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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Romfashion
ÿ Zápis dětí do mateřských škol
ÿ  Klub příznivců starých a nových Mariánských Hor  

a Hulvák 
Uzávěrka dalšího čísla je 24. března 2010

Ponaučení měsíce:
I SLABÝ MŮŽE POMOCI SILNÉMU.

Dnem 1. prosince loňského 
roku vešla v platnost novela 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny a tím vnes-
la do života, kromě jiných, dvě 
změny, které se týkají vlastníků 
pozemků s dřevinami.

Tou první změnou je změna 
místní příslušnosti při povo-
lování kácení dřevin. Do kon-
ce listopadu loňského roku byl 
v našem městě orgánem ochra-
ny přírody, který měl pravomoc 
rozhodnout o kácení dřevin, 
odbor ochrany žívotního pro-
středí Magistrátu města Ostravy. 
Po změně v zákonu vykonáva-
jí v našem městě státní správu 
v ochraně přírody a krajiny jed-
notlivé úřady městských obvodů. 
V praxi to znamená, že rozhodují 
o žádosti ve věci vydání povolení 
ke kácení dřevin. Pokud se poze-
mek nachází na území našeho 
městského obvodu a jeho vlast-
ník (případně nájemce se sou-
hlasem vlastníka) má v úmyslu 
odstranit strom, podává žádost na 
náš úřad, odbor výstavby, VHaZ. 
Žádost musí ze zákona obsaho-
vat: jméno a adresu žadatele, 
specifi kaci dřevin, které mají být 
káceny, jejich počet, případně 
velikost keřů v m2, obvod kme-
ne ve výšce 130 cm nad zemí 
a zdůvodnění žádosti. K žádosti 
připojí žadatel přílohy - doklad 

o vlastnickém či nájemním vzta-
hu k pozemku a dřevinám a si-
tuační nákres. Rozhodnutí lze 
vydat pouze po provedeném 
vyhodnocení funkčních a este-
tických vlastností daných dře-
vin, které se zpravidla provádí 
v období plné vegetace kdy lze 
strom vizuálně posoudit. Lhůta 
pro vydání rozhodnutí je záko-
nem stanovena až do 90 dnů. 
Jako náhradu za pokácené stro-
my může správní orgán uložit 
přiměřenou náhradní výsadbu. 
Této pravomoci využívá správní 
orgán zejména v případech, kdy 

stromy jsou káceny z důvodu 
stavby.

Další změnou je, že povolení 
není třeba ke kácení dřevin se 
stanovenou velikostí, popřípadě 
jinou charakteristikou. Stano-
venou velikostí se rozumí (dle 
provádění vyhlášky č. 395/1992 
Sb.,) stromy o obvodu kmene do 
80 cm při měření ve výšce 130 
cm nad zemí a keřové skupiny 
do 40 m2 plochy. Tato výjimka 
se vztahuje jak na fyzické tak 
i na právnické osoby - vlastníky 
pozemku.

(Pokračování na str. 2)

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: Lev a myš 
Král džungle - mocný lev odpočíval po jídle, když mu před nosem 

proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji 
rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška začala prosit: „Nezabíjej 
mě, mocný lve, někdy ti třeba pomůžu zase já.“ Lva pobavila její řeč, 
jak by mu malá myška mohla pomoci! Ale myšku přece jen pustil.
Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do sítě. Bezmocný 
lev se svíjel v síti na zemi. Zatímco lovci poodešli, potichu přišla 
malá myška a řekla lvovi: „Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece zavá-
zána.“ Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale myška už svými 
ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo překousat několik 
provazů, až díra byla dostatečně velká a lev přes ni mohl utéci.
Ponaučení: I slabý může pomoci silnému.

Zas jaro
přichází
Jindřich Oleš

Mladý kos složil písničku
Pro krásnou kosí samičku
Teď ji láká v parku
na lavičku
Zas jaro přichází

Já už od puberty
Mám touhu, která neunaví
Navštěvuji milou
přítulkyni
Vždyť naše láska nerezaví
Zas jaro přichází.

Blíží se termín zaplacení poplatků ze psů
Do konce března máte povinnost zaplatit za své 

čtyřnohé mazlíčky. Tuto povinnost mají všich-
ni majitelé, kteří mají psa přihlášeného v našem 
městském obvodu. Poplatek lze zaplatit hoto-
vě v budově Úřadu městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, 
fi nanční odbor, kancelář č. 25 nebo převodem na 
účet, vedený u Č. S. a. s. Ostrava-Mar. Hory, č. ú. 
19-1649321399/0800 s uvedením variabilního 
symbolu nebo příjmení majitele.

Jarmila Bystrianská, fi nanční odbor

Vážení spoluobčané,
Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky rozhodla 
zrušit s účinností od 1. 1. 2010 
poplatek za užívání příjezdo-
vé cesty ke garáži vlastníkům, 
kteří mají s městským obvo-
dem Mariánské Hory a Hulváky 
uzavřenou nájemní smlouvu na 
pozemek. V souvislosti s touto 
změnou budou postupně stávají-
cí nájemní smlouvy vypovězeny 
a průběžně uzavírány smlouvy 
nové. Nájemci obdrží doporuče-

nou zásilkou výpověď smlouvy 
a následně budou vyzvání kore-
spondenčním lístkem v průběhu 
roku 2010 k podpisu nové nájemní 
smlouvy na pozemek pod garáží. 
Roční nájemné zůstává ve výši 
40 Kč/m2 pozemku. V případě 
dotazů kontaktujte majetkové 
oddělení úřadu, tel. č. 599 459 253 
nebo 599 459 266.

Jindřiška Pavúková,
vedoucí majetkového oddělení
e-mail:
pavukova@marianskehory.cz

Nové nájemní smlouvy
k pozemkům pod garážemi

Od 1. 1. 2010 je v účinnosti 
nové znění zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, které 
mění sazby daně z nemovitostí.

Dle sdělení Finančního úřadu 

Ostrava III se budou do polo-
viny května 2010 zasílat všem 
poplatníkům složenky s nově 
vyměřenou daní z nemovitostí, 
která bude splatná do 31. 5. 2010. 
Doporučujeme proto vyčkat na 
daňové složenky, na nichž bude 
uvedena nově vyměřená částka 

daně z nemovitostí na rok 2010. 
Bližší informace můžete získat 

u pracovnice fi nančního úřadu 
Ing. Magdaleny Solnické, tel. č. 
596 905 360.

Jindřiška Pavúková,
vedoucí majetkového
oddělení

Placení daní
z nemovitostí

Březen a zeleň 
 změny v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

ZMH 187.indd   1ZMH 187.indd   1 9.3.2010   9:21:149.3.2010   9:21:14



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

(Pokračování ze str. 1)
 Obecně je nutno připomenout, 

že zákon nerozlišuje zda se jed-
ná o stromy vysázené, náletové, 
ovocné, listnaté nebo jehličnaté. 
Zákonem jsou chráněny všechny 
druhy a povolení ke kácení lze 
vydat pouze ze závažných důvo-
dů po vyhodnocení funkčního a 
estetického významu dřevin jak 
už zde bylo zmíněno. Nyní je na 
místě si říci co zákon považuje za 
závažné důvody. Je to např. zhor-
šený zdravotní stav dřevin, neper-
spektivnost na daném stanovišti 
(dřeviny rostou např. v blízkosti 
vodičů el. vedení, v blízkosti 
dalších dřevin se kterými si vzá-
jemně konkurují), poškozování 
staveb dřevinami, zde však musí 
správní orgán stav posoudit, nej-
lépe se stavební policií, neboť ne 
vždy je poškozování budov způ-
sobováno dřevinami i když rostou 
v jejich blízkosti. Dalším důvo-
dem může být nadměrné stínění 
oken obytných místností. Stíně-
ní musí být však prokazatelné, 
nemůže jít pouze o subjektivní 
pocit jedince. Nejprokazatelněj-
ším způsobem je změřit světelné 

podmínky v daných místnostech 
(měření provádí Krajská hygie-
nická stanice) a výsledky měření 
přiložit k žádosti. V neposlední 
řadě je závažným důvodem reali-
zace staveb v jejichž případě lze 
povolení vydat až po projednání 
stavby se stavebním úřadem (u 
staveb většího rozsahu, které 
vyžadují územní rozhodnutí až 
po nabytí právní moci územní-
ho rozhodnutí). Do doby, než je 
stavba projednána se stavebním 
úřadem neexistuje právní důvod 
pro vydání povolení ke kácení 
dřevin.

Závažnými důvody ke kácení 
dřevin nejsou fyziologické pro-
jevy dřevin jako je opad listí, 
opad plodů, zastínění pozem-
ku a ani alergie. Problematika 
kácení dřevin je velmi obšírná, 
ale v tomto článku jsme se snažili 
nastínit pouze její nejdůležitěj-
ší část. Bližší informace Vám 
poskytne odbor výstavby, VHaZ, 
úsek MHaD, tel. 599 459 238 p. 
Šustková. 

Hana Šustková,
odbor VVHaZ

Březen a zeleň

Kolik stojí žaloba?
Soudní poplatek činí 1000 Kč, požaduje-li 

se fi nanční plnění, pak 4 % z požadované část-
ky. Poplatek za zastoupení advokátem bývá 
podle dohody či advokátního tarifu. Obvyk-
le se pohybuje mezi 10 000 až 20 000 Kč, 
u nemajetkové újmy to může být i více. V pří-
padě výhry uhradí náklady podle příslušné 
vyhlášky protistrana, v případě prohry může 
být naopak žalobce zavázán k úhradě právní-
ho zastoupení protistrany. U odvolacího řízení 
je to obdobné. 

Kolik stojí trestní oznámení?
Za trestní oznámení se neplatí. Pokud je 

sepisuje advokát, hradí se odměna advokáto-
vi.

Další jednání naplňující znaky trestního 
činu

Nelze nezmínit vedle pomluvy a křivého 
obvinění ještě další skutkové podstaty trest-
ných činů, které s tématem ochrany osobnosti 
souvisejí. 

Útok na státní orgán
V § 153 odst. 1 trestního zákona najdeme 

skutkovou podstatu trestného činu útoku na 
státní orgán: Kdo užije násilí v úmyslu půso-
bit na výkon pravomoci orgánu státní správy 
a samosprávy, soudu nebo jiného státního 
orgánu, bude potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až pět let.

V ustanovení je řečeno vše podstatné. Jde 
o závažné jednání, kdy se pachatel snaží násil-
ně vynutit nějaké rozhodnutí orgánu státní 
správy a samosprávy, tedy může se dotknout 
i úředníků. Takové jednání by mělo být ozná-
meno vždy. Byť se jmenuje skutková podstata 
útoku na státní orgán, vztahuje se i na samo-
správu.

V § 154 je dále podobné jednání rozvinuto: 
Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením 
na zdraví nebo způsobením škody velkého 
rozsahu 

a) v úmyslu působit na výkon pravomoci 
státního orgánu, nebo 

b) pro výkon pravomoci státního orgánu, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta.

(2) Kdo hrubě urazí nebo pomluví státní 
orgán při výkonu jeho pravomoci nebo pro 
tento výkon, bude potrestán odnětím svobody 
až na jeden rok nebo peněžitým trestem. To se 

může týkat správního řízení (přestupkové, sta-
vební), a jak je vidět z posledního odstavce, 
trestná je i pomluva státního orgánu (mohou 
to být i odbory úřadu apod.).

Útok na veřejného činitele
S útokem na veřejného se lze setkat napříč 

veřejnou správou . Trestní zákon o něm hovoří 
v § 155: 

(1) Kdo užije násilí 
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci 

veřejného činitele, nebo 
b) pro výkon pravomoci veřejného činitele, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let 

bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se 

zbraní,
b) ublíží-li takovým činem jinému na zdra-

ví, nebo 
c) způsobí-li takovým činem větší škodu.
(3) Odnětím svobody na osm až deset let 

bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct 
let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt (viz Havířov).

Každé takové jednání je nutno oznámit. 
Svým způsobem jde také o zásah do osobnosti 
zastupitele, popřípadě úředníka. 

Jak se bránit proti nepravdivým infor-
macím v tisku?

Že se občas v tisku objeví informace, kte-
rá se nezakládá na pravdě nebo je zkreslená, 
s tím se asi setká čas od času každý starosta či 
zastupitel a samozřejmě i úředník, pokud šlo 
o oblast dotýkající se jeho práce pro úřad obce 
či města. Starostové, zastupitelé či úředníci 
píší stížnosti a rozhořčené e-maily šéfredakto-
rům, jak to přehnali, jak lžou, jak by to měli 
napravit….. Sice uleví svým emocím, nicméně 
nedosáhnou ničeho. Řešení přitom existuje, jen 
je nutné si o ně kvalifi kovaně říci. Problemati-
kou se zabývá tiskový zákon č.46/2000 Sb.

Právo na odpověď (§ 10 )
Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejně-

no sdělení obsahující skutkové tvrzení, které 
se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité 
fyzické osoby (starosty, zastupitele, úředníka) 
nebo jména nebo dobré pověsti určité práv-
nické osoby (tedy také obce), má tato osoba 
právo požadovat na vydavateli uveřejnění 
odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této 

osoby odpověď uveřejnit. Je nutné ale deníku 
adresovat žádost tohoto znění: 

Redakce (vydavatel ) XZ (adresa)
Žádám, aby byla ve smyslu § 10 zákona 

č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) uveřejněna 
moje odpověď na sdělení obsažené v článku 
ABC ze dne ......

Ze žádosti o uveřejnění odpovědi musí být 
zřejmé, v čem se skutkové tvrzení, obsažené 
v uveřejněném sdělení, dotýká cti, důstojnos-
ti nebo soukromí fyzické, anebo jména nebo 
dobré pověsti právnické osoby.

Návrh znění odpovědi:
Text odpovědi
Podpis
Text odpovědi nemůže být jakýkoli, zákon 

stanovuje určité meze a to takto: 
1. Odpověď se musí omezit pouze na skut-

kové tvrzení, kterým se uveřejněné tvrzení 
uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak 
pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo 
zpřesňuje.

2. Odpověď musí být přiměřená rozsahu 
napadeného sdělení.

3. Je-li napadána jen část sdělení, pak musí 
být úměrná této části.

4. Z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.
O odpověď nelze žádat opakovaně. Pozor 

na lhůtu: Žádost o uveřejnění odpovědi musí 
být vydavateli doručena nejpozději do 30 
dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení 
v periodickém tisku, jinak právo na uveřejnění 
odpovědi zaniká.

Drobnosti o ochraně osobnosti v samo-
správě.

Pokud hovoříme o ochraně osobnosti 
a možné žalobě na ochranu osobnosti, musí-
me si uvědomit, kdo na koho vlastně co může 
podat. Stručně řečeno – je to v podstatě neo-
mezené.

Žalobu na ochranu osobnosti může 
podat:
l Starosta na zastupitele a naopak
l Zastupitel na zastupitele
l Zastupitel na úředníka a naopak
l Zastupitel na občana a naopak
l Zastupitel na obec jako vydavatel tisku
l Občan na úředníka a naopak atd.

Žalobu na ochranu osobnosti je možno kdy-
koliv vzít zpět, oznámení pro pomluvu niko-
liv, pokud nejde o osobu blízkou. Častěji se 
používá trestní oznámení, mnohem účinnější 

a s větší nadějí na úspěch má žaloba na ochra-
nu osobnosti. Tam jsme pánem sporu, máme 
v rukou důkazní řízení a je snazší prokázat 
zásah do osobnostních práv víc než trestný 
čin.

Starosta, zastupitel či úředník jako terč 
přestupku (trestného činu)

Přestupek proti občanskému soužití 
(§ 49 přestupkového zákona)

Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo 
mj. ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá 
v posměch, úmyslně naruší občanské soužití 
vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ub-
lížením na zdraví, nepravdivým obviněním 
přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým 
jednáním.

Kdo zesměšňuje jiného, uráží apod., může 
být nejen napaden žalobou na ochranu osob-
nosti, ale též oznámen pro tento přestupek. 
Použití obou způsobů právní ochrany se nevy-
lučuje. Někdy čelí úředníci obcí verbálním 
útokům, i tomu posměchu. Pak je na místě 
obrana prostřednictvím přestupkového záko-
na.

Trestný čin násilí proti skupině obyvatel 
a proti jednotlivci (§ 196 trestního zákona)

Pokud by někdo vyhrožoval zastupitelům 
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způ-
sobením škody velkého rozsahu, je na místě 
využít tohoto ustanovení.

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy 
přesvědčení (§ 198 trestního zákona) 

Výtržnictví (§ 202 trestního zákona)
Kdo se dopustí veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo 
výtržnosti, mj. zejména tím, že napadne jiné-
ho, hrubým způsobem ruší přípravu nebo 
průběh shromáždění (například konání zastu-
pitelstva) bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta.

Ublížení na zdraví (§ 221 trestního záko-
na) 

Vydírání (§ 235)
Kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo 

pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco 
konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta. Odnětí svobo-
dy na dvě léta až osm let bude pachatel mj. 
potrestán, spáchali taková čin pro jeho poli-
tické přesvědčení.

Pokračování příště
 RSDr. Jiří Boháč, místostarosta MHaH

Ochrana osobnostních práv starosty, zastupitele a úředníka - pokračování

V lednovém čísle Zpravo-
daje jsme vás, občany, vyzvali 
k anketě ohledně provozní doby 
videoloterijních terminálů a mož-
ném či nemožném omezení hrací 
doby jako u výherních hracích 
automatů (dále VHP). Nejenže 
jste zásadně proti neomezování 
doby, ale jste pro:
l razantní snížení počtu heren
l  zrušení všech heren na hlav-

ních tazích, jde vám hlavně 
o ulici Přemyslovců

l  zrušení herních automatů 
úplně na celém území Ma-
riánských Hor a Hulvák

l  zrušení herních i videolote-
rijních terminálů na území 
Ostravy

l  zrušení veškerého hazardu na 
území celé České republiky.

Ano, souhlasím s vámi, že her-
ny jsou místa zvýšené kriminality 
a drog. Že tam chodí většinou ti, 
co nepracují. Že každá závislost 
na hrách a sázení je začátek kon-
ce. Že je škoda z poklidné čtvrti 
nechat udělat spíše Las Vegas.

Pojďme se podívat, jak to 
vlastně v MHaH vypadá:

Na území Mariánských Hor 
a Hulvák je 7 restaurací a barů, 
kde jsou umístěny výherní hra-
cí automaty. Dále zde najdeme 
15 heren s VHP, jedno Casino 
a jeden Club. Celkově je na úze-

mí 99 hracích přístrojů. Všechny 
herny jsou v soukromých pro-
storech. K postupnému omezení 
došlo zejména v počtu hracích 
přístrojů – ještě v roce 2007 
bylo na území Mariánských 
Hor a Hulvák přes 200 přístro-
jů. K omezení přispěla i Obec-
ně závazná vyhláška č. 10/2008 
Statutárního města Ostravy, kte-
rá stanovila konec „herní doby“ 
ve 22 hodin. Kontrolu dodržová-
ní této vyhlášky provádí pracov-
nice fi nančního odboru ÚMOb 
MHaH. Pro zajímavost uvádím, 
že v roce 2009 byla provedena 
rozsáhlá kontrola heren a byly 
uděleny pokuty ve výši 67 000 
korun, i když vyhláška ani v jed-
nom zařízení porušena nebyla. 
Další kontrola byla provedena 
v únoru tohoto roku.

Naopak videoloterijní termi-
nály povoluje ministerstvo fi nan-
cí, celkově je na území MHaH 
cca 300 terminálů. Kontroly 
provádí pracovníci Finančního 
úřadu Poruba. 

 Gabriela Zeisberger

Provozní doba u terminálů
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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 zabezpečit majetek
l Zamykejte vstupní dveře a za-
vírejte okna vždy, když opouštíte 
domácnost, i když jdete třeba jen 
na chvíli k sousedce nebo na krát-
ký nákup. Pootevřená balkónová 
okna nebo větrací okénka jsou pro 
zloděje-bytaře velkým lákadlem. 
Venkovní, bytové i balkónové 
dveře v noci zamykejte, i když jste 
doma.
l Bezpečnost bytu zvýšíte insta-
lací bezpečnostních dveří nebo 
různých mechanických zábran-
ných prostředků jako jsou např. 
bezpečnostní štít a profi lová cylin-
drická vložka, vrchní přídavný 

zámek, příčná celoplošná dveřní 
závora, pojistka dveřních závěsů 
jako zábrana proti vysazení dveří.
l Okna lze opatřit různými 
typy mříží apod. Moderní techni-
ka nabízí také využití domácího 
videotelefonu elektromechanic-
kým ovládáním vstupních dveří 
(např. u rodinných domků, v nové 
panelové výstavbě).
l Opouštíte-li byt nebo dům na 
delší čas (např. jedete na chatu 
nebo rekreaci), nezatahujte rolety 
a žaluzie, nevypínejte přívod elek-
třiny. Snažte se udržovat dojem, 
že jste stále přítomni. Vhodná je 
výpomoc mezi sousedy, mohou 
vám byt kontrolovat a pravidelně 
vybírat schránku.
l Můžete si pořídit elektronické 
spínací zařízení, které podle nasta-
vení rozsvítí světla, zapne rozhla-

sový přijímač, televizi apod. Opět 
tak vytváříte zdání, že jste doma.
l Pro případ, že byste přesto byli 
vykradeni, je vhodné mít vyfo-
tografovány cenné věci, sepsána 
výrobní čísla apod. Tyto infor-
mace pomohou policii v pátrání 
a usnadní vaše jednání s pojišťov-
nami při likvidaci pojistné událos-
ti.
l Stejně postupujte i u zabezpe-
čení rekreačních obydlí.
l Nezapomínejte zamykat svůj 
automobil. Můžete ho vybavit pří-
davným zařízením pro uzamčení 
řadící páky nebo volantu. Je mož-
né si opatřit i elektronické alarmy 
či imobilizéry zapalování.

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

Chraňte se

Důležité telefonní kontakty
Policie ČR 158
Městská policie 156
Lékařská pohotovost (Záchranná služba) 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasiči 150
Život 90 Senior telefon 800 157 157
Elpida – Zlatá linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110
Úřad městského obvodu MhaH - ústředna 599 459 200
Oddělení péče o seniory 599 459 240

Co se dá dělat s tím, 
když mám pocit, že 
nemám na nájem 
bytu?
Odpověď:

l Obecně se dá říct, že nejrych-
lejší možnost je požádat o příspě-
vek na bydlení. Ten je vyplácen 
po doložení příjmů a výdajů za 
uplynulé čtvrtletí dle zákonných 
ustanovení.
l Lidé, kteří mají v nájmu 

obecní byty velikostně nepřimě-
řené jejich fi nančním možnostem, 

mohou požádat městský obvod 
o pronájem jiného bytu.
l Nájemce bytu, bez ohledu, 

zda jde o byt v obecním či sou-
kromém domě, který je poživate-
lem starobního nebo invalidního 
důchodu, může městský obvod 
požádat o byt zvláštního určení 
– to je byt v domě s pečovatelskou 
službou, kde je jistě nájemné „při-
jatelné“.
l V případě, že nájemníka 

postihla dočasná krize, může 
požádat o individuální splátkový 
kalendář.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...
V únoru jsme s panem 

místostarostou RSDr. 
Jiřím Boháčem navštívili 
pana Kašu Rudolfa, kte-
rý nás překvapil nejen 
svou vitalitou, ale i spo-
kojeností a vyrovnanos-
tí. Svěřil se nám, že přes 
svůj úctyhodný věk hod-
ně čte, sleduje dění a těší 
se, až roztají ledovky, 
aby se mohl vydat mezi 
lidi do ulic. Ještě jednou 
přejeme mnoho zdraví 
a stálý úsměv.

 (GZ)

Blahopřejeme

ROMFASHION
se jmenuje projekt fi nancovaný 
z evropských fondů. Jeho cílem 
je zasvětit romské ženy do zákla-
dů šití a podchytit jejich zájem se 
vzdělávat. V tomto kurzu se rom-
ky nejen naučí základní operace 
šití, ale zhotoví si i jednoduché 
předměty. 
n Zeptala jsem se pana 

Jezerského, radního městského 
obvodu na podrobnosti týkající 
se této ojedinělé iniciativy.

Ano, je pravdou, že radniční 
sociální odbor i já se podílíme na 
realizaci tohoto kurzu. Oslovila 
mne občanská společnost, nosi-
telka tohoto projektu v Ostravě, 
zda bychom se nezapojili do této 

mezinárodní akce. Řekli jsme 
„ano“ a vytipovali jsme 15 ro-
mek, které měly zájem se něco 
naučit. Škola „matrosovka“ nám 
propůjčila místnost a mým úko-
lem bylo oslovit odbornice, lek-
torky, aby se pustily do výuky. To 
se povedlo. 
n To máte i šicí stroje?
Jaký by to byl kurs bez strojů? 

Stroje máme zapůjčené a naše 
klientky se k nim chovají více než 
mateřsky.
n Doslechla jsem se, že si 

kurz pochvalují a že by chtěly 
pokračovat ve výuce.

I to je pravda. Snad se nám 
to na jiném místě a v jiném čase 

podaří. Nepředbíhejme událos-
tem. V případě, že nám magistrát 
města dá na podobný program, 
pracovně mu říkám EDUCATO, 
peníze, jsme připraveni ho reali-
zovat.
n Ve Vašem případě tedy 

neplatí: Dvakrát nevstoupíš do 
jedné řeky? 

Obdivuji lidi, kteří naskyt-
ne-li se příležitost, jsou ochotni 
se něco nového naučit. Pak je 
milerád nezištně podpořím. Mám 
radost z toho, že to nejsou jen slo-
va, slova, slova…

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky projed-
návala v únoru 2010 žádost města 
Ostravy, která se týkala vydání 
souhlasu ke vstupu na pozemky 
Hulváckého kopce „zelená lou-
ka“, kde se bude realizovat stavba: 
„Komunitní centrum Ostrava“.

Záměrem investora je vybudo-
vat komunitní centrum pro oso-
by s tělesným a kombinovaným 
postižením. Komunitní centrum 
bude tvořeno dvěma základními 
provozy: stacionářem s denním 
provozem a bydlením s podporou. 
Bydlení sestává ze tří shodných 
apartmánových domů. Každý je 
tvořen šesti obytnými buňkami po 

jednom lůžku a sedmou buňkou 
se dvěma lůžky pro odlehčova-
cí službu a společnými prosto-
ry. Celková kapacita domů je 24 
osob. Apartmány jsou mezi sebou 
odděleny zahradou, naopak na 
západní straně propojeny spojova-
cí chodbou se samostatnými vstu-
py. Chodba navazuje na vstupní 
halu denního stacionáře s reha-
bilitačními provozy, tělocvičnou 
a chráněnými dílnami pro 30 
osob. V rámci stavby bude rovněž 
vybudován dostatečný počet par-
kovacích stání.

Termín zahájení stavby bude 
čtenářům Zpravodaje upřesněn.

 Radnice

Komunitní centrum
Ostrava

Mateřská škola Zelená 73/A
Mateřská škola Matrosovova 14/A
Mateřská škola Gen. Janka 1/1236

Křesťanská mateřská škola U Dvoru 22
24. 3. 2010 od 8.00 do 13.00 hodin
25. 3. 2010 od 10.00 do 16.00 hodin

Alternativní mateřská škola U Dvoru 22a
24. 3. 2010 od 9.00 do 16.00 hodin

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

OZNÁMENÍ TERMÍNŮ ZÁPISU DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉM OBVODĚ 

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
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Nikdy není na škodu si připomenout dobu  minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné či nedávné
(dosud nepublikované) „historie“ našeho města. Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, 

pro  které vzpomínání je životní potřebou. Kteří se  umí  zastavit a ohlédnout.
Pro takové z vás existuje při Zpravodaji:

KLUB  PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH
MARIÁNSKÝCH HOR  A HULVÁK.

Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.
Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava

Obchodní akademie v Ostravě-
Mariánských Horách připravila 
3. 2. 2010 Kvízové dopoledne pro 
žáky 9. tříd ostravských základ-
ních škol.

Netradiční formou si žáci 9. tříd 
mohli vzájemně změřit své znalos-
ti a dovednosti z oblasti jazykové, 
společenskovědní, ekonomické 
i tělovýchovné. Žáci se seznámili 
s prostředím a odbornými před-
měty vyučovanými ve škole a také 
komunikovali se svými potenciál-
ními spolužáky z řad studentů, 
kteří při soutěžích asistovali.

Soutěžní dopoledne pořádala 
Obchodní akademie v Ostravě-
Mariánských Horách již druhým 
rokem. Účast žáků svědčí o tom, 
že akce je zajímavá a přínosná. 
Žáci si ze soutěží odnesli i zajíma-
vé ceny.

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

Škola hrou

Čertoviny volají
Koncem března odstartujeme další blok 

Čertovin, a to přesně dne 27. března 2010 
ve 14.00 hodin u radnice MHaH. Akce 
pod názvem „Orientační běh“ vás prove-
de Mariánskými Horami a Hulvákami, na 
trase vás čekají mnohá překvapení a pro 
ty nejrychlejší odměna. Registrace účast-
níků je téhož dne od 13.30 hodin u mari-
ánskohorské radnice. Těšíme se na vás.

 (red)

Dne 19. bøezna 1901 o 3. 
hodinì odpoledne se odbý-
vala schùze obecního výbo-
ru ve Lhotce. 

Usneseno: Zøízení chod-
níku na øíšské silnici (Palac-
kého tøída). V zásadì pøija-
to, aby majitelé domù platili 
dvì a obec jednu tøetinu. 
Ohledné stavby silnice ze 
Lhotky do Nové Vsi usnese-
no po vysvìtlení pana øed. 
Kohouta, inž. Tichýho, dr. 
Maye a naduè. Pospíšila pøi-
kroèíti ihned k její stavbì. 
— Dále usneseno k návrhu 
obec. výboru pojmenovat 
obec Lhotku pro pøíštì 
Mariánské Hory a sice sed-
mi hlasy. Pan naduè.  Pospí-
šil pro testuje proti tomu-
to jménu z dùvodu èistì 

národních a rozhodnì praví, 
že jiné dùvody ho nevedou. 
— Usne seno rozšíøiti úøed-
ní místnosti, které volají již 
k Bohu o pomoc. Místnost 
zasedací sínì naprosto 
nedostaèuje. To je obyèej-
ný pokoj a nikoliv zasedací 
síò. A nejen to, ale i úøadov-
ny jsou malé. — Ohledné 
náhrad za intervenci pøi 
rùzných funkcích usneseno 
vypláceti diety. — Pøijat sta-
tut obecních zøízencù a sice 
pøijato jednohlasnì podle 
normy úøedníkù státních 
a zemských. Usneseno pøi-
jati strážníka Žabáka defini-
tivnì. Ustanoveny definitiv-
nì uèitelky na mateøských 
školkách sl. Grossmanova 
a sl. Uhlíøova. K návrhu 

p. inž. Tichýho usnešeno 
stanoviti remuneraci pod-
le statutu právì pøija tého. 
Usneseno vyslati deputaci 
do Vídnì ohlednì zøízení 
zástavky na severní dráze 
císaøe Ferdinanda. Zvoleni 
p. øed. hor Kohout a sta-
rosta obce Sýkora. Celkový 
pøíjem za rok 1899 obná-
šel 76.263 zlatých,  úhrnný 
výdej obnášel 74.990 zla-
tých. Po vysvìtlení p. inž. 
Tichýho a øed. Kohouta, 
který uznal pùsobení nové-
ho pana tajemníka Grmely 
za chvalné, byly k návrhu 
p. øed. Kohouta úèty schvá-
leny. Koneènì ještì zaøazen 
byl pan tajemník obce do 
vyšší tøídy hodnostní. Na to 
schùze skonèena.

PAMÁTNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

„Mariánské Hory“, tak se bude nazý-
vati Lhotka u Mor. Ostravy. Vyvole-
no dojista toho druhu jediné jméno 
v Rakousku. Vítáme a povdìkem ráz-
ný èin Lhoteckého zastupitelstva obce 
kupøedu: neboś rùzných tìch Lhot a Lho-
tek existuje na tucty v naší øíši. Vhod nou 
pøemìnou touto poslouženo bude velmi 
zájmùm celé obce. Vùbec znamenati 
v poslední dobì ve Lhotce èilý ruch. Pøe-
kvapilo pøi vèerejším sezení obec. výbo-
ru lhoteckého, po odhlasování o tomto 
pøejmenování — rozdurdìní se jednoho 
èlena výboru. Asi proto, že návrh z nìho  
nevyšel. Nechceme hájiti onìch osob, 
které usilovali o to, by se obec nazýva-

la na pøíštì „Marián ské Hory“ v ohledu 
národním, ale mùžeme smìle øíci, že 
pronešené výtky jeho mohly mu nazpìt 
vmeteny býti, neboś jméno, které chtìl 
Lhotce vnutiti nemá pro ni takových 
vzpomínek jakých on se domnívá i s Ju-
øicou. Povíme pøíležitostné toho více. 
Konstatujeme, že starosta obce p. Adolf 
Sýkora, jakož i oni pánové, kteøí pro pøe-
jmenování hlasovali, se nedali nikterak 
másti „útokem“ slovným. Lhotecká inte-
ligence, beztak øídká, potøebuje podpo-
ry a soustøedìní všech sil ku zdaru obce 
a jejího rozkvìtu. Obec se obrozuje, 
roste a tudíž je zapotøebí souèinnosti 
k  práci všech.

Známý redaktor František Sokol Tùma ve svých novinách
Ostravský obzor dne 20. 2. 2010 k této události napsal:
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Ostravští kriminalisté, speci-
alizující se na prověřování 

trestné činnosti páchané na se-
niorech, intenzivně prověřují 
sérii celkem 16 podobných přípa-
dů. Dosud neznámý pachatel(é) 
obdobným způsobem - díky 
podobné zámince vylákal od se-
niorů většinou celoživotní úspory 
v řádech desetitisíců. K trestné 
činnosti došlo v době od října 
roku 2009 do ledna 2010. Z cel-
kem 16 případů odešel pachatel 
s nepořízenou jen ve třech pří-
padech, ve zbylých 13 případech 
senioři důvěřivě peníze vydali. 
Celkem tak škoda na Ostravsku 
činí zhruba 800 000 korun. 

Během čtyř měsíců tak ostrav-
ští policisté zaregistrovali „invazi 
vnuků“. Případy mají obdobný 
scénář a podobají se navzájem 
jako „vejce vejci“. Bohužel totož-
ná je i reakce seniorů, bez váhání 
vydají nezřídkakdy celoživotní 
úspory naprosto neznámému člo-
věku. Stejné jsou i reakce obětí, 
poté, co zazvoní v jejich bytě 
telefon tzv. pevná linka. Na hlas 
většinou reagují dotazem „to jsi 
ty…Tomáši, Venoušku, Lukáši 
či jiné jméno jejich nejbližšího 
– vnuka“. Poškozené nezarazí 
ani požadavek odevzdání peněz 
úplně neznámému člověku. Upo-

zorňuji, že se nejedná o malé 
částky, ale řádově desetitisícové 
položky. A připomínám, že poli-
cisté v podstatě neustále opakují 
seniorům základní zásady bez-
pečného chování. Informování 
veřejnosti je zintenzivněno vždy 
při zaznamenání většího počtu 
případů. I tímto způsobem, mimo 
běžných besed se seniory, se 
snažíme pomoci veřejnosti. Neji-
nak tomu bylo i vloni v říjnu. Po 
zjištění prvních popisovaných 
případů byla veřejnost upozor-
ňována na toto nebezpečné pro-
tispolečenské chování. Nicméně 
z dalších oznámených případů 
je zřejmé, že se upozornění opět 
minulo účinkem. I přes tento fakt, 
znovu připomínám, své úspory 
nevydávejte cizím osobám, neot-
vírejte dveře cizím lidem. Dal-
ším preventivním doporučením 
je také možnost uložení velkých 
fi nančních částek do bankovních 
ústavů. Máte-li ve svých rodi-
nách seniory, pokuste se je při-
mět k tomuto kroku a buďte jim 
nápomocni k uložení větších čás-
tek peněz v bankách. „Své“ seni-
ory v rodinách zásadně nežádejte 
o fi nanční výpomoc telefonic-
ky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
senioři byli kontaktováni vždy 
telefonicky na tzv. pevné lince, je 

žádoucí pořídit do rodin telefonní 
přístroje s displejem, kde senior 
zjistí volajícího. Volaný tak jed-
noduše zkontroluje, zda číslo 
volajícího odpovídá číslu jeho 

příbuzného. V případě nezná-
mého volajícího lze doporučit 
na telefonát vůbec nereagovat. 
Dalším řešením této situace je 
samozřejmě také mobilní telefon. 
Není vyloučeno, že poškození 
jsou tipováni dle křestních jmen, 
obvykle hojně používaných 

v minulosti a v současnosti jsou 
tato jména naopak výjimkou. 

Navíc požadavek nejbližších 
rodinných příslušníků se dá vyře-
šit přece ověřením informace, 
zpětným dotazem u rodiny, nebo 
osobním jednáním a zásadně 
předáním peněz jen svým blíz-
kým. Na záminky typu „vnuk 
je nemocen, posílá kamará-
da, nemůže přijít proto či ono“ 
nereagujte. Pachatel ještě se-
niory ubezpečuje tím způsobem, 
že seniorce předá svůj telefon 
s hovořícím „vnukem“, kte-
rý babičce poděkuje za peníze. 
Popřípadě pachatel po předání 
peněz zavolal na původní pevnou 
linku a za peníze poděkoval.

Oběť často zjistí, že byla pod-
vedena až později, prověřování 
je tak komplikováno. Na mís-
tě činu se nedaří zajistit stopy, 
v některých případech senioři 
již nejsou schopni vzpomenout 
a popsat relevantní průběh udá-
losti ani pachatele. Před policisty 
tak stojí opravdu nelehké pro-
věřování. Ostravští senioři však 
mají své „zastání“ ve specialis-
tech, kriminalistech prověřující 
trestnou činnost páchanou na 
seniorech.

Některé oběti se stydí za svou 
důvěřivost a před dalšími členy 

tají skutečnost, kdy byly podve-
deny. Stejný důvod – stud může 
stát také za dalšími případy, které 
možná senioři dosud neoznámi-
li policistům. Počet případů tak 
nemusí být konečný. Obětí se 
stávají většinou osamocení se-
nioři, kteří žijí v domácnosti sami 
a návštěva k nim zavítá výjimeč-
ně. Proto jsou také senioři vděč-
ni za jakýkoliv kontakt s někým 
„zvenčí“. 

V současnosti probíhá opera-
tivní prověřování ostravských 
policistů ke zjištění pachatelů 
uvedeného odsouzeníhodného 
jednání. Kontaktuje-li Vás kdo-
koliv výše popsaným způsobem, 
okamžitě přivolejte policisty 
a věc oznamte!

Ostravští policisté však neu-
stále pokračují také v preventivní 
činnosti, jejíž cílovou skupinou 
jsou právě senioři, které neustále 
seznamují se základními zásada-
mi bezpečného chování. Policisté 
preventivně informační skupiny 
Ostrava připravili preventivní 
týden pro seniory v termínu 
22. 3. 2010 – 29. 3. 2010, kdy 
preventisté zamíří do domovů 
pro seniory. 

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
komisařka 

Invaze 
vnuků

Městská policie Ostrava zahá-
jila realizaci projektu, zaměřené-
ho do oblasti prevence u seniorů 
a osob tělesně či jinak zdravotně 
postižených. Prvním zájemcům 
byla v uplynulých dnech instalová-
na zařízení s nouzovým tlačítkem.

Záměrem projektu je umožnit 
osaměle žijícím seniorům a zdra-
votně handicapovaným lidem při-
volat si pomoc, dostanou-li se do 

situace, kdy budou ohroženi na 
zdraví či životě a budou odkázáni 
pouze sami na sebe. Zejména v pří-
padech náhlé nevolnosti nebo jiné 
zdravotní indispozice, kdy se oso-
ba stane nepohyblivou a nemůže se 
dostat k telefonnímu přístroji. 

Osoby z této cílové skupiny se 
také často stávají oběťmi trestné 
činnosti a to i ve vlastních bytech, 
kdy se pachatelé snaží pod různý-
mi záminkami (pomoc při autone-
hodě, vydávání se za vzdáleného 
příbuzného apod.) vnutit do bytu. 
I když by si poškození rádi přivola-
li telefonem policii, z nejrůznějších 
důvodů (ostych, zamezení přístupu 
k telefonnímu přístroji ze strany 
pachatele apod.) tak neučiní. Po 
zmáčknutí nouzového tlačítka tak 

budou mít i v těchto případech 
možnost přivolat si pomoc, aniž by 
museli někam telefonovat. 

Instalace zařízení včetně pře-
nosného tlačítka je prováděna 
vyškolenými strážníky v bytech 
zájemců zcela bezplatně. Jediné 
náklady, které občanům v souvis-
losti s provozem zařízení vznik-
nou, jsou spojeny s pořízením 
a udržováním SIMkarty, která je 
součástí zařízení, což je 200 Kč za 
kartu jako jednorázová platba 
a následně částka cca 200 Kč za 
dobití kreditu jednou ročně. 

Osoby, v jejichž bytech bude 
zařízení nainstalováno, budou také 
pravidelně navštěvovány místní-
mi okrskáři, kteří budou ověřovat 
funkčnost zařízení, spokojenost 
klientů a odpovídat na dotazy s pro-
vozem zařízení spojené. V případě 
potřeby budou také dohlížet, aby 
došlo k včasnému dobití sim-karty 
ve lhůtě, požadované příslušným 
operátorem.

Má-li kdokoli zájem o tuto služ-
bu pro sebe nebo pro člena rodiny, 
může kontaktovat sociální pra-
covníky na úřadu dle místa byd-
liště, odkud jednotlivé požadavky 
předají Městské policii Ostrava. 
Sdělí také podrobnější informace 
k celému projektu, popř. zodpoví 
dotazy. S těmi se lze obracet také 
přímo na Městskou policii Ostrava, 
tel. 599 414 165 nebo 599 414 156 
anebo prostřednictvím elektronic-
ké pošty na adrese info@mpostra-
va.cz.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Strážníci montují
nouzová tlačítka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28. května 2010 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volby vyhlásil pre-
zident republiky svým rozhodnutím ze dne 5. února 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 
37/2010 Sb. (red) 

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce 2010

Hasiči na školách
V dnešní 

době jsou 
občané stále 
více ohroženi 
u d á l o s t m i 
typu požárů, 
dopravních 
nehod, havá-
rií v chemic-
kém provozu, radiačních havárií, 
různými druhy živelních pohrom, 
teroristických akcí apod. Při vzniku 
mimořádné události je povinnos-
tí hasičského záchranného sboru 
a složek integrovaného záchranné-
ho systému poskytnout občanům 
veškerou pomoc. Stejně důležitá 
je však připravenost člověka umět 
požárům a jiným událostem před-
cházet a dokázat se v počátečním 
stavu ohrožení postarat sám o sebe 
a své nejbližší. Mezi jednu s požárem 
nebo jinou mimořádnou událostí 
nejvíce ohrožených skupin obyvatel 
patří děti. 

Z tohoto důvodu Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje již třetím rokem zastřešuje na 
území Moravskoslezského kraje pro-
gram Výchova dětí v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Tento preventivní program je určen 
dětem základních škol a skládá se ze 
dvou hlavních částí (pro 1. a 2. stu-
peň školní docházky). Dětem jsou 
postupně hravou, pro děti poutavou, 
formou předneseny dvojicí instruk-

torů základní informace z oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatel-
stva ve dvou vyučovacích hodinách, 
které jsou dále členěny do jednot-
livých tematických bloků. Cílem 
preventivního programu je pomocí 
odborně vyškolených instruktorů, 
z nichž většinu tvoří profesionální 
a dobrovolní hasiči, předat dětem 
důležité informace z oblasti preven-
ce před mimořádnými událostmi. 
Prostřednictvím výukových besed 
a preventivních materiálů vzbudit 
v dětech vztah k dané problematice, 
naučit je, jak mimořádným událos-
tem předcházet, základním princi-
pům ochrany a chování v případě 
vzniku mimořádné události.

Počet základních škol zapojených 
do programu na území Ostravy kaž-
dý rok stoupá souběžně s tím, jak 
přibývá počet vyškolených instruk-
torů. V roce 2009 bylo do programu 
zapojeno 46 % ost-
ravských základ-
ních škol. Instruk-
toři tak provedli 
v loňském roce 
výukové besedy 
v celkovém počtu 
232 vyučovacích 
hodin ve 117 tří-
dách na 31 základ-
ních školách. 

Pro rozšíření 
programu i na dal-
ší základní školy 
v Ostravě je nutné 

vyškolit dostatečný počet kvalitních 
instruktorů. Koncem dubna 2010 
proto pořádá HZS MSK další z kur-
zů pro přípravu instruktorů k výuce 
tohoto programu na základních ško-
lách. Kurz je otevřen všem, které 
preventivní program zaujal, a chtějí 
se do něj aktivně zapojit. Po absolvo-
vání kurzu budou vyškolení instruk-
toři připraveni k výuce popisované 
tématiky na základních školách, které 
o zařazení do tohoto preventivního 
programu projeví zájem. Podrobnos-
ti o programu Výchova dětí v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyva-
telstva, stejně jako bližší informace 
pro zájemce o působení v kolektivu 
instruktorů, je možno najít na inter-
netových stránkách www.hzsmsk.cz
v sekci prevence. 

Por. Ing. Martin Pliska,
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

Dráček Hasík -
logo programu
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

„Březen – měsíc čtenářů“ 
- letošní březen je věnován všem 
čtenářům. V rámci tohoto měsíce 
proběhne na pobočkách Knihovny 
města Ostravy: 

25. 3. „Den ostravských čte-
nářů“

26. 3 – 27. 3. „Noc s Anderse-
nem“

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

25. 3. čtvrtek 9.00 – 18.00 „Den 
ostravských čtenářů“ 
l  Pohádkový kvíz o pohádkách 

B. Němcové „Bylo nebylo“
l  Výstavka knih „Co četly naše 

babičky“

l  Karkulčin příběh nikdy nekon-
čí“ - putování Červené Kar-
kulky časem od klasického až 
po moderní zpracování (čtení, 
povídání, kvíz)

l Amnestie všech upomínek
l  Beseda: „Jihovýchodní Irsko 

vzpomínky a postřehy“, 
přednáší Dana Barnetová, 
16.00 hodin

26. 3. pátek 18.30 – 27. 3. sobo-
ta 8.00 Noc s Andersenem

Noc bude věnována básníkovi 
a spisovateli Františku Hrubíno-
vi, jeho pohádkám a básničkám. 
Co všechno přihlášené děti čeká? 
Jen malá nápověda: čtení, soutěže, 

hry - Co o tobě vím, to povím, 
Pozvánka na bál a kdepak jsou 
korále, Byl jednou nebo nebyl?, 
Otesánek trochu jinak, Půlnoční 
hádání, Lampion přání. 

Bližší informace a přihlášky 
v knihovně.

30. 3., 1. 4., 2. 4., 2010 pondělí, 
úterý, čtvrtek, pátek 14 – 16 hodin 
„Hody, hody, doprovody“, veliko-
noční dílna, ve které si mohou děti 
ozdobit vajíčko a vyrobit veliko-
noční ozdoby.

 
Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
24. 3. středa 17.00 srdečně 

zveme na „Klavírní recitál“ 
– v podání Elišky Hrabalové 
a Michaely Hejrové zazní skladby 
J. S. Bacha, L. van Beethovena, 
F. Chopina a R. Schumanna. 

25. 3. čtvrtek 9.00 – 18.00 „Den 
ostravských čtenářů“ 
l Co četly naše babičky a pra-

babičky - výstavka knih.
l Pohádkové vzpomínky – zá-

bavný kvíz z klasických pohádek. 
l Povídám, povídám pohád-

ku – klasické i moderní pohádky 
budou dětem číst herci z Divadla 
loutek v Ostravě Jana Zajacová 
a Ivo Marták, které děti dobře 
znají z televizního pořadu na ČT 
1 Šikulové. Začátek čtení je ve 
14.00.
l Amnestie všech upomínek.

26. 3. pátek 18.30 – 27. 3. sobo-
ta 8.00 „Noc s Andersenem“

Letos budou děti nocovat 
s pohádkovým bytostmi - dědem 
Vševědem, vílou, vodníkem 
a čarodějnicí. Budou zachraňovat 
království z moci zlého čaroděje 
Prachomora, zahrají si společně 
pohádku Princ Bajaja, u klaví-
ru budou zpívat se Studánkovou 
vílou písničky z pohádek, zatančí 
si na pohádkovém bálu a na dobrou 
noc si budou číst pohádky. Bližší 
informace a přihlášky v knihovně, 
pohádkový kostým je nutný.

1. 4. – 30. 4. „Alternative pho-
tography“ – výstava fotografi í 
Michaely Pospíšilové, která žije, 
pracuje a tvoří v Karviné. V loka-
litách šachet, koksoven, odkališť, 
postupně se rozpadajících domů 
a lidské prázdnoty nachází urči-
tou lyričnost, která se táhne její 
tvorbou od samotného počátku 

a jemně prostupuje historickými 
fotografi ckými technikami. 

Vernisáž výstavy bude ve čtvr-
tek 1. dubna v 17.00.

1. 4. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Zví-
řátka z květináčů“ – výtvarná díl-
na ve spolupráci s nakladatelstvím 
Anagram. Děti budou s pomocí 
odborného výtvarného pracovníka 
z nakladatelství Anagram vyrábět 
veselá zvířátka z květináčků. Ana-
gram zajistí také veškeré výtvarné 
potřeby.  Růžena Hulenová

UPOUTÁVKA
V měsíci dubnu 2010 chystáme 

v mariánskohorských knihovnách 
EXPOZICI zařízení z fi lmové pro-
mítací a počítačové techniky (viz 
foto). Nechejte se překvapit!!!

 Ing. Jezerský

Čtvrtek 1. dubna 2010 – odvoz 
pátek 2. 4. 2010

1. Šimáčkova 23 – 25
2.  Bedřišská kolonie  

– křižovatka Chaloupeckého 
x Bedřišská

3. Gen. Hrušky 23 – 25
4. Žákovská – parčík
5. Rtm. Gucmana
6.  Křižovatka Matrosovova 

x Wolkerova
Úterý 6. dubna 2010 – odvoz 
středa 7. 4. 2010

7. Vršovců 2 – 4
8. Výstavní 22
9. Josefa Šavla 15

10. Zelená 80
11. Křižovatka Raisova x Korunní
12. Fr. Šrámka 10

Středa 7. dubna 2010 – odvoz 
čtvrtek 8. 4. 2010
13. Bílá 3 – 5
14. Železná 10 – 12
15. Nájemnická 12 – 14
16.  Křižovatka Vršovců  

x Kubelíkova
17.  Křižovatka Prostorná  

x Kremličkova
18. Novoveská 14 (DPS)
Čtvrtek 8. dubna 2010 – odvoz 
pátek 9. 4. 2010
19.  Křižovatka Boleslavova  

x Karasova
20. Gen. Janka 2 – parkoviště
21. Cottonové 4 – 6
22. Jiřího Trnky 1
23. Křižovatka E. Filly x Korunní
24.  Křižovatka Mojmírovců x 

Kollárova

Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů pro svoz
a likvidaci velkoobjemových odpadů

Městská policie zve na bezplatný
kurz pro veřejnost

Ostravská městská policie zve 
všechny zájemce bez ohledu na 
věk, pohlaví či případné zdravotní 
indispozice na další blok bezplat-
ných kurzů pro veřejnost, které 
se uskuteční v letošním roce. 
První z nich se bude konat ve 
středu 24. března od 16.00 ho-
din v budově ředitelství Městské 
policie Ostrava na ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě. 

Kurzy jsou pořádány v rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava 
a jsou jedním z mnoha počinů 
Městské policie Ostrava v oblasti 
prevence. Kurzy byly poprvé 
pořádány v roce 2009 a setkaly 
se u veřejnosti s velkým ohlasem. 
Věkové rozpětí účastníků bylo 
velmi široké a řada jich navštívila 

všechny čtyři kurzy, které se 
v loňském roce konaly.

Součástí každého kurzu je výu-
ka základů sebeobrany, aktuálně 
připravená přednáška na téma 
prevence sociálně patologických 
jevů, např. jak se nestát obětí trest-
ného činu, informace o pomoci 
obětem trestné činnosti, dále in-
formace o činnosti městské policie 
a dostatečný prostor bude věnován 
také pro dotazy účastníků kurzů.

Přednášky a výcvik povedou 
lektoři akreditovaného výcvikové 
střediska Městské policie Os-
trava.  

Náplň každého kurzu bude jiná, 
jednotlivé kurzy budou na sebe 
volně navazovat, avšak kdokoli se 

může zúčastnit kteréhokoli kurzu 
(jednoho nebo také všech).

Účast není nutno avizovat 
předem.

Zájemci se dostaví v uvedeném 
čase na místo konání (tramvaj č. 
1, 2, 6, 13 – zastávka Důl Hlubi-
na). Je vhodné si s sebou přinést 
sportovní oblečení (pro výuku se-
beobrany), volnější obuv na přezu-
tí a hygienické potřeby (možnost 
využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není třeba, výu-
ka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi po-
skytneme na tel. 599 414 165, 
599 414 156 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz.

Slezská diakonie ve spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek a Domem knihy Librex
pořádá dne 24. 3. 2010 přednášku na téma

Domácí hospicová péče a její specifi ka.
Místo: Galerie knihkupectví Librex, Smetanovo náměstí 8, Ostrava

Přednášející: MUDr. Dagmar Palasová – lekář, paliativní medicína
Bc. Bronislava Husovská, vrchní sestra, Mobilní hospic Ondrášek
Bc. Radka Adamcová, sociální pracovnice Mobilní hospic Ondrášek

Akce se koná za fi nanční podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy,
program Grundtvig, projekt Partnerství.

Více informací na: www.mobilnihospic.wz.cz

Otvírat království není vůbec lehká věc, jak se přesvědčily děti v únoru 
v knihovnách na ulicích Daliborova a J. Trnky.
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Středisko Korunní, Korunní 49,Ostrava-Mariánské Hory: tel. 596 624 041
12.-14. 3. 2010  KORUNKA OPEN - víkendové volné hraní deskových her   

pro veřejnost 
13. 3. od 10.00 Krajský velký turnaj v rámci Dominion Tour
19. 3. 2010 Zpěváček 2010 – 1. kolo (Lidová konzervatoř)   
 19. – 21. 3. 2010 Vystoupení DIVIDLA na přehlídce   
26. – 28. 3. 2010 Víkendové Soustředění DIVIDLA v Mladecku 
27. 3. 2010 Hlubina – vystoupení v Těrlicku
27.-28. 3. 2010  Hlubina – vystoupení na SLO hradě – velikonoce na hradě   

pro veřejnost

Středisko turistiky, ul. B. Martinů, Ostrava-Poruba, tel: 599 527 322
13. 3. 2010, 9.00 Kreativní sobota, výroba velikonočních dekorací 
18. 3. 2010, 8,30 Krajské kolo v jazyce francouzském /Stu O-Poruba 
24. 3. 2010, 8,30 Krajské kolo v jazyce španělském /Gymnázium Hladnov 
21. 3. 2010, 9.00 Lyžařský zájezd č.9 – závody dětí ve slalomu a sjezdu 500 Kč/dítě
27. 3. 2010, 9.00  Exkurze do Ostravského muzea - prohlídka přírodovědných expozic, 

hlasy zvířat, zhlédnutí 3D fi lmu 
27. 3. 2010, 9.00 Lyžařský zájezd č. 10 na Praděd - ukončení sezóny 500 Kč/dítě

Středisko přírodovědců, ul. Čkalovova, Ostrava-Poruba, tel: 599 527 321
1. 3. 2010 Klub kaktusářů
1.-26. 3. 2010 Kurzy ekologické výchovy, Ptačí svět pro ZŠ a MŠ
13. 3. 2010 Entomologický klub
19. 3. 2010 Krajské kolo biologické olympiády
21. 3.-31. 3. 2010  Terénní exkurze po chráněných územích Ostravska – pro ZŠ   

a veřejnost
26. 3. 2010 Krajské kolo chemické olympiády
27. 3. 2010 Klub cestovatelů - Olomouc

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

Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory
www.svc-korunka.cz

Program na měsíc: březen 2010

Informace o akcích získáte na www.svc-korunka.cz
na výše uvedených telefonních číslech nebo na info@svc-korunka.cz

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

OMLUVA
„Omlouvám se paní Ing. arch. Lianě Janáčkové, senátorce Senátu Parlamentu ČR a sta-
rostce městské části Mariánské Hory a Hulváky, za nepravdivé skutečnosti, které jsem 
uvedl ve svém vystoupení na zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 
2. 6. 2007. Prohlašuji, že není pravda, že paní Ing. arch. Liana Janáčková měla jakýkoliv, 
ať přímý či nepřímý podíl na mém zranění, které jsem utrpěl v září 2003, kdy u mě došlo 
k dvojnásobnému proražení lebky, bezvědomí a následnému částečnému ochrnutí.“

 Petr Sumara

Přípravné testy
NaVŠ

www.navs.cz

Dne 17. listopadu 2009 se v Ostravě-Mariánských Horách 
v chovné stanici Z Čertovy Lhoty narodilo pět černých štěňat Lab-
radorského Retrievera – dva pejsci a tři fenečky.

Štěňata s PP mají skvělý původ, jsou zdravá, odčervená a při 
odběru budou i poprvé očkovaná. K odběru nyní ještě zbývají tři 
fenečky neváhejte.

V případě zájmu prosím volejte na 724 911 105 nebo 
608 423 221, popřípadě pište na v.janackova@hotmail.com

Nabízíme štěňata
Labradorského Retrievera

28. října 950/266, Ostrava-Mariánské Hory

Otevřeno
po - pá 11.00 - 22.00, so - ne 12.00 - 22.00

Příjemné prostředí, nekuřácký salónek,
skvělá kuchyně

Denní MENU od 69 Kč
Rodinné oslavy

Restaurace U Dvou koček

TEL: 596 633 874
www.u2kocek.cz, email: u2kocek@email.cz

Působíme úspěšně v České republice od roku 1998 a nabízíme 
svým  klientům kvalitní služby v oblastech bydlení, zajištění, inves-
tic, tvorby renty a rezervy.

POŽADUJEME:
l Příjemné vystupování 
l Komunikační schopnosti
l SŠ nebo VŠ vzdělání 

NABÍZÍME:  
l Velmi zajímavou a kreativní práci 
l Finanční a časovou nezávislost   
l Statut certifi kovaného odborníka v oblasti fi nancí
l Bonusy, fi nanční a nefi nanční benefi ty 
l Maximální odbornou a praktickou pomoc   
l Týmový kolektiv

V případě zájmu o výše uvedenou pozici, zašlete do 31. 3. 2010 svůj 
životopis na centrala@fps.cz, případně na adresu: fps Hrbáč s.r.o., 
ul. 28. října 168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Společnost fps Hrbáč s.r.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

FINANČNÍ PORADCE
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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, www.beatystudio.webnode.cz

Akční nabídky, slevové poukázky a dárkové poukázky

‹ kadeřnictví - dámské, pánské (út, pá), dětské
‹ kosmetika - celkové ošetření 230 Kč
‹  masáže - medové, lávové kameny, baňkování,  

relaxační
‹ pedikůra, manikůra, nehtová modeláž

AKCE: Masáže lávovými kameny 220 Kč/40 min

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

 
Výroba individuálních vložek

Diagnostika vad nohou
každou středu
10 - 16 hodin

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.

Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505
www.atlastrade.cz

u pekárny
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