horna), 
Václav Grigor (trubka) a Lubo-

mír Konečný (pozoun). Pánové 
představili další pětici Němec-
kých chorálů J. S. Bacha. Břesk-
ný vzduch v potemnělém chrámu 
rozčeřila závěrečná varhanní toc-
cata opět ve vynikající interpre-
taci Pavla Rybky. Prokřehlé ale 
soustředěné publikum po celou 
dobu hřála svým milým slovem 
paní učitelka Pavla Kukalová.

Připomínka milé události 
aneb „Edíkovi k 1. narozeni-
nám“

V úterý 15. 12. 2009 tomu 
bylo právě rok, co jsme pokřti-
li nové klavíry značky Yamaha 
– koncertní křídlo nese zdrob-
nělinu jména zakladatele ško-

ly, Edík. Na oslavu, a také jako 
milá připomínka této radostné 
události, byl uspořádán koncert 
narozeninový. Doslova klavírní 
recitál par excellence. Vystoupili 
na něm žáci a učitelé klavírního 
oddělení ZUŠ. Posluchači měli 
možnost vyslechnout a shléd-
nout hru sólovou (V. Javůrková, 
V. Li, A. Černá, A. Pražáková,
Z. Nawrat a dal.), čtyřruční 
(sestry Pospíšilovy) ze třídy 
H. Čašové či Gabriela Pekárko-
vá a Anna Hubáčková – třídy 
J. Šebestové a L. Svobodové) 
i hru na dva klavíry (A. Guná-
rová a P. Kukalová – pedagožky 
hry na klavír).

 Mgr.Eva Polášková

Jak vykročila do nového roku ZUŠ E. Marhuly…
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Díky soutěži Rok zdarma odvezli lidé
do sběrných dvorů téměř o pětinu více odpadu

Téměř jedenáct tisíc lidí se na 
podzim zúčastnilo soutěže společ-
nosti OZO Ostrava na podporu 
sběrných dvorů Rok zdarma. Díky 
soutěži se ve sběrných dvorech 
o 17 procent zvýšilo množství 
odevzdaného objemného odpadu, 
který by jinak mohl skončit na 
černých skládkách. OZO Ostrava 
bude občany seznamovat se sběr-
nými dvory také v roce 2010.

Cílem kampaně bylo zviditel-
nit sběrné dvory jako místa, kde 
mohou obyvatelé města Ostra-
vy bezplatně a legálně odkládat 
objemné a nebezpečné odpady 

ze svých domácností a zeleň ze 
svých zahrad. Ukázalo se, že sou-
těž ve sběrných dvorech pomohla 
k jejich vyšší návštěvnosti a lep-
šímu povědomí občanů o mož-
nosti odložit zde odpad zdarma. 
Díky tomu neskončil tento odpad 
na černých skládkách ve městě. 
Společnost OZO Ostrava tak bude 
s propagací sběrných dvorů pokra-
čovat i v roce 2010.

Soutěž Rok zdarma probíhala 
od října do prosince roku 2009. 
Každý Ostravan, který v tomto 
období přinesl odpad do jedno-
ho ze sedmnácti sběrných dvo-
rů v Ostravě, se mohl zúčastnit 
slosování o ceny, které kromě 
pořadatele soutěže OZO Ostrava 
věnovaly také další městské orga-
nizace - Dopravní podnik Ostrava, 
SAREZA, Ostravské výstavy, Ost-
ravské městské lesy a Zoologická 
zahrada Ostrava.
Z tiskové zprávy OZO vybrala
Gabriela Zeisberger

Jsem snad co do účasti nej-
starším čtenářem Knihovny 
města Ostravy. Od roku 1939; co 
primán jsem se zapsal a vytrval. 
A četl jsem horlivě a neuspořá-
daně. Po čase však nejen doma 
a ve škole, ale hlavně v knihovně 
se mně začalo dostávat rad, ba 
poučení, jak se vyznat a utvářet 
si jakýsi čtenářský nárok; tedy 
vkus. Mí knihovníci (více kni-
hovnice) v té válečné době byli 
prostě skvělí.

Dnes se už časy proměnily. 
Jako starý pán mám již dávno 
za sebou velké knihovní nároky 
v době studia. I triky podle kni-
hovnického zákona, kterými se 
nám v ostravské knihovně da-
řilo obcházet cenzurní bariéry 

a já jsem pak dostával ke studiu 
i cizojazyčné tituly ze zahraničí. 
Nicméně čtenářské návyky a ná-
roky mně přetrvávají. Teď již jen 
jako jakýsi důchodcovský luxus. 
A tu jsme u věci!

Již drahně let jsem čtenářem 
pobočky KMO v Daliborově 
ulici. A mé knihovnice jsou stej-
ně jedinečné jako ty před lety 
v ústřední knihovně. Opět dostá-
vám cizojazyčné tituly, nic není 
problém. Počítačová kultura vše 
navíc urychluje. Opět nahlížím 
do výběru novinek, opět snadno 
rezervuji a s jistotou dostávám. 
Jsem nemocen. Do knihovny 
nedocházím. A tak si telefonuje-
me a „ímejlujeme“ a já vybírám 
tituly volně a podle nabídky i na 

dálku. Řekně-
te mně, kdo 
Vám tohle 
ještě udělá?! - Nevím. Dámy 
z knihovny na Daliborově ulici 
s jistotou.

Proto mé upřímné díky a bla-
hopřání k veřejnému uznání, 
jehož se jim dostalo.

„Všechno, co konáme, má své 
pokračování,“ píše někde Goe-
the.

Jejich dobrá práce pokračuje. 
Jděte se k nim podívat. Uvidíte 
tam i děti – čtenáře. Tak se začí-
ná. A jaká pokračování může 
navodit dobrá knihovnice? Vím 
to a - blahopřeji.

 Jaroslav Černý

Rádi otiskujeme
Milým knihovnicím poděkování

NÁRODNÍ týden TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si 

mozku“ pořádá Česká společnost pro trénování pa-
měti a mozkový jogging NÁRODNÍ týden TRÉNO-
VÁNÍ PAMĚTI od 15. 3. do 21. 3. 2010.

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, 
jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti 
oslabení paměťových schopností a zároveň rychlá 
cesta ke zvýšení sebevědomí. 

Občanské sdružení Senior servis se k tomuto dni 
připojuje přednáškou, která se uskuteční v úterý 
16. 3. 2010 v Ostravě v sále Biskupství ostravsko-
opavského, Kostelní náměstí 1 v 10.00 hod.

Přednáška je bezplatná a trvá cca 1 hod., tam je 
možné se informovat na kurzy Trénování paměti.
Přednáší Mgr. Šárka Maňasová, CSc.

Určeno především pro seniory, kteří mají zájem 
se svou pamětí něco dělat a nenechat ji zahálet.

7. dubna 2010 proběhne již tradičně v budově Vyšší odborné 
školy zdravotnické, ul. 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory úspěšná 
akce SZŠ a VOŠZ „DEN ZDRAVÍ“. 

Den zdraví je zaměřen na prevenci a edukaci dětí, mládeže, 
dospělé populace, ale i zlepšení života seniorů. Akce se mohou 
účastnit školky, školy i široká veřejnost.

Ochutnávky zdravé výživy, čajů, nápojů, měření energie, 
krevního tlaku, krevních skupin, redukce nadváhy, preventivní 
programy, pohádky, masáže, analýza faktorů ohrožujících zdraví 
a mnoho dalších programů.

Pozvánka na Den zdraví

Dnem 31. ledna 2010 skončila již dříve ohlášená platnost krát-
kodobých a 24hodinových jízdenek, u nichž došlo ke změně ceny 
v souvislosti s novým tarifem platným od 1. ledna 2010.

Nevyužité krátkodobé a 24hodinové jízdenky si mohou cestující 
vyměnit za nové nejpozději do soboty 27. února 2010 ve všech pro-
dejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. Pokud 
bude nominální cena nových jízdenek vyšší než cena vrácených 
jízdenek, je nutné rozdíl v ceně zákazníkem doplatit. Po uvedeném 
termínu již nebude možno tyto jízdenky vyměňovat!

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

Konec platnosti krátkodobých
a 24hodinových jízdenek

Rádi byste se zapojili do další-
ho ročníku sportovně sociálního 
projektu prevence kriminality? Jsi 
žákem či žákyní základní školy na 
Ostravsku? Pak stačí už jen zajít 
za svým tělocvikářem, požádat ho 
o zapojení tvé školy do projektu 
a účast na zábavných sportovních 
dnech máš v kapse.

Pro ty, kteří o projektu slyší 
poprvé, zkusím projekt 
ve zkratce popsat. Pro-
jekt Sport bez předsud-
ků vznikl v České 
republice v roce 2004 
a první sportovní akce 
se konaly pouze pro 
děti ze základních 
škol z Vyškova 
a blízkého oko-
lí. Rádi zapojujeme 
všechny děti, i ty 
méně sportovně nada-
né, protože v našem 
projektu jde zejména 
o prožitek než o výkon. Postup-
ně projekt získával na popularitě 
a v letošním roce plánujeme pro-
jekt uskutečnit ve třech regionech 
České republiky. Je to projekt 
plný sportovních zážitků, legra-
ce, dobré nálady, sladkých odměn 
a cen pro ty nejúspěšnější. Pokud 
se tvá základní škola do projek-
tu přihlásí (přihláška bude viset 
na webových stránkách www.
sportbezpredsudku.cz v prů-
běhu měsíce února 2010), může 
na sportovní akce vzít děti od 4. 
do 9. třídy, které mají možnost 
seznámit se zábavnou a hravou 
formou s různými sporty a také si 
je mohou, pod dohledem našich 
zkušených lektorů, na vlastní kůži 
vyzkoušet. Projekt bude v roce 
2010 prezentovat tyto sporty: 
kontaktní a bezkontaktní rag-
by, atletiku, softball a biketrial. 
Určitě si každý vybere dle svého 
gusta a zvolený sport si bude moci 
vyzkoušet během jednoho či dvou 
prezentačních dní. 

Říkáš si, že tomu něco chybí? 
Nějaká třešinka na dortu? Ano, 
máš pravdu. Na co by byl trénink 
bez možnosti ukázat, co ses na 
něm naučil, viď? A právě proto 
je tu Velký sportovní den (koná 
se vždy v měsíci červnu), který ti 
umožní prodat to, co jsi natréno-
val. Jsou tu pro tebe připraveny 
soutěže ve všech již dříve zmí-
něných sportech a navíc ještě ve 
fotbalu. Vždy se soutěží o krásné 
hodnotné ceny, medaile, pohá-

ry, diplomy, ale také o tzv. 
Bonusové body, které slouží 
základní škole jako možnost 
získání nového sportovního 

vybavení do hodin těles-
né výchovy. 

Tak už máš trochu 
potuchy, co zna-

mená, když 
se řekne 
Sport bez 

Sedmý ročník projektu Sport 
bez předsudků v přípravách

předsudků? Pokud bys chtěl vědět 
o projektu víc, podívat se na fotky 
z akcí či zjistit, jaké jsou pláno-
vané termíny a místa konání pro-
jektu v roce 2010, nezbývá, než ti 
doporučit navštívit naše webové 
stránky www.sportbezpredsud-
ku.cz. 

Budeme se těšit na viděnou na 
sportovištích.

Za celý tým SBP 
koordinátorka
Veronika Kladivová

Pozn. redakce: Usnesením 66. 
schůze Rady městského obvodu 
MHaH ze dne 18. května 2009 
bylo schváleno poskytnutí spon-
zorského daru Sportu bez před-
sudků. Částka byla darována na 
organizaci 5. ročníku sportovně 
sociálního projektu prevence kri-
minality „Sport bez předsudků 
2009“ - regionální projekt „Ost-
ravsko bez předsudků 2009“. Od 
roku 2008 se projektů účastní také 
Základní škola Gen. Janka Ostra-
va-Mariánské Hory. 
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Pondělí 22. 2.: 
ZA ZVÍŘÁTKY  DO ZOO OSTRAVA
Zahájení: mezi 8.00 - 8.30 hod. na Středisku příro-

dovědců
Ukončení: mezi 15.30  - 16,00 hod. na Středisku příro-

dovědců
Program: prohlédneme si venkovní i vnitřní expozice 

ostravské zoologické zahrady, některé pavilony společně 
s průvodcem - pracovníkem ZOO, nahlédneme do některých 
míst v zákulisí ZOO, seznámíme se s novými zvířátky 
a pavilony v ZOO, s činností výukového střediska, závěrem 
budeme moci nakrmit žirafy, kozy, vodní ptactvo.   

S sebou: vhodné oblečení a obutí, pláštěnku (deštník), 
svačinu, pití, peníze dle uvážení rodičů, krmení pro 
zvířátka - tvrdé pečivo, oříšky, krájená jablka, mrkev (není 
podmínkou).

Cena: děti 250 Kč, dospělí 300 Kč
Poznámka: cena zahrnuje jízdné, vstupné, provozní 

náklady, režijní poplatky, drobné odměny, jednotný TEPLÝ 
OBĚD v restauraci, celodenní pedagogický dozor

Úterý 23. 2.: 
POZNÁVÁME SVĚT FILMU A TELEVIZE
Česká televize Ostrava, vyhlídková věž Nové radnice, 

QQ studio
Zahájení: mezi 8.00 - 8.30 hod. na Středisku příro-

dovědců 
Ukončení: mezi 15.30  - 16,00 hod. na Středisku příro-

dovědců
Program: navštívíme zajímavé prostory České televize 

Ostrava, zjistíme, jak se tvoří vysílání, jak vypadají 
studia, odkud se vysílá, co to je např. střižna, jak vypadá 
maskérna apod.. Pak se přesuneme na Věž Nové radnice 
a prohlédneme si Ostravu z ptačí perspektivy. Odpoledne 
navštívíme studio animovaného fi lmu (QQ studio) 
a pronikneme do tajů animovaného a kresleného fi lmu.

S sebou: vhodné oblečení a obutí, pláštěnku (deštník), 
svačinu, pití, peníze dle uvážení rodičů

Cena: děti 250 Kč, dospělí 300 Kč 
Poznámka: cena zahrnuje jízdné, vstupné, provozní 

náklady, režijní poplatky, drobné odměny, jednotný TEPLÝ 
OBĚD v restauraci, celodenní pedagogický dozor

Středa 24. 2.: 
POJĎTE S NÁMI ZA HVĚZDAMI A MINERÁLY
Hvězdárna a planetárium J. Palisy, geologický pa-

vilon Fr. Pošepného 
Zahájení: mezi 8.00 – 8.30 hod. na Středisku příro-

dovědců 
Ukončení: mezi 15.30  - 16.00 hod. na Středisku příro-

dovědců
Program: Ráno se přesuneme do Hvězdárny a planetária 

J. Palisy v Ostravě-Krásném Poli, kde bude připraven 
ve vnitřních prostorách zajímavý zábavný program 
o vesmíru, hvězdách, planetách, Slunci i Měsíci. Za dobrého 
počasí navštívíme i hvězdárnu a budeme hvězdářským 
dalekohledem pozorovat oblohu a Slunce. Odpoledne se 
přesuneme do Geologického pavilonu VŠB – TU Ostrava, 

kde si s průvodcem prohlédneme krásné rozsáhlé sbírky 
minerálů, hornin, polodrahokamů, zkamenělin apod. 

S sebou: vhodné oblečení a obutí, pláštěnku (deštník), 
svačinu, pití, peníze dle uvážení rodičů.

Do planetária jsou nutné PŘEZŮVKY!!! 
Cena: děti 250 Kč, dospělí 300 Kč
Poznámka: cena zahrnuje jízdné, vstupné, provozní 

náklady, režijní poplatky, drobné odměny, jednotný TEPLÝ 
OBĚD v restauraci, celodenní pedagogický dozor

Čtvrtek  25. 2.: 
POZNÁVÁME NAŠE MĚSTO
Pohádkový sklep strašidel, Ostravské muzeum, 

Slezskoostravský hrad
Zahájení: mezi 8.00 - 8.30 hod. na Středisku příro-

dovědců 
Ukončení: mezi 15.30  - 16,00 hod. na Středisku příro-

dovědců
Program: ráno navštívíme Pohádkový sklep strašidel, 

kde si navštívíme pohádkové komnaty- pavoučí místnost, 
peklo, pirátský ostrov, síň průmyslových strašidel 
a pohádkovou říši, ale také projdeme strašidelným lesem, 
břichem draka nebo netopýří chodbou. Pak se přesuneme 
do zrekonstruovaných prostor Ostravského muzea, kde si 
prohlédneme nové expozice. Po obědě se projdeme přes 
lávku přes řeku Ostravici na Slezskoostravský hrad, kde 
si prohlédneme hradní věž, pevnost, nádvoří, kovárnu, 
mučírnu a expozice našich ryb. 

S sebou: vhodné oblečení a obutí, pláštěnku (deštník), 
svačinu, pití, peníze dle uvážení rodičů.

Cena: děti 250 Kč, dospělí 300 Kč 
Poznámka: cena zahrnuje jízdné, vstupné, provozní 

náklady, režijní poplatky, drobné odměny, jednotný TEPLÝ 
OBĚD v restauraci, celodenní pedagogický dozor

Pátek 26. 2.: 
PŘÍRODOVĚDNÉ HRÁTKY
NEJEN SE ZVÍŘÁTKY 
Zahájení: mezi 8.00 - 8.30 hod na Středisku příro-

dovědců 
Ukončení: mezi 13,30 - 14,00 hod. na Středisku příro-

dovědců
Program: dopoledne si vyjdeme do přírody – navštívíme 

přírodní rezervaci Rezavka (lužní les na řece Odře), kde 
s průvodcem a podle informačních tabulí projdeme naučnou 
stezku, pak se vrátíme do tepla na Středisko přírodovědců 
– kde se seznámíme se zvířátky chovanými na středisku 
- drobnými hlodavci, terarijními zvířaty i ptáky, nakrmíme 
je, na závěr budou připraveny (dle času) drobné soutěže.

S sebou: vhodné oblečení a obutí, pláštěnku (deštník), 
svačinu, pití, peníze dle uvážení rodičů.

Přezůvky, krmení pro zvířátka – tvrdé pečivo, mrkev, 
jablka (není podmínkou)

Cena: děti 200 Kč, rodiče 250 Kč 
Poznámka: cena zahrnuje jízdné, vstupné, provozní 

náklady, režijní poplatky, drobné odměny, jednotný TEPLÝ 
OBĚD v restauraci, celodenní pedagogický dozor

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

Středisko přírodovědců, Čkalovova 10/1881, Ostrava-Poruba,
tel. 599 527 321, e-mail: smpr@svc-korunka.cz

Knihovna města Ostravy při-
pravila pro rok 2010 projekt 
„Zaprášené pohádky“, který je 
celoročním pásmem volnočaso-
vých aktivit zaměřených na roz-
voj čtenářství a měl by pomoci 
dnešním dětem znovuobjevit svět 
klasické nebo umělé pohádky. 
Základem projektu je vytvoření 
pohádkového království v každé 
pobočce Knihovny města Ostra-
vy, do jehož reálií budou zasazeny 
všechny aktivity. Jednotlivé akce 
budou od února do listopadu 2010 
zahrnovat tematicky zaměřené 
soutěže, výtvarné dílny, kvízy, ve-
řejná čtení, výstavky knih, divadel-
ní představení nebo výlet a najdete 
je označené logem. Únorový blok 
„Otvírání království“ připravil 
dětem i jejich rodičům či praro-
dičům pohádkové kvízy i výtvar-
nou dílnu, ale hlavně vstup do 
pohádkového království.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
17. 2. středa od 15.00 – 16.30 

„Otvírání království pohádek“ 
– pohádkové odpoledne pro všech-
ny, kdo se nebojí vydat se s námi 
hledat Království zapomnění, Po-
pletené a Chytré.

22. 2. – 26. 2. (pondělí, úterý, 
čtvrtek, pátek) vždy od 12.00 do 
17.00.

Jarní prázdniny jsou v knihov-
ně na pobočce Daliborova věno-
vány kvízům, soutěžím a čtení 
z pohádek B. Němcové. Ve vý-
tvarné dílně „Moje kniha pohá-
dek“ si děti mohou udělat obal na 
svoji oblíbenou knihu a kousek z ní 
přečíst ostatním dětem. 

Měsíc březen byl v minulosti 
věnován knihám „Březen-mě-
síc knih“, poté byl vyhlášen jako 
„Březen-měsíc internetu“ a letošní 
rok Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků vyhlašuje nultý 
ročník nové celostátní akce „Bře-

zen – měsíc čtenářů“. V rámci to-
hoto měsíce proběhne na poboč-
kách Knihovny města Ostravy: 

8. 3 -12. 3. „Týden prvňáčků“ 
- pro prvňáčky a jejich kamarády 
jsou připraveny úkoly se „Zatou-
lanými číslicemi“ 

25. 3. „Den ostravských čte-
nářů“

26. 3 – 27. 3. „Noc s Anderse-
nem“

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
18. 2. čtvrtek 13.00 – 17.00 

„Moje kniha pohádek“ – výtvar-
ná dílna, ve které si děti vyrobí 
obal na pohádkovou knihu.

1. 3. – 30. 3. „Co se chystá 
v zoo?“ – výstava představí expo-
ziční novinky roku 2010 v ostrav-
ské zoologické zahradě. Například 
připravovaný přírodní výběh pro 
medvědy a hulmany nebo rekon-
struovanou dětskou zoo. 

8. 3. – 12. 3. „Týden prvňáč-
ků“ – během odpoledního půjčo-
vání jsme připravili pro prvňáčky 
„Abecední hrátky, zvou tě do po-
hádky“ - pohádkové úkoly, kvízy 
a hádanky z klasických i moder-
ních pohádek. 

10. 3. středa 16.00 „Pasování 
na čtenáře“ – slavnostní pasování 
prvňáčků zahájí pohádka „Cha-
loupka z marcipánu“ v podání 
dětských čtenářů knihovny. Poté 
bude následovat složení slibu 
čtenáře, předání pasovací listiny 
a malých dárečků novým čtenářům 
knihovny. Stejně jako v uplynu-
lých letech i letos bude děti paso-
vat místostarosta Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky RSDr. Jiří Boháč za doprovodu 
královny Knihomíly a princezny 
Knihomolky. 

Pohádky Boženy Němcové 
– takto jsou pojmenované soutěžní 
kvízy, které na děti čekají v knihov-
ně na Fifejdách po celý únor.

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

V lednu v knihovně na ulici 
Daliborova již posedmé zazněly 
slavné muzikálové melodie našich 
i světových skladatelů. Za klavír-
ního doprovodu sólisty operety 
NDM Petra Millera je zazpívali: 
člen operety NDM Michal Mun-
tág, studentka Iva Stejskalová 
a žáci Základní umělecké školy 
V. Wünsche v Šenově: Věra Třís-
ková, Michal Hofer, Hana Mihul-
ková a Richard Blahut.

Akce „Koncert mezi knihami“ 

se stala tradicí knihovny na ulici 
Daliborova 9 a my se vždy těšíme 
spolu s našimi čtenáři na krásný 
kulturní zážitek, který nám připra-
ví se svými žáky pan Petr Miller. 
Tito mladí lidé předvedli skvělé 
pěvecké vystoupení a v rámci pro-
storových možností i taneční.

Letošní koncert byl velmi 
úspěšný nejen vystoupením účin-
kujících, ale i návštěvností dospě-
lých i dětských čtenářů.

 Za knihovnu R. Hulenová

Koncert mezi knihami

Na ztracené věci se můžete ptát
i na ostravské městské policii

Ostravští strážníci řeší každý 
měsíc několik desítek nálezů. 
Obracejí se na ně lidé, kteří našli 
nejrůznější tašky, kabelky, kufří-
ky, klíče, doklady, mobilní tele-
fony, jízdní kola a spoustu dalších 
věcí, které jejich majitelé někde 
zapomněli. Také sami strážníci 
při výkonu služby nacházejí veli-
ce často opuštěné věci. Výjimkou 
není ani elektronika, např. v loň-
ském roce 2009 strážníci převzali 
nalezený televizor. Avšak nejvíce 
překvapení vzbudil zřejmě nale-
zený náhrobní kámen ve Slezské 
Ostravě v roce 2006. Byl pohozen 
jen tak v trávě, nepoškozený, s vy-
tesaným jménem rodiny, jejíž pří-
slušníci pod ním měli být zřejmě 
pohřbeni. 

Jen v roce 2009 se strážníci 
v Ostravě zabývali celkem 684 
nálezy.

Osud nalezených věcí je jas-
ně stanoven zákonem. Končí na 
městských úřadech podle místa 
nálezu. V Ostravě však zvoli-
li možná poněkud zdlouhavější 
cestu, ale pro majitele ztracených 
věcí jistě příjemnější. Pokud se 
podaří zjistit majitele věcí, např. 
podle dokladů v nalezené tašce, je 
dotyčný osloven a vyzván, aby si 
své věci přišel vyzvednout na pří-
slušné pracoviště Městské policie 
Ostrava, popř. jsou mu nalezené 
věci zaslány poštou. Řada zapo-
mnětlivých majitelů je také osob-
ně kontaktována místním stráž-
níkem-okrskářem. Teprve pokud 

se majitele nepodaří zjistit nebo 
pokud na výzvy k dostavení se ne-
reaguje, jsou nálezy předávány na 
místně příslušný úřad městského 
obvodu. Zde mají za tímto účelem 
zřízena oddělení ztát a nálezů.

Pokud se kterýkoli občan ob-
rátí na Městskou policii Ostrava, 
dozví se, zda byla jím postrádaná 
věc nalezena a předána strážní-
kům a kde se právě nachází. Zda 
dosud na pracovišti městské poli-
cie nebo zda byla již odeslána na 
úřad. Občané se mohou dotazovat 
prostřednictvím telefonních linek 
č. 599 414 156 až 159 v pracovní 
dny vždy od 7 do 13 hodin.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

NABÍDKA AKCÍ PRO DĚTI I RODIČE – JARNÍ PRÁZDNINY 2010

Podrobnější informace k akcím poskytnou pedagogické pracovnice Střediska přírodovědců
Mgr. Marie Kociánová a RNDr. Zuzana Čerkovská na tel. č.  599 527 321
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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

ZÁJEMCŮM O INZERCI. Pokud máte zájem o placenou inzerci na této 
straně našeho Zpravodaje, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela Zeisber-
ger, tel.: 599 459 243, 604 833 062, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz. 
Cena inzerce je stanovena na 12 Kč za cm2 vč. DPH, černobílé provedení. 
Za inzerci čtvrtletní poskytujeme slevu 10 %, za celoroční slevu 20 %.

Beauty studio

Provozní doba po-pá od 9-18 hod., sobota 9-12 hod.
Najdete nás na ulici E. Filly v Ostravě-Mariánských Horách

Tel.: 775 234 669

Akční nabídky, slevové poukázky a dárkové poukázky

‹ kadeřnictví - dámské, pánské (út, pá), dětské
‹ kosmetika - celkové ošetření 200 Kč
‹  masáže - medové, lávové kameny, baňkování,  

relaxační (40 min/220 Kč)
‹ pedikůra, manikůra, nehtová modeláž

Klíče
Zámky
Trezory

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

otevírání - servis - montáže - prodej

Další služby
poskytované v domech

s pečovatelskou službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
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 Urban-

cová, tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-

tech klientů
Út, Čt: 7.00 – 12.00 
l REHABILITACE: p. Kateřina 

Hermanová, tel. 605 831 568, 599 459 
121 (fyzikální terapie, elektroléčba, 
ultrazvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdravotní 
pojišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 – 18.00 
Út: 7.00 – 14.30
St: 7.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 14.00

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabrie-

la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

Lichý týden: Po - Čt: 8.00 
– 17.00, Pá: 11.00 – 17.00, So: dle 
objednávky

Sudý týden: Po - Čt: 8.00 
– 15.30, Pá : 11.00 – 15.30, So: dle 
objednávky
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

cová, tel. 732 556 665, Po: 11.00 
– 15.00 v domácnostech klientů, 
Pá: 7.00 – 12.00 

Akce jsou určeny nejen pro oby-
vatele DPS.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 
nová adresa:

Daliborova 15
Ostrava-Mariánské Hory

telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505
www.atlastrade.cz

‡  vedle pekárny  fl

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.
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