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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Snižování dávek v hmotné nouzi pokračuje
ÿ Výsledek auditu
V příštím čísle: O rozhodnutí Zastupitelstva městského 
obvodu MHaH - zrušení ZŠ Matrosovova

Uzávěrka dalšího čísla je 21. ledna 2010

Ponaučení měsíce:
PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD

Vážení a milí,
je tady nový rok a tedy chví-
le, kdy bilancujeme rok loň-
ský a plánujeme úkoly a cíle 
do budoucna. Tento rok bude 
důležitý nejen pro celou Českou 
republiku, ale i pro náš městský 
obvod. Opět po čtyřech letech 
budeme mít příležitost si zvolit 
své zástupce do Poslanecké sně-
movny, Senátu i na radnici. 

Kdybych se měla ohlédnout 
za uplynulým rokem 2009, 
musela bych konstatovat, že 
prvních pět měsíců bylo ještě ve 
znamení tzv. nucené správy, tedy 
mechanizmu, kdy za náš městský 
obvod rozhodovala Rada města 
Ostravy, případně Zastupitelstvo 
města Ostravy. Byli jsme prý 
potrestáni za „závažné“ chyby 
v hospodaření. Nikdo mi dodnes 
však nevyvrátil, že to bylo poli-
tické rozhodnutí za to, že jsem se 
vrátila na radnici po sedmi měsí-
cích vládnutí „zimního“ staros-
ty. Ten cíleně rozpoutal hysterii 
o špatném hospodaření a spustil 
sérii trestních oznámení o našich 
„zlodějnách“. Bohužel pro něj 
i pro celou stávající opozici, poli-
cie všechny údajné „kauzy“ sice 
poctivě vyšetřila, ale nezjistila 
žádná pochybení. Lži, pomluvy 
a osočování jen nadělaly spoustu 
zlé krve. 

Ale naštěstí je to za námi a my 
můžeme pokračovat v naší práci. 
A že je jí před námi ještě dost.

I když se v loni opravilo opět 
mnoho bytových domů, ať už 

výměny oken, či celé generálky, 
např. dům na ul. 28. října 202, 
204, ještě nám toho hodně zbý-
vá. V tomto roce chceme vymě-
nit stávající okna za plastová 
a tím zlepšit komfort bydlení 
u cca 90 % bytů našeho bytové-
ho fondu (což je asi 2400 bytů) 
např. na ul. Fr. Šrámka, Zelené 
a dalších. Na tuto investici bude-
me žádat o dotaci z programu 
Zelená úsporám.

Dotaci jsme získali na rekon-
strukci ul. Zelené, kde se zásad-
ním způsobem rozšířil počet par-
kovacích stání a i chodníky jsou 
provedeny v nové dlažbě. 

Pokračovalo se v další eta-
pě regenerace sídliště Fifejdy I, 
konkrétně prodloužení cyklo-
stezky přes území od ZŠ Gen. 
Janka, kolem MŠ Gen. Janka 
k objektu bývalé Budoucnosti, na 

louce v blízkosti bylo navrženo 
a zrealizováno „psí hřiště“ pro 
amatérské cvičení agility. Letos 
chceme vybudovat v druhé části 
„Doliny“ další chodníky, upravit 
zeleň a instalovat dětské prv-
ky. Na tuto etapu budeme žádat 
dotaci z MMR.

Vzhledem k razantnímu 
snížení počtu žáků na ZŠ Mat-
rosovova v Hulvákách ji musíme 
kvůli nerentabilnímu provozu 
k 31. 7. 2010 zrušit a žáky pře-
vést na ZŠ Gen. Janka. Budovu 
hodláme nabídnout dalšímu škol-
skému zařízení. Vážný zájem 
projevila Bratislavská vysoká 
škola práva.

V září loňského roku jsme 
nastartovali prezentační akce pro 
občany našeho obvodu s názvem 
Čertoviny (viz dřívější název 
obce Mariánské Hory – Čer-
tova Lhotka). Setkali jsme se 
dvakrát na in-line bruslení, na 
Čertovském jarmarku, prošli se 
obvodem s lampióny, zasoutěžili 
v  Korunce na Čertovské miku-
lášské, jen drakiádu jsme museli 
kvůli špatnému počasí zrušit. 
A zajímavé akce v rámci Čerto-
vin chystáme i pro tento rok. 

Super akci, a to koncert Mar-
tina Chodúra, občana našeho 
obvodu a vítěze Česko-Sloven-
ské Superstar se nám podařilo 
zorganizovat a perfektně zabez-
pečit během jeden a půl dne. 
Tímto bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na realizaci akce 
podíleli.

(Pokračování na str. 2)

Ezop žil v 6. století před naším letopočtem. Byl to propuštěný 
thrácký otrok. 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: O pyšné lampě 
Na stole stála svítící lampa, čistá a vyleštěná. Její světlo bylo 

zářivé a dopadalo na stůl i do celého pokoje. Lampa byla na 
sebe velmi pyšná. Ani stůl, ani knihy nesvítily, jen ona záři-
la. Řekla: „Podívejte se na mně, nikdo z vás neumí svítit. Sví-
tím víc, než měsíc na obloze i s hvězdami. Dovedu svítit tak, 
jako slunce!“ Co se tak chlubila, hrálo si u stolu malé kotě. 
Zatáhlo za cíp ubrusu a bác. Lampa spadla a zhasla. „Proč nám 
nesvítíš teď?“ řekla kniha. „Už ze mne nikdo nemůže číst, když 
nesvítíš! Ale podívej se, měsíc svítí dál! Stačilo malé kotě, aby 
tě sfouklo, ale měsíc, hvězdy i slunce vyzařují světlo navěky.“
Poučení měsíce: Pýcha předchází pád.

Leden pro pracovnice matriky znamená především 
důsledné překontrolování sbírek listin za rok 2009 (tj. 
originály podkladů pro zápis do matričních knih a vysta-
vené matriční doklady) se zápisy v matričních knihách, 

které se píší rukopisně a od 1. 1. 2006 současně i elektro-
nicky. Jsou to veškeré matriční události (sňatky, úmrtí), 
které nastanou v tomto matričním obvodě, bez ohledu, 
kde má občan trvalé bydliště. Tyto sbírky listin se násled-
ně předávají k trvalé úschově Magistrátu města Ostravy.

Knihy narození jsou uložené na matrice po dobu 100 

let, oddací a úmrtní po dobu 75 let, po této stanovené 
době jsou předávány k trvalé úschově Zemskému archí-
vu v Opavě. Pro zajímavost uvádím, že první jsou pro 
farnost Moravská Ostrava, Přívoz, Zábřeh, Nová Ves 
a Mariánské Hory vedeny od roku 1614 a samostatná far-
nost Mariánské Hory od roku 1784.

Leden na matrice

Pár čísel pro srovnání:
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
sňatky 87 107 84 95 61 43 59  66 76 54  41 60 65 54  58 46 46  45  35
z těchto rozvodů 42 49 38 31 23 11 19  15 20  11 9 12  8 9 7 2 1  2 -
sňatky - cizinci - - 9 5 7 4 2 7 4  4  1  1 5 7 4 2 3 4 4
církevní sňatky - - 10  23 25 19 10 8  18  10 9 6  10 8 7 6 8 8 5
úmrtí 43 101 74 55 54 70 65 66 67 58 80 65 64 54 73  65 59 61 81

Průměrný věk snoubenců se proti devadesátým létům 
zvedl, již se nevyskytují uzavírání nezletilých snouben-
ců. Mladí lidé dnes přistupují k manželství zodpovědněji, 
vědí, že být spolu pohromadě neustále čtyřiadvacet hodin 

denně vyžaduje gigantickou přizpůsobivost a toleran-
ci z obou stran. Snad právě proto někteří volí variantu 
společného soužití a když spolu budou mít dítě, přijdou 
sepsat na matriku souhlasné prohlášení - zápis o určení 

otcovství k nenarozenému dítěti. A po čase je již vidíme 
v obřadní síni společně s jejich dítětem.... 

Marie Skřinařová
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí

Píseň o zimě
Jindřich Oleš

Z bílých věží
Písmenka sněží

Všechny pochytat
Se daří jen stěží

Až na mě dolehne mrazivá tíseň
O zimě složím lehounkou píseň.

Bytový odbor Úřadu Městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky upozorňuje všechny občany, 
kteří mají podanou žádost o pro-
nájem bytu, o nutnosti nejpozději 
do konce února 2010 provést 
aktualizaci své žádosti. Aktualiza-
ce je platná pro rok 2010. Pokud 
máte zájem na tom, aby i nadále 
byla Vaše žádost o pronájem bytu 
vedena v evidenci, dostavte se 
urychleně 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
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Vážení a milí,
(Pokračování ze str. 1)

Já navštěvuji naše seniory 
v domech s pečovatelskou služ-
bou, pan místostarosta Boháč 
chodí gratulovat jubilantům, 
spolu jsme poblahopřáli i páno-
vi, který se dožil nádherných 100 
let. Při rozmluvě s ním nám čas 
určený k návštěvě rychle uplynul. 
Bylo to velmi příjemné setkání. 
Rovněž v tomto roce plánujeme 
další akce pro seniory – zaslouží 
si naši pozornost.

V prosinci proběhl v knihovně 
na Fifejdách křest knihy Lékař 
lidumil, na které se značnou 
měrou podílel radní pan Jezer-
ský. Kniha pojednává o význam-
né osobnosti naší historie MUDr. 
Janu Mayovi, který stál v čele 
naší obce na počátku 20. stole-
tí. Zároveň jsme vyznamenali 
všechny pracovnice obou našich 
knihoven na Fifejdách a na Dali-
borově ulici za přínos pro kulturu 
a vzdělání dětí, mládeže i dospě-
lých občanů městského obvo-
du. Tímto jim chci ještě jednou 
poděkovat. 

Od začátku roku 2010 zazna-
menáváme i změnu na postu 
ředitele ZŠ Gen. Janka. Po neu-
věřitelných 20 letech odchází 
na zasloužený, ale aktivní odpo-
činek Mgr. Jaroslav Skoumal, 
kterému rovněž děkuji za skvě-
lou dlouhodobou spolupráci. Na 
jeho místo nastupuje Mgr.Šárka 
Fehérová, která nejlépe absolvo-

vala konkurz. Přejeme jí do této 
funkce mnoho úspěchů a pevné 
nervy. 

Změny se dotkly i našeho úřa-
du. V rámci snižování pracovních 
sil a následných ekonomických 
úspor jsme provedli organizační 
změnu a sloučili 2 odbory, a to 
odbor Organizační a vnitřních 
věcí a odbor Kancelář vedení 
radnice do jednoho s názvem 
odbor Hospodářské správy 
a vnitřních věcí. 

29. 12. 2009 schválilo ZMOb, 
bohužel jen koaliční zastupitelé, 
a to pan Andrle, pan Boháč, paní 
Janáčková, pan Jezerský, paní 
Klapetková, pan Kokeš, paní 
Rašková a paní Stachová rozpo-
čet obvodu na rok 2010. Opozice 
toto zasedání ignorovala (někte-
ří s omluvou, jiní bez omluvy, 
což je v rozporu s jednacím 
řádem). Rozpočet byl sestaven 
jako vyrovnaný, díky současné 
krizi však s omezenými příjmy, 
a tedy i výdaji. Holt, musíme 
šetřit všichni, nejen vy ve svých 
domácnostech, ale i my na rad-
nici. Přesto pevně věřím, že vás, 
občanů, se nutná ekonomická 
omezení nedotknou a služby, 
které vám jako radnice poskytu-
jeme, zůstanou na dobré úrovni. 
O to se budeme všichni snažit. 

Milí občané, dovolte, abych 
vám popřála do roku 2010 hod-
ně zdraví, štěstí, lásky, domácí 
pohody, pracovní i osobní úspě-
chy a splnění všech vašich snů,

 Starostka Liana Janáčková

Povolení musí být právem obce
Platný zákon č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných 
hrách je zatížen řadou nedostat-
ků jak po stránce formální, tak po 
stránce věcné. V obsahové rovině 
zákon nevytváří dostatečně efek-
tivní zábrany před neúměrným 
nárůstem podnikatelských aktivit 
v této oblasti a před projevy někte-
rých společenských rizik, jež jsou 
s touto činností vzhledem k její 
značně specifi cké povaze spojeny. 
Jde zejména o problémy souvise-
jící s podnikatelskou účasti fi nanč-
ně nebo jinak nespolehlivých 
subjektů, jejichž zdrojem mohou 
být činnosti nelegálního charak-
teru (praní špinavých peněz), 

dále s vytvářením podmínek pro 
vzestup případu patologického 
hráčství, jakož i nežádoucím zvy-
šování zájmu mládeže i některých 
dalších sociálně ohrožených sku-
pin obyvatelstva o hazardní hraní 
na úkor hodnotnějších a obecně 
prospěšnějších forem zábavy 
a trávení volného času.

Rizika spočívající především 
v dalším nežádoucím a nekon-
trolovatelném růstu objemu 
a rozsahu sázkových her a jejich 
negativním vlivem na společnost 
a především na mládež a v dalším 
nárůstu podnikatelských aktivit 
s tím, že podnikání se bude účast-
nit stále větší počet nespolehlivých 
osob s kapitálovými prostředky 
netransparentního původu. Nedo-
statečná úroveň státního dozoru 
se promítne v tom, že rizika pro-
dukována hraním stále nebudou 
dostatečně vyvažována tvorbou 
peněžních prostředků na veřejně 
prospěšné účely. Budou přetr-
vávat neodůvodněné nerovnosti 
práv a povinností mezi různými 
skupinami podnikatelů v této 
oblasti. Zároveň nedojde k zachy-
cení nástupu nových technologií 
a jejich dostatečné regulaci v sou-
ladu se zákonem.

V současnosti na městský 
obvod MHaH přichází řada 
žádostí o povolení výjimky ze sta-
novené doby provozu výherních 
automatů a videoterijních termi-
nálech. Stanovili jsme a zapraco-
vali do Obecně závazné vyhláš-
ky Statutárního města Ostravy 

provozní dobu těchto přístrojů 
do 22.00 hod. Podnikatelé, kteří 
mají nainstalovány videoloterijní 
terminály (s povolením Minister-
stva fi nancí), žádají o výjimku, 
a to o nepřetržitý provoz. Z jejich 
pozic jsou tyto žádosti logické. 
Je to jeden z příjmu jak fi nanco-
vat další své aktivity. Ale co další 
hlediska? Závislost zejména mla-
dých lidí, kriminalita spojená se 
získáním peněz na hraní, rozvrat 
rodin, alkoholismus a další. Proč 
bychom měli tyto žádosti pod-
porovat? Na druhé straně se jimi 
musíme zabývat a říci rozhodné 
stanovisko. Moje stanovisko je 
jasné. Nebudu ustupovat hazardu 
a rizikům, které s tímto souvisí. 

Pro jasnost uvádím, jaký je 
rozdíl mezi výherními automaty 
a videoloterijními terminály: 

Skupinu výherních automatů 
(VHP) upravuje Část druhá záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách. Inter-
aktivní videoloterijní terminály 
(CLS) upravuje § 50 odstavec 4) 
téhož zákona a Standard CLS, kte-
rý vydalo MF ČR.

Výherní automaty (VHP) 
mají nastavenu nejvyšší sázku na 
jednu hru 5,- Kč a nejvyšší výhru 
750,- Kč z jedné hry. Za hodinu se 
může na VHP prohrát maximálně 
2.000,- Kč. Výhernost, tzv. výherní 
podíl je nastaven mezi 75 - 99% a 
je změřitelný po odehrání 100.000 
her na přístroji. VHP povolují 
výhradně obce a mohou omezit 
jejich provoz obecně závaznou 

vyhláškou. Dále nesmí být VHP 
povoleny ve školách, školských 
zařízeních, zařízeních sociální 
a zdravotní péče a v budovách 
státních orgánů a církví, jakož 
i v jejich sousedství. V roce 2008 
bylo v ČR vsazeno do VHP 63 
mld. Kč.

Videoloterijní terminály 
(CLS) nemají žádné určení mini-
mální sázky na jednu hry, obvyklé 
jsou sázky až 1.000,- Kč na jedno 
zmáčknutí, výhry mohou dosa-
hovat až několika milionů Kč. 
Přístroje povoluje Ministerstvo 
fi nancí jen do prostor zkolau-
dovaných jako herny stavebním 
odborem obce a nejsou povolová-
ny na místa, na kterých je obecně 
závaznou vyhláškou obce stano-
ven zákaz provozování VHP.

Obracím se i na Vás vážení 
spoluobčané, aby jste i Vy řekli 
své názory. Pište své připomínky, 
náměty a doporučení. Nebráním 
se i svoláním setkání občanů k té-
to problematice za účasti Vás, rad-
nice a podnikatelů. 

Jako první krok prosím vyplň-
te přiložený anketní lístek, kte-
rý můžete doručit osobně nebo 
písemně na podatelnu ÚMOb 
Mariánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 63, 709 00 Ostrava. 
Anketní lístek najdete také na 
internetových stránkách www.
marianskehory.cz, po vyplnění 
prosím pošlete na e-mail: zpravo-
daj@marianskehory.cz.

Za spolupráci vám všem pře-
dem děkuji

 RSDr. Jiří Boháč,
 místostarosta MHaH 

Anketa
Souhlasím, aby videolo-

terijním terminálům byla 
povolena na území městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky výjimka v omezení 
provozu, tzn. že provoz bude 
povolen neomezeně a nebude 
ukončen ve 22.00 hodin jako 
u výherních hracích přístrojů.

®Ano ®Ne

Pozn.:

Novinkou pro žáky a žákyně na 
ZŠ Gen. Janka v Ostravě-Marián-
ských Horách, kterou zakoupila rad-
nice městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, jsou výchovná CD 
s foto-seriály. Tyto comicsy vypráví 
o šikaně, rasismu, domácím násilí 
a jiných tématech, které mohou pro-
vázet školáky při své cestě životem. 
Sami víme, že řada „frajerů“ nahlas 
neřekne, že má problém či že vní-
má hrubosti kolem sebe. Neví, jak 
se s nabytými zkušenostmi poprat, 
jak se zachovat. A právě proto vzni-
kl tento projekt, jehož autorem je 
nezisková organizace OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE 
se sídlem v Ostravě-Mariánských 
Horách. Tento komplet „cédéček“ 
slavnostně předala řediteli školy 
Mgr. Jaroslavu Skoumalovi paní 
starostka Ing.arch.Liana Janáčková. 
Jak 34 příběhů vznikalo, žákům pou-
tavě popsal předseda rady sdružení 
pan Patrik Hujdus. Překvapením 
všech bylo, že v jednom příběhu si 

dokonce zahrála sama starostka, a to 
v roli tvrdé paní učitelky a zároveň 
maminky. Z dalších osobností, které 
se na tvorbě podílely, mohu jmeno-
vat Zdeňka Trošku, Richarda Kraj-
ča, Josefa Aloise Náhlovského, Věru 
Špinarovou aj. Na závěr pan Hujdus 
vyzval žáky, že právě oni mohou být 
účastníky comicsu, mohou se podílet 
jak napsáním svého příběhu, tak se 
mohou stát „comicsovým hrdinou“, 
jelikož se připravují nová témata 
o sebepoškozování, o nebezpeč-
ných hrách dětí na silnici. Já za sebe 
mohu říci, že projekt tohoto sdružení 
je něco, co dětem může jen pomoci. 
Navíc podání formou humorných 
příběhů se smutným koncem, na 
kterých se podílí množství neplace-
ných herců, se přiblíží dětem všech 
věkových kategorií. Jsem z tohoto 
projektu nadšená. Volání naděje na 
stránkách Zpravodaje není naposle-
dy, jejich činnost si zaslouží pozor-
nost a obdiv.

 Gabriela Zeisberger

Výchovná CD pro ZŠ Gen. Janka

Stát zavádí v dávkách v systé-
mu pomoci v hmotné nouzi další 
úsporná opatření. K 1. lednu 2010 
vstoupila v účinnost novelizace 
zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
která upravuje mj. částku živobytí 
pro některé osoby. Dochází k opě-
tovnému omezení okruhu osob, 
kterým náleží částka životního 
minima 3.126 Kč.

Toto opatření navazuje na změ-
ny v posuzování invalidity. Dosa-
vadní systém, kdy byla invalidita 
buď částečná nebo úplná, nahra-
zuje třístupňový systém. Nově 
jsou osoby uznávané invalidními 
v prvním, druhém nebo třetím 
stupni. Druhý stupeň invalidity 
odpovídá přibližně dosavadní čás-
tečné invaliditě, třetí stupeň invali-
dity odpovídá přibližně dosavadní 
úplné invaliditě.

Novelizace zákona o pomoci 
v hmotné nouzi upravuje částku 
živobytí pro ty osoby, které jsou 
uznané invalidními v třetím stup-
ni, ale nemají nárok na výplatu 
invalidního důchodu. Těmto oso-
bám dosud náležela částka živo-
bytí odpovídající částce životního 
minima, tedy 3.126 Kč. Od 1. led-
na 2010 se částka živobytí těchto 
osob snižuje na částku existenční-
ho minima 2.020 Kč.

V praxi se jedná o osoby, u kte-
rých došlo k takovému omezení 
zdravotního stavu, které značně 
snižuje jejich možnost uplatnění 
na trhu práce. Proto je stát uznal 
invalidními v třetím stupni. Záro-
veň však tyto osoby nesplnily 
podmínku pro nárok na výplatu 
invalidního důchodu – neodvedly 
státu potřebnou dobu sociálního 
pojištění. To znamená, že tyto oso-
by nebyly zaměstnané dostatečně 
dlouhou dobu na to, aby mohly 
státu odvést na pojistném dosta-
tek peněz, ze kterých by jim stát 
důchod vyplácel. Případně tito lidé 
zaměstnaní byli, ale bez řádné pra-
covní smlouvy, tedy tzv. na černo 
a státu tak odvody na pojistném 
neplatili vůbec.

Toto opatření prohlubuje sociál-
ní spravedlnost. U těchto osob sice 
došlo k situaci, která jim znač-
ně omezuje možnost pracovního 
uplatnění. Proto je také stát uznal 
za osoby v třetím stupni invalidi-
ty. Zároveň však neodvedly státu 
dostatek peněz, ze kterých by jim 
stát mohl vyplácet důchod a další 
sociální dávky, tedy i dávky v sys-
tému pomoci v hmotné nouzi. Pro-
to stát přistoupil ke snížení částky 
živobytí těchto osob tak, aby jim 
vyplácel z veřejných prostřed-
ků pouze nezbytně nutný obnos 
peněz, tedy částku existenčního 
minima 2.020 Kč.

Lukáš Drlík, DiS.
sociální pracovník

Snižování dávek
hmotné nouze

pokračuje

Finanční výbor zastupitelstva
Na jednání zastupitelstva dne 

29. 12. 2009 byli do fi nančního 
výboru zastupitelstva zvoleni paní 
PhDr. Ing. Hana Danihelková 
a pánové Stanislav Spandrzyk 
a Josef Vyhlídal. Předsedou výbo-
ru byl zvolen Ing. Jan Andrle, člen 
zastupitelstva MHaH.  (red)
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STALO SE:

Mgr. Skoumal
se loučí se školou
Koncem prosince 2009 

paní starostka Ing. arch. 
Liana Janáčková společ-
ně s místostarostou RSDr. 
Jiřím Boháčem poděkovala 
panu řediteli Mgr. Jaroslavu 
Skoumalovi za dlouholetou 
práci a vynikající působení 
jako ředitele základní školy 
Gen. Janka. 

Uvedení nové ředitelky do funkce
Paní starostka Ing. arch. Liana Janáčková při své návštěvě na ZŠ 

Gen.Janka popřála budoucí paní ředitelce základní školy Gen. Janka 
paní Mgr. Janě 
Fehérové mnoho 
štěstí a úspěchů. 
Paní Fehérová na 
zdejší základní 
škole působí již od 
roku 1992, účast-
nila se organizace 
M a t e m a t i c k ý c h 
olympiád, absolvo-
vala řadu školení 
jak didaktických, 
tak počítačových, 
poslední dva roky 
úzce spolupracova-
la s vedením školy. 

Ocenění knihovnicím
Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky uděli-

lo Čestné uznání za dlouholetou spolupráci a přínos v oblasti kultury 
pro městský obvod MHaH pro zaměstnance Knihovny města Ostravy, 
pobočka Mariánské Hory – ul. Daliborova 9 a Jiřího Trnky 10. Oce-
nění spolu s malým dárečkem bylo pracovnicím knihoven předáno za 
přítomnosti starostky Ing. arch. Liany Janáčkové, místostarosty RSDr. 
Jiřího Boháče a radního Ing. Jiřího Jezerského.

Vážení čtenáři, koncem roku 
2009 jsem se jako respondent 
Zpravodaje dotázala členů nej-
vyššího orgánu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, 
a to členů zastupitelstva na to, co 
by chtěli říci občanům. Přináším 
vám došlé odpovědi:

RSDr. JIŘÍ BOHÁČ
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

Jsem rád, že 
náš úřad se dostal 
ze svízelné situa-

ce, která trvala rok a půl. Zača-
li jsme znovu plnit úkoly, které 
jsme si vytýčili. Úřad městského 
obvodu je konsolidován a naši 
úředníci pracují ze všech sil pro 
spokojenost občanů. Zlepšila se 
čistota obvodu, mizí černé sklád-
ky a výrazně stoupla spolupráce 
s policejními složkami v oblasti 
prevence. Dařilo se nám vyři-
zovat stížnosti občanů k jejich 
spokojenosti. Nastartovali jsme 
práce na pokračování regenera-
ce sídliště Fifejdy. Daří se nám 
i řešení tak citlivé oblasti jako je 
řešení rómské problematiky. 

Velkým problémem je zís-
kávání fi nančních prostředků 
na zamýšlené investiční akce. 
Máme velký dluh ke školským 
zařízením, k parkování v našem 
obvodu a také v modernizaci stá-
vajícího bytového fondu. Neda-
řilo se nám dosáhnout větší spo-
lupráce s ostatními politickými 
stranami v zastupitelstvu. Kon-
sensus, který při jednání chybí, 
má negativní dopad na ještě větší 
rozvoj obvodu. 

Co byste přál obvodu MHaH 
do roku 2010?

Přál bych si, aby náš obvod 
byl v rámci Statutárního města 
Ostravy ten nejlepší. To zname-
ná realizovat to, co jsme si vytý-
čili. Záleží to na fi nancích, na 
přístupu nás všech, kteří pracují 
na úřadu a v neposlední míře na 
spolupráci se všemi zastupite-
li. Přál bych si, aby naši obča-
né obvodu se obraceli na náš 
úřad s náměty na zlepšení naší 
činnosti, ale i s kritickými při-
pomínkami k naší práci. Jen ve 
spolupráci s nimi máme šanci se 
stát nejkrásnějším obvodem. Přál 
bych si, aby se občané v obvodu 
cítili dobře, bezpečně a aby byli 
na náš obvod hrdi.

JANA PAGÁČOVÁ
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

Za úspěšné 
považuji navrá-
cení hospodaření, 

zrušení pozastavení prodeje bytů 
a snad dílčí drobné opravy ulic 
a domů. Bohužel toho, co se 
nepodařilo je mnohem více. 
Chybí mi tady dlouhodobější 
systematická koncepce rozvoje 

obvodu, která se nejvíce proje-
vuje v nevyužití čerpání fi nanč-
ních prostředků z dotačních pro-
gramů EU. 

Co byste přála obvodu 
MHaH do roku 2010?

Našemu obvodu bych chtěla 
popřát, aby se stal pro každé-
ho svého obyvatele domovem, 
domovem, kde je nám dobře 
a kam se pokaždé rádi vracíme.

DAGMAR STACHOVÁ
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

Z mého pohle-
du byl velký 
úspěch to, že 

Magistrát města Ostravy vrátil 
v květnu 2009 hospodaření zpět 
do kompetence našeho obvodu.
Mezitím však horliví úředníci 
MMO stačili zbyrokratizovat 
a „napravit“ vše, co zde do té 
doby fungovalo. 

Jistě dobrou zprávou je to, že 
se zastupitelům podařilo schválit 
vyhlášku k prodejům bytů.

Co byste přála obvodu 
MHaH do roku 2010?

Obvodu bych přála, aby se mu 
při rozdělování veřejných fi nan-
cí dostalo stejné náklonnosti 
jako některým dalším obvodům 
zpřízněným se současným vede-
ním města. A občanům našeho 
obvodu? Těm bych hlavně přála 
to, aby byl pro svou radnici na 
prvním místě. Aby se kvůli stále 
rostoucí byrokracii neodsouval 
občan a jeho potřeby na vedlejší 
kolej. A já osobně bych si moc 
přála, aby si zdejší koalice s opo-
zicí podala ruku a aby se místo 
nesmyslných žabomyších sporů 
začala skutečně řešit koncepce 
obce ve prospěch občanů.

JAN MACHAČ
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

V loňském roce 
jsem úspěchy 
v našem obvodu 

nezaznamenal, snad jen formální 
návrat pravomocí obvodu hos-
podařit se svěřeným majetkem 
města; ovšem i to je podle mého 
názoru úspěch sporný, protože 
např. závěry ofi ciálního auditu se 
ještě prošetřují a odpovědnost za 
nepořádek na radnici v souvis-
losti s hospodařením s veřejnými 
penězi nebyla stanovena.

Za fl agrantní případ minimál-
ně neetického postupu vedení 
radnice a koaličních zastupitelů 
k občanům obvodu považuji nao-
pak velmi sporný prodej domu 
na ulici 28. října (vchody č. 295, 
297, 299, 301) jednomu zájemci, 
i když nájemníci dvou vchodů 
splnili všechny podmínky rad-
nice, za nichž jim byl prodej do 
jejich vlastnictví přislíben. Navíc 
zmíněný nyní už majitel tohoto 
domu jej získal nestandardně za 

pro sebe mimořádně výhodných 
fi nančních podmínek.

Jinak si myslím, že vývoj 
našeho obvodu, zvláště s porov-
náním s ostatními obvody Ostra-
vy, stagnuje.

Co byste přál obvodu MHaH 
do roku 2010?

Aby jej po komunálních vol-
bách vedli konečně kompetentní 
lidé, kteří chápou politiku v jejím 
prvotním významu jako službu 
občanům. Vždyť ti je nakonec za 
to ze svých daní platí.

Ing. JAN ANDRLE
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

Určitě lze za 
úspěšné považo-
vat dle před-

ložených výsledků hospodaření 
obvodu za leden až září 2009, 
odsouhlasení rozpočtu na rok 
2010.

A co se nepodařilo? Stále více 
a více mě chování našich opozič-
ních partnerů přesvědčuje o tom, 
že od proklamací a pastýřských 
listů jim schází ten skutečný 
zájem o práci pro obec. Odstou-
pení zastupitelek z fi nančního 
výboru toto jen potvrzuje.

Co byste přál obvodu MHaH 
do roku 2010?

Aby se nám podařilo naplnit 
plánované akce jako kupř. Rege-
nerace sídliště Fifejdy, aby se 
vandalové přemístili do svých 
soukromých nemovitostí, aby 
Ministerstvo fi nancí přestalo 
schvalovat herní terminály, aby 
fi nanční krize měla minimální 
dopad na naše občany, aby se 
nekopírovalo arogantní jednání 
poslanecké sněmovny do obec-
ního zastupitelstva, aby..., prostě 
aby Mariánské Hory a Hulváky 
se neustále rozvíjely.

Ing. JIŘÍ JEZERSKÝ
Co považujete 

z Vašeho pohle-
du v loňském 
roce za úspěšné 
a co se naopak 
nepodařilo?

I rok 2009 byl 
ve znamení rad-
ničních auditů, 

udávání a policejního vyšetřová-
ní. Žádná nehospodárnost či jiná 
pochybení nebyla prokázána, 
snaha kriminalizovat všechno 
a všechny se ukázala jako lichá. 

Koncem prosince mne udivi-
la informace, že dálniční průtah 
městem bude v roce 2010 zpo-
platněn. Nelíbí se mi, že Ostrava 
bude jediné město v Evropě, kde 
bez dálniční známky se nedosta-
nete z jednoho konce na druhý. 

Co byste přál obvodu MHaH 
do roku 2010?

Rok 2010 je rokem volebním. 
Přál bych si, aby nevraživost 
a uražená ješitnost byla uplatňo-
vána v co nejmenší míře. Vzpo-
mínáte? ...mír musíme ubránit 
i kdyby tu nezůstal kámen na 
kameni.

Něco starého končí, něco nového začíná

ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky mají za sebou další kont-
rolu přezkoumání hospodaření, 
tentokráte za období od 1. 1. do 
30. 9. 2009. Dovoluji si citovat 
ze závěru auditorského protoko-
lu vyhotovené fi rmou Top Audi-
ting se sídlem v Brně, fi rmou 
která audit vykonávala:

Za hospodaření s rozpočtem, 
vedení účetnictví, jeho úpl-
nost, průkaznost a správnost 
a dodržování předpisů souvise-
jících s hospodařením a vede-
ním účetnictví odpovídá statu-

tární orgán městského obvodu. 
Na základě provedené kontro-

ly je možno konstatovat, že hos-
podaření podle rozpočtu a vede-
ní účetnictví městského obvodu 
probíhalo v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 
Městský obvod zavedl systém 
vnitřních kontrol a provádí kont-
roly podle přijatého Kontrolního 
řádu. Hospodaření městského 
obvodu je kontrolováno pravi-
delně i Odborem interního audi-
tu a kontroly Magistrátu města 
Ostravy. (red)

Výsledek auditu

ZMH 185.indd   3ZMH 185.indd   3 12.1.2010   11:37:2212.1.2010   11:37:22



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

Enkaustika je malířská technika 
objevená již v 6. století př. n. l., 
kdy voskové barvy byly za hor-
ka nanášeny na dřevo, mramor či 
slonovinu, nebo horkou bronzo-
vou špachtlí vpáleny do pokladu. 
Samotný název malířské tech-
niky je odvozen z řeckého slova 
„enkaió“, které v překladu zna-
mená „vypálit“ či „zahřát“. Mezi 
nejstarší díla této techniky patří 
egyptské mumiové podobizny, 
pompejské nástěnné malby. Tato 
metoda byla oblíbena i ve stře-
dověku, a to především proto, že 
voskové barvy velice rychle tuhly 
na podložce. Na jedné straně se 
tedy jednalo o techniku rychlou, 
na druhé však i dosti náročnou na 
pracovní postup. 

Enkaustika dnes se díky moder-

ní technologií otevřela veřejnosti 
a patří k úžasným kreativním for-
mám. Umožňuje otevření skrytých 
schopností a kreativní sebereali-
zaci, spontánní vyjádření pocitů. 
Právě proto se této technice věnu-
je i starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Ing. 
arch. Liana Janáčková. Počátkem 
prosince 2009 jsem měla možnost 
na výstavě ve Výtvarném centru 
Chagall shlédnout nejen díla paní 
starostky, ale také poznat utaje-
nou stránku její osobnosti. A chá-
pu i větu paní Janáčkové: „Kdo 
enkaustiku jednou zkusí, už se od 
ní neodtrhne...“ 

Přeji paní starostce další krásné 
chvíle při tvorbě enkaustických 
děl.

 Gabriela Zeisberger

Enkaustika
Martin, Martin, Mar-

tin... hlásaly davy u Sconta 
a Kaufl andu v Ostravě-
Mariánských Horách dne 
16. prosince 2009. Díky ini-
ciativě paní starostky Ing.
arch. Liany Janáčkové mezi 
své fanoušky zavítal Mar-
tin Chodúr, vítěz soutěže 
SuperStar. I přes nepřízeň 
počasí na něho čekalo něco 
kolem tisícovky lidí, včetně 
jeho rodiny a blízkých přá-
tel. Své příznivce Martin 
uchvátil svou bezprostřed-
ností a samozřejmě exce-
lentním podáním pěti písní, 
z nichž nejvíce skandovaná 
byla Paparazzi. Poté násle-
dovala autogramiáda, na 
které Martin rozdával nejen 
podepsaná fota, ale i milé 
úsměvy. Nakonec ho paní 
starostka „stáhla“ na čaj 
na radnici v Mariánských 
Horách, aby udělala radost 
fanynkám, které na koncert 
nemohly, jelikož zajišťovaly 
nerušený běh mariánskohor-
ské radnice. Jsem ráda, že se 
s Martinem zase brzy setká-
me, jelikož přislíbil účast 
na plese Mariánských Hor 
a Hulvák (březen 2010).

 Gabriela Zeisberger

Martin přijel na bílém koni

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu ve IV. čtvrtletí 2009
Ve IV. čtvrtletí roku 2009 se uskutečnila dvě řádná 

zasedání ZMOb, čtyři řádné a dvě mimořádné schůze 
RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na svých 
zasedáních:

Schválilo: 
- rozpočet městského obvodu na rok 2010 dle 

předloženého návrhu
- rozpočtový výhled městského obvodu na roky 

2011 až 2013 dle předloženého návrhu
- změny v Zásadách Statutu sociálního fondu s 

účinností od 1. 1. 2010
- změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 

(MŠ, ZŠ), zřízených městským obvodem 
Zrušilo:
- ZŠ Matrosovova 14,Ostrava-Hulváky, k 31. 7. 

2010
Udělilo:
- Čestné uznání za dlouholetou spolupráci a přínos 

v oblasti kultury pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky zaměstnancům Knihovny města Ostravy, 
pobočky v Mariánských Horách na ul. Jiřího Trnky 
a Daliborově

Zamítlo:
- žádost p. Miroslavy Bruthausové o prominutí 

poplatku z prodlení za dlužný nájem
- žádost stávajících nájemníků bytů v domě Korunní 

72 o prodej bytových jednotek
- nabídku manželů Černíkových k odkoupení domu 

Jasinkova 2 včetně pozemků v k.ú. Zábřeh-Hulváky
Rozhodlo: 
- odepsat nedobytné pohledávky za nájemné 

a služby spojené s užíváním bytů dle předložených 
návrhů

- prodat pozemek p.č. 347 v k.ú. Mariánské Hory 
p. Marku Nevrlému

- požádat Zastupitelstvo města Ostravy o vydání 
obecně závazné vyhlášky, která by zrušila OZV 
č. 3/1997 o účelovém fondu oprav, rekonstrukcí 
a modernizací obytných domů a bytů na území města 
Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky a o poskytování úvěrů z tohoto fondu

Vzalo na vědomí:
- rezignaci p. Jany Pagáčové na funkci člena 

fi nančního výboru k 1. 12. 2009
- rezignaci p. Mgr. Ludmily Večerkové na funkci 

předsedy fi nančního výboru k 1. 1. 2010
Zvolilo:
- Ing. Jana Andrleho předsedou fi nančního výboru 

ke dni 2. 1. 2010
- p. Josefa Vyhlídala členem fi nančního výboru ke 

dni 1. 1. 2010
- p. Stanislava Szpandrzyka členem fi nančního 

výboru ke dni 1. 1. 2010
- p. PhDr. Ing. Hanu Danihelkovou členkou 

fi nančního výboru ke dni 1. 1. 2010

Rada městského obvodu na svých schůzích:

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na akci:
- provedení GO výtahu 500 kg v domě Gen. Hrušky 

4 s fi rmou CENOK – výtahy, a.s.
- podzimní vyhrabávání včetně IV. kosení obvodu 

s fi rmou Arbor Moravia, s.r.o.
- světelná vánoční výzdoba v obvodu s fi rmou Elza 

– Elektro, s.r.o.
- výměna oken v domě Boleslavova 6 s fi rmou Svět 

oken, s.r.o.
- výměna oken v domech na ulici Fráni Šrámka 

s fi rmou INTOZA, s.r.o.
- vyprazdňování košů na psí exkrementy s fi rmou 

SEKOS Morava, a.s.
- tisk Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák s fi r-

mou Moravapress, s.r.o.
- provádění elektroúdržby v obvodu s fi rmou Jiří 

Chaloupka
- renovace strukturované kabeláže v domě 

Přemyslovců 65 s fi rmou PIKE Computer CS, spol. 
s r.o.

- stálá havarijní služba pro obecní domy v obvodu 
s fi rmou COME elektromontáže, s.r.o.

- roznáška Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák 
s fi rmou Česká pošta, s.p.

- údržba hřbitova v Mariánských Horách s fi rmou 
P&P GROUP, s.r.o.

- vývoz komunálního odpadu z veřejných odpad-
kových košů v obvodu s fi rmou Ing. Jan Chvostek

- dodávka elektřiny do společných prostor bytových 
domů s fi rmou ČEZ Prodej, s.r.o.

- provádění stolařských prací v obecních domech 
v obvodu s fi rmou Josef Foltýn

- provádění vodoinstalatérských prací v obecních 
domech v obvodu s fi rmou Viliam Barsony

- montáže, opravy, výměny, revize a tlakové 
zkoušky vyhrazených plynových zařízení s fi rmou Mi-
lan Sondel

Rozhodla: 
- o uzavření Mandátní smlouvy na výkon zadava-

telské činnosti na zhotovitele stavby „Generální oprava 
MŠ Zelená 73/A“ s fi rmou RECTE CZ, s.r.o.

Rozhodla o uzavření Dodatků ke stávajícím Smlou-
vám o dílo na akci:

- projektová dokumentace generální opravy MŠ 
Zelená 73/A s fi rmou DEKPROJEKT, s.r.o.

- oprava, údržba a instalace svislého dopravního 
značení na místních komunikacích v obvodu s fi rmou 
Kopečný – K+K, s.r.o.

- oprava, údržba a instalace vodorovného do-
pravního značení na místních komunikacích v obvodu 
s fi rmou Kopečný – K+K, s.r.o.

- renovace včetně zateplení bytových domů 
28. října 202, 204 s fi rmou INTOZA, s.r.o.

Rozhodla:
- o stanovení zálohových poplatků nájemníkům 

domů Novoveská 14, Šimáčkova 27 a Gen. Hrušky 1 
za provádění úklidu společných prostor

- o výpovědi Smlouvy o užívání NP – garážového 
stání v domě Baarova 4, uzavřené s manžely Rama-
chovými

- o uzavření Smlouvy o užívání NP – garážového 
stání v domě Baarova 4 s p. Marií Brabcovou

- o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě 28. října 155 s fi rmou Primula Pharma, s.r.o.

- o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě Přemyslovců 65 s občanským sdružením Vo-
lání naděje

- o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na 
pronájem NP v domě Novoveská 14, uzavřené s p. 
Bc. Kateřinou Hermanovou, kterým se nájemkyni pro-
najímají rehabilitační přístroje a nábytek

- o navýšení DPH z 19 % na 20 % z pronájmu 
garáží a garážových stání s účinností od 1. 1. 2010

Zamítla: 
- žádost nájemce nebytových prostor v domě 

28.října 247 p. Pavla Rusoně o snížení nájemného 
z pronajatých NP

Schválila:
- doplněk č. XVII. Organizačního řádu ÚMOb 

s účinností od 3. 11. 2009
- doplněk č. XVIII. Organizačního řádu ÚMOb 

s účinností od 1. 1. 2010
- Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2009 s účinností 

od 3.11.2009
- Směrnici č. 7/2009 pro evidenci DPH s účinností 

od 1. 1. 2010
- výši mimořádných odměn ředitelkám MŠ 

a ředitelům ZŠ dle předloženého návrhu
Souhlasila:
- s přijetím fi nančního daru od fi rmy Dopravní stav-

by Ostrava, a.s., MŠ Zelená 73/A, ve výši 15 000 Kč
- s přijetím fi nančního daru od pana Rostislava 

Slušného MŠ Gen. Janka 1, ve výši 5 000 Kč
- s přijetím příspěvku z nadačního fondu pro MŠ 

Zelená 73/A
Rozhodla o poskytnutí fi nančního daru ve výši:
- 10 000 Kč Souboru lidových písní a tanců HLU-

BINA
- 10 000 Kč občanskému sdružení Volání naděje
- 5 000 Kč sportovnímu klubu FIT&FUN Ostrava
- 5 000 Kč TJ Sokol Mariánské Hory
- 5 000 Kč SOS – Sdružení ochrany spotřebitelů 

Ostrava
- 20 000 Kč Občanskému sdružení Vlastenecký 

poutník, Budišov nad Budišovkou
- 10 000 Kč Knihovně města Ostravy
- 5 000 Kč Centru pro zdravotně postižené Moravs-

koslezského kraje, o.s.
Jmenovala Mgr. Šárku Fehérovou do funkce 

ředitelky ZŠ Gen. Janka s účinností od 1. 1. 2010
Zrušila:
- k 2. 11. 2009 odbor kancelář vedení radnice a od-

bor organizační a vnitřních věcí
- k 31. 12. 2009 bytové oddělení
Zřídila:
- k 3. 11. 2009 odbor hospodářské správy 

a vnitřních věcí
- k 1. 1. 2010 bytový odbor.
 Ing. Miloš Pauček
 tajemník ÚMOb MHaH
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Pan Antonín Zdráhal se naro-
dil v roce 1909, dva roky poté, 
kdy byly Mariánské Hory pový-
šeny na město. Zažil císařpána, 
přežil prezidenty např. Masa-
ryka, Beneše, Gottwalda znal 
osobně. A já měla tu čest podat 
panu Zdráhalovi ruku, kterou mi 
„po staru“ nezapomněl políbit, 
a popřát společně s paní starost-
kou Ing. arch. Lianou Janáč-
kovou a panem místostarostou 
RSDr. Jiřím Boháčem hodně 
zdraví a zase jenom hodně zdra-
ví. Ale začněme po pořádku 
o tom, jak to vlastně bylo:

Do Mariánských Hor se pan 
Zdráhal přistěhoval před 95 
lety, se svou manželkou, o které 
říká, že to byla miliónová žena, 

prožil 55 let společného života 
a vychoval dva syny. Pracoval 
jako drahmistr stejně jako jeho 
otec, řemeslo se v rodině dědilo 
z otce na syna. Jeho synové však 
v této dráze nepokračovali, tak za 
„páku“ zatáhla snacha. Jak sama 
říká: „Přišla jsem do rodiny a šla 
jsem přímo k dráze“. Ze svých 
koníčků jmenuje hlavně zájem 
o zvířata - od dětství choval holu-
by a králíky. Na holuby zavzpo-
mínal s úsměvem: „Jednou jsem 
s nimi jel do Podkarpatské Rusi. 
Tam jsem je vypustil a než jsem 
stačil dojet domů, tak už na mne 
u chalupy čekali“. U drobného 
zvířectva nezůstal, začal cho-
vat kožešinová zvířata – norky, 
polární a stříbrné lišky, nutrie, 

fretky. Získal Zlatý odznak cho-
vatelů, na výstavy jezdil až do 
svých 85 let. Dalším zájmem byl 
Sokol, jako mladý byl nadšeným 
cvičitelem. Prožil válku na vlast-
ní kůži, přes rok strávil v Osvěti-
mi, rok a půl v Buchenwaldu. Do 
svého rodného města se vrátil až 
v červenci 1945 – pěšky došel až 
z Německa do Plzně, kde se ho 
ujala jeho rodina. Doslova ujala, 
měl všeho všudy 48 kilo. V tom-
to okamžiku má pan Zdráhal slzy 
v očích: „Největšímu nepříteli 
bych to nepřál, lidi tomu dneska 
nevěří, ale byla to hrozná doba. 
Už o tom ani moc nemluvím...“ 
Má rád Mariánské Hory a lidi. 
Čte vše, co mu pod ruku přijde. 
Sic za účastí paní Lupy, ale za 
jeho přehled by jiní platili zla-
tem. Na Mariánské Hory a sta-
rostku reagoval okamžitě slovy: 
„Ta kuratela, to byla ale nespra-
vedlnost. Vždycky se na Vás 
paní starostko rád dívám“. 

Ptáte se, jaké je tajemství vita-
lity tohoto starého pána? Samo-
zřejmě jsme se se zvědavostí na 
pana Zdráhala obrátili s otázkou: 
Jak to udělat, abychom došli také 
tak daleko? Recept předal se sví-
tícími očkami: „Musíte dělat 
a nelenošit. Být stále aktivní a ne 
leniví. Dobře spát a dobře milo-
vat!“ Mezi námi, pan Zdráhal do 
95 let pracoval na zahrádce a jez-
dil na motorce…

 Gabriela Zeisberger

Náš stoletý pan Toníček

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

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 se vyhnout podvodu
l Podvodníci využívají růz-

né záminky a lsti, aby se dostali 
k vašim penězům. Chtějí vnik-
nout do vašeho bytu a pokud z vás 
nevylákají peníze přímo, ovládají 
radu způsobů jak vás okrást.
l Nedůvěřujte neznámým li-

dem, nikoho cizího nevpouštějte 
do svého bytu.
l Nikdy hned neotvírejte dve-

ře, nevíte-li, kdo je za nimi.
l Pořiďte si panoramatické 

kukátko, které vám umožní dob-
ře si návštěvníka prohlédnout. 
Instalujte si na dveře bezpečnostní 
řetízek, který udrží dveře jen poo-
tevřené, a tak můžete některé věci 
vyřídit bezpečněji.
l Zvoní-li opravář, pracovník 

úřadu či jiných služeb (odečet ply-

nu apod.) nechte si předložit jeho 
služební průkaz, nebo ještě lépe 
zavolejte na úřad nebo instituci, 
na kterou se pracovník odvolává. 
V případě jakýchkoliv pochyb-
ností trvejte na tom, že o nabíze-
nou službu nestojíte.
l Nepodléhejte lákavé vidi-

ně snadného zbohatnutí. Podo-
mní nabídky výher v loterii nebo 
výhodných koupí odmítejte 
– v naprosté většině jde o podvod.
l Udržujte dobré vztahy se 

sousedy v domě. Napište si jejich 
telefonní čísla, v případě potřeby 
bývá jejich pomoc nejrychlejší.
l Důležitá telefonní čísla (poli-

cie, lékař, hasiči aj.) mějte viditel-
ně blízko telefonu, abyste mohli 
co nerychleji přivolat pomoc.
l Nepodvolujte se nátlaku 

ze strany rodinných příslušníků, 
natož cizích lidí, k podpisu závaž-
ných dokumentů např. k převe-
dení bytu, domu nebo chaty nebo 
poskytnutí peněžních půjček. Vše 
si v klidu a pečlivě promyslete.
l Závažná rozhodnutí o vašem 

majetku konzultujte s právníkem, 
nechte si poradit od dalších věro-
hodných osob. Většina institucí 
a nevládních organizací, která 
poskytuje pomoc seniorům, nabízí 
i bezplatnou právní poradnu.

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

Počátkem prosince se uskutečnilo setkání seniorů na DPS Šimáčko-
vě i na DPS Novoveské, tentokrát na téma „Senioři nestaňte se o váno-
cích obětí klamů, podvodů a depresí“. Přednášející byla Mgr. Honová 
z občanského sdružení ARIS, s pejsky předvedla také ukázky kaniste-
rapie, což je rehabilitace pomocí psů. Akce se velmi líbila, účastníci 
dostali malý dárek - pexeso pro seniory, jehož záměrem je nejen zábava 
a radost ze hry, ale také procvičování paměti a drobné motoriky. Kres-
líř svými obrázky upozorňuje na špatné zkušenosti s podvodníky tak, 
aby se jim senioři snažili vyhnout. Na druhé straně pexesa jsou pak 
uvedena důležitá telefonní čísla a rady. 
Ing. Marcela Kočová
Vedoucí oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením

Pro naše seniory

Mám souseda, 
který topí odpady. 
Co s tím?

V případě, že Váš 
soused topí odpa-
dy, např. natřeným 

dřevem, doporučujeme podat 
písemnou stížnost na obecní 
úřad, který řeší přestupky 
v oblasti ochrany ovzduší, 
a to ve smyslu par. 42 správního 
řádu. Nejlépe je k tomuto činu 
přiložit fotografi e či výpovědi 
sousedů. Další možností je 
žaloba – zde je ale nutné 
prokázat obtěžování kouřem 
nad míru přiměřenou poměrům. 
Situace by se měla vyřešit 
nejdříve v polovině letošního 
roku, kdy má být přijat zákon 
o ochraně ovzduší. Tento 
konečně bude nástrojem proti 
lidem topícím neekologicky. 

 (GZ)

PTÁM SE

A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

V prosinci se uskutečnila pra-
videlná výstava technik paličko-
vání, pachtworku, síťování, frivo-
litek, šitých krajek, krosenek… 
Obyvatelé Domu s pečovatelskou 
službou na ulici Novoveská moh-
li potěšit své oko a naladit se na 
vánoční atmosféru pohledem na 
ozdoby na stromeček, svícny, 
ubrusy, závěsné dekorace, obráz-

ky s vánočními motivy. Vše bylo 
doplněno voňavými perníčky. 
Stejně jako loni zde ukázal svou 
vyřezávanou tvorbu včetně dřevě-
ného betlému pan Tománek.

Všem organizátorkám, které 
tuto výstavu připravily, patří nejen 
slova obdivu, ale také poděková-
ní. (red)

Vánoční výstava v DPS

Změna ceny vodného stočného pro rok 2010
   2009 2010
Kč/m3 bez DPH  10% DPH celkem s DPH celkem s DPH
vodné 27,55 2,76 28,60 30,31
stočné 26,47 2,65 27,58 29,12
celkem vodné a stočné  56,18 59,43

Společnost Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. od 1. 1. 2010 
změnili cenu vodného a stočného 
platnou pro rok 2010. Z důvo-
du zájmu občanu o tuto infor-
maci bytový odbor uvádí nové 
ceny pro rok 2010 v porovnání 
s cenou platnou v roce 2009. 
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Společné prohlášení Zastupitelů městského
obvodu Mariánských Hor a Hulvák za ODS, ČSSD, 
KDU-ČSL k rozpočtu našeho obvodu na rok 2010
Arogance moci vedení našeho 

obvodu došla tak daleko, že své-
volně přesunulo termín konání 
zastupitelstva, na kterém se mimo 
jiné měl schvalovat rozpočet na 
rok 2010, na dobu kdy je již úřad 
uzavřen pro veřejnost. Období 
mezi vánočními a novoročnímu 
svátky je pro většinu občanů, 
tedy i zastupitelů, již časem pro-
žívání rodinné pohody, odpočinku 
a udržování rodinných a přátel-
ských tradic. V této souvislosti se 
naskýtá otázka - proč?

Neoddiskutovatelnou chybou 
je, že tak závažným dokumentem 
jako je projednání a schválení roz-
počtu se nezabývalo zastupitel-
stvo třeba na pracovním semináři, 
což je v demokratické společnosti 
naprostou samozřejmostí. Přesun 
termínu je zřejmě proto, aby vede-
ní úřadu si zajistilo svou těsnou 
nadpoloviční většinu při hlasová-
ní.

Rozpočet na rok 2010 ve výši 
163,296 mil. Kč vykazuje znač-
nou stagnaci ve svém objemu 
s porovnáním například s rokem 

1996, kdy rozpočet byl schválen 
ve výši 155,41 mil. Kč. 

Stagnující příjmy a na dru-
hé straně nehospodárné výdaje, 
špatné hospodaření se svěřeným 
majetkem, dokreslují celko-
vou bezútěšnou fi nanční situaci 
v našem obvodě. Jako příklad 
uvádíme stav dnes již bývalé-
ho koupaliště v Hulvákách, kde 
Statutární město Ostrava muselo 
vynaložit v roce 2009 téměř 12 
mil. Kč na uvedení do stavu, kte-
rý nebude ohrožovat bezpečnost 
a zdraví občanů a nebude hyzdit 
okolí lesoparku na Hulváckém 
kopci, dále předražené zakázky 
oprav bytového fondu a údržby, 
nevymáhání fi nancí ze smluvních 
pokut.

Jako největší bolest vnímáme 
to, že za uplynulé tři roky vedení 
našeho obvodu nebylo schopno 
připravit, natož podat k realiza-
ci žádosti- projekty na čerpání 
zdrojů (fi nancí) z fondů EU. Tato 
neschopnost v tak důležité oblas-
ti jako jsou investice do našeho 
obvodu (komunikace, parkova-

cí plochy, dětská hřiště, bytový 
fond, neutěšený technický stav 
úřadu atd.) se projevuje nejen na 
celkovém vzhledu naší městské 
části, ale dotýká se i životní úrov-
ně našich spoluobčanů. Rovněž 
snižování neinvestičních výdajů 
se projevuje na údržbě a čistotě 
našeho obvodu. 

Finanční situace v naší městské 
části Mar. Hory a Hulváky, jakož-
to i celková ekonomická situace 
v naší zemi, není nijak růžová. 
Přesto věříme, že si dokážete 
zachovat ve svém osobním i spo-
lečenském životě smysl pro krásu, 
humor, spravedlnost a pevnou víru 
v dobro člověka. 

Přejeme Vám v roce 2010 
pevné zdraví, úspěchů a pohody 
a šťastnou ruku u voleb v tomto 
volebním roce.

Vaší zastupitelé
Ing. Radomír Michniak
za ODS 
Jana Pagáčová
za KDU – ČSL 
Bc. Tomáš Sucharda
za ČSSD

Kniha o doktoru Janu Mayo-
vi, obecním lékaři, radním, 
později starostovi Mariánských 
Hor, majiteli lázní Skalka v Če-
ladné je na světě. Byla pokřtěna 
hned dvakrát. Poprvé ji vyzved-
la z kolébky a poslala do světa 
paní starostka v nejkrásnější 
knihovně „na světě“ dne 15. 
prosince 2009, a o tři dny poz-
ději dostala očistnou koupel 
šampaňským v čeladenském 
Beskydském rehabilitačním 
centru. Připomínám, že kniha se 
jmenuje Lékař lidumil a nabízí 
ji Vlastenecký poutník v poda-
telně radnice MH+H.

Když jsem shromažďoval 
materiál pro první kapitolu této 
knihy o velmi plodném působe-
ní doktora Maye v Mariánských 
Horách, nepřestával jsem se 

Lékař lidumil

Z obecní síně na Mar. Horách
(Ostravský denník, 13. února 1903)

Rozhárané a rozeštvané poměry v Mar. Horách znamenitě illustrovány jsou včerejším obecním zasedáním, kde 
oposice, prušáckým závodem svedená, uspo řádala s úředníky závodu Marie-Anne v čele, ošklivou a odpornou 
demonstraci proti obecní správě. Nemáme věru ani dosti slov k odsouzení jednání oposice, která vědomě ubíti chce 
prospěch a blaho obce, nemajíc jiného důvodu, než osobní zášť — a co horšího, instrukce od zá vodu, jemuž na 
poškození obce velice záleží.

Starosta obce p. A. Sýkora zahájil, uvítav přítomných 21 členů výboru, za sedání o 3. hod. odpolední a žádal 
o schvá lení protokolu schůze minulé.

Pan Brodský na to prohlašuje, že protokol verifi kovat nemůže, poněvadž proti prelimináři podán byl protest 
a nový preliminar doposud sestaven nebyl, nelze tedy o peněžních záležitostech jednati. Pan Brodský prohlašuje, že 
vzhledem k těmto důvodům jest ve schůzi zbyteč ným a že opouští zasedací síň.

Po těch slovech nevylíčitelná bouře strhla se v jednací síni. Oposice za pu stého řevu a spílání opouští svoje mista 
a odchází. Odchod podobá se útěku. Jednotliví členové nemohou se z těsných křesel rychle se dostati, Přeskakují 
přes hlavy jiných, šlapou si po zádech a hla vách, což ovšem k zmírnění vřavy ne přispívá. Starosta pan Sýkora snaží 
se sjednati klid, leč marně. Ten nastal teprve, když poslední oposičník hřmotně přirazil za sebou dvéře.

Čin tento byl předvídán, pozváni byli proto do schůze náhradníci II. sboru, kteří se dostavili právě v okamžiku, kdy 
oposice odcházela. Za přítomnosti 16 členů zastupitelstva bylo pak nerušeně rokováno.

Obecní rada p. Kovář navrhuje, aby verifi kátorem protokolu zvolen byl p. Bernard na místě p. Brodského, který 
se vzdálil, dále, aby prvním zapisovatelem na místo p. Wernera zvolen byl p. Fr. Loos a druhým zapisovatelem 
p. poštmistr Raab. Přijato jednohlasně……a.t.d., a.t.d.

divit, jak rozhádané poměry tenkrát 
– to je začátkem minulého století 
v Čertové Lhotce, později Mari-
ánských Horách – byly na denním 
pořádku. Abych dokumentoval 

o čem hovořím, uvádím doslovný 
přepis toho, co otiskl 13. února 
1903 Ostravský denník.

S úctou, ke svým čtenářům
Jiří Jezerský

Na Obchodní akademii v Ostravě Mariánských Horách se 25. lis-
topadu konala studentská konference věnovaná prezentaci výsledků 
úspěšně zrealizovaného projektu Nadace ČEZ „Úspornými žárovka-
mi a vzděláváním k nižší energetické náročnosti“. Jak už z názvu 
vyplývá, hlavním cílem tohoto projektu bylo vyměnit stávající neú-
sporné osvětlení za úsporné žárovky a zároveň prostřednictvím něko-
lika měření vypočítat spotřebu energie před výměnou a po instalaci 
úsporného osvětlení.

Obsahem závěrečné konference nebyly pouze výsledky projektu, ale 
také zajímavé prezentace studentů na aktuální téma – šetření energií, 
a proto bychom se s vámi, čtenáři, rádi podělili o některé postřehy 
a rady z oblasti problematiky úspory elektrické energie především 
v domácnostech.

Jak zbytečně neplýtvat elektřinou? Na které „žrouty“ elektrické 
energie se zaměřit? Vezmeme-li v úvahu standardní domácnost, jedno-
značným „lídrem“ skupiny je lednička spolu s mrazákem. V průměru 
je viníkem až třetiny účtů za elektrickou energii. Nezanedbatelnou spo-
třebu mají také činnosti spojené s vařením a praním. Proto bychom si 
u spotřebičů měli všímat energetického štítku, jenž nás informuje nejen 
o spotřebě energie, ale o řadě dalších důležitých a užitečných vlast-
ností. Nabízíme proto i pár rad: chladničku bychom neměli umisťovat 
na osluněnou stěnu, ani ke sporáku či radiátoru; v chladničce postačí 
průměrná teplota +5°C a v mrazničce -18°C; při vzniku námrazy je 
nutné ji ihned odstranit, protože už třícentimetrová vrstva ledu zvyšuje 
spotřebu o neuvěřitelných 75 %. Po provedení výpočtu studenti zjistili, 
že investice do nové ledničky se vyplatí. Při ceně nového přístroje za 
20 tisíc korun a nestoupající ceně energie se nám investice může vrátit 
již v pátém roce provozu.

Nová lednička za 20 000 Kč vs. stará lednička

Jakou úspornou žárovku máme dát místo neúsporné, poznáte podle 
tabulky ekvivalentních úsporných světelných zdrojů.

 
Tabulka ekvivalentních úsporných zdrojů

 
Ještě bychom se chtěli zmínit o úspoře energie při tzv. STAND-

BY režimu. Co je vlastně STAND-BY? Představuje režim, při kterém 
spotřebič (který zrovna nepoužíváme) je v klidovém stavu, ale i pře-
sto odebírá určité množství el. energie (např. televize, DVD, rádia, 
monitory počítačů,…). Projevují se například tím, že displej na Hifi  
věži ukazuje čas, nebo svítí kontrolka na monitoru atd. Pro představu 
nabízíme tabulku, kde můžete zjistit, kolik elektřiny a vlastně i peněz 
vyplýtváte tím, že spotřebiče necháváte v režimu STAND-BY.

Tabulka spotřeby elektřiny spotřebičů v domácnosti

Jak se vyhnout plýtvání elektřiny a nemít tak spotřebič v režimu 
STAND-BY? Spotřebiče vypneme ze zásuvky, nebo je můžeme mít 
zapnuty v prodlužovačce s vypínačem a vypneme tak přívod elektřiny 
do spotřebiče, nebo jej vypneme hlavním vypínačem, pokud ho spo-
třebič má.

Závěrem bychom chtěli poděkovat významným hostům, kteří se 
konference účastnili, konkrétně paní Mgr. Bc. Janě Harmanové, refe-
rentce pro zájmové vzdělávání a EVVO ve školách MSK, panu mís-
tostarostovi městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky RSDr. Jiří-
mu Boháčovi a rovněž zástupci Nadace ČEZ panu Jaroslavu Jurčovi, 
jež přijali pozvání na tuto slavnostní akci. A samozřejmě poděkování 
náleží i Nadaci ČEZ za možnost zrealizovat námi navržený projekt, 
včetně vedení školy a samotným řešitelům projektu.

Závěrečná konference
projektu Nadace ČEZ

 Cena za rok Cena za 10 let
 (5 Kč/kwh) (5 Kč/kwh)
Třídy A - 0,7 kwh/den 1278 Kč 12 780 Kč
Třídy C - 3 kwh/den 5475 Kč 54 750 Kč

Úspora za 10 let: 41 970 Kč

 100 W 21 W
 75 W 16 W
 60 W 11 W
 40 W 9 W
 25 W 6 W

 SPOTŘEBIČ PROVOZ STAND-BY
 Počet hod. Kč/den Kč/rok Počet hod. Kč/den Kč/rok za den   za den
Rádio 4 0,24 87,60 20 0,18 65
Hifi  věž 4 1,60 584 20 0,10 36,50
Set top box 4 0,40 26 20 0,75 274
DVD 2 0,12 43 22 0,165 60
TV 6 0,90 328,50 18 0,36 131
LCD TV 6 4,50 1 642 18 0,045 16
LCD monitor 5 1,05 383 19 0,19 69
Tiskárna 0,5 0,05 18,30 23,5 0,47 172
(Průměrná cena za kwh je 5,- Kč)
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Dne 18. 12. 2009 byly slavnost-
ně uvedeny do provozu informač-
ní tabule Městské policie Ostrava.

Informační tabule jsou součás-
tí projektu Bezpečnější Ostrava, 
který je fi nancován z rozpočtu 
Ministerstva vnitra ČR a z rozpoč-
tu města Ostravy. 

Jedná se v podstatě o uzamyka-
telné zasklené tabule, které budou 
využívat zejména místní strážníci-
okrskáři ve spolupráci se skupinou 
prevence pro sdělení důležitých 
informací občanům, k informo-
vání veřejnosti o preventivních 
aktivitách městské policie, do kte-
rých se mohou zapojit a sdělení 
kontaktů, kam se mohou občané 
obrátit s žádostí o pomoc. Infor-
mační tabule a schránky jsou urče-
ny všem občanům, zejména však 
těm, kteří nevyužívají k získávání 
informací internet, což jsou pře-
devším starší nebo sociálně slabší 
občané.

Občané mohou tímto způsobem 
získat informace na 19 místech 

po celé Ostravě, v Mariánských 
Horách a Hulvákách je najdete: –
l ul. Přemyslovců v Ostravě-

Mariánských Horách (u ÚMOb)
l ul. 28. října v Ostravě-Hul-

vákách (Hulvácký kopec – u se-
maforů)

Věříme, že tento způsob komu-
nikace mezi občany a městskou 
policií si najde své příznivce a ob-
čané budou tento způsob komuni-
kace co možná nejvíce využívat. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Informační tabule Městské policie Ostrava

Středisko Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
15.-16. 1.2010  Dominion v Kopřivnici – sobotní turnaj v karetní deskové 

hře Dominion.
 členy ZÚ Deskových her+ 50,-/os veřejnost
22.-23.1. 2010  Korunka OPEN-sobotní turnaj    

v karetní deskové hře Dobyvatelé vesmíru
 členy ZÚ Deskových her+ 50,-/os veřejnost
22. – 24. 1. 2010 Mořkov – zimní soustředění na koních děti od 8 let  
11.-14.2.2010 Beskydské zimní hrátky     
 – sjezd hráčů deskových her
 členy ZÚ Deskových her+ 860,-/3xplná penze
 veřejnost 600,-/2xplná penze
22.-26. 2. 2010  Tábor o jarních prázdninách v Řece    

– výtvarné techniky, deskové hry, děti od 8 let
 zimní příroda, přátelství a zábava 1500,-/dítě/5 dní 
Přihlášky k dispozici na recepci SVČ Korunka od 6. 1. 2010
 
Středisko přírodovědců ,ul. Čkalovova, Ostrava-Poruba

Připravujeme doprovodné akce ke Dni Země 2010:
„Pomáhám přírodě a poznávám ji“ – pro mateřské školy:
Cílem akce je seznámit děti se zajímavými místy v Ostravě, rozvíjet vlastní 

ekovýchovnou činnost v mateřské škole a tím vším prohlubovat v dětech environ-
mentální vnímání přírody a okolního světa, (např. návštěva Zoo Ostrava, Planetá-
rium Johanna Palisy, bludné balvany v Ostravě-Porubě, sběr starého pečiva nebo 
vybitých monočlánků, přikrmování ptáků v zimě a jejich pozorování, výrobky 
z odpadového materiálu a další).

„Poznej své okolí“ - pro základní školy:
Cílem akce je rovněž seznámit žáky se zajímavými místy v Ostravě a okolí, 

aby si uvědomili, že i v „obyčejné“ Ostravě je mnoho zajímavých míst, přírodních 
i technických památek, často celostátního či evropského významu, (např. Zoo 
Ostrava, NKP Důl Michal, Přírodní rezervace Rezavka, Hornické muzeum OKD, 
OZO Ostrava a mnohé další.)

„Ptáci kolem nás“ - výtvarná soutěž pro mateřské i základní školy:
Proč zrovna ptáci? Vidíme je všude okolo, občas v zimě přikrmujeme, na jaře 

slyšíme jejich zpěv či je zahlédneme, jak letí nebo shánějí potravu, ale víme, 
jak se jmenují, jak jsou zbarveni, čím se živí, jaké si staví hnízdo? Zkusme více 
vnímat ptačí svět!!! 

Soutěž bude mít tradičně čtyři kategorie (MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ, 4. - 6. tř. ZŠ, 7. - 9. 
tř. ZŠ), je možné kreslit jakoukoli technikou a na papír libovolného formátu. 

Podrobnější informace ke všem doprovodným akcím budou v měsíci led-
nu 2010 rozeslány na všechny mateřské a základní školy v Ostravě a okolí 
a též budou k dispozici na www stránkách Střediska volného času KORUN-
KA, Ostrava- Mariánské Hory, příspěvková organizace: www.svc-korunka.
cz, v sekci Středisko přírodovědců. 

Středisko turistiky, ul. B. Martinů, Ostrava-Poruba
23. 1. 2010, 9.00 hod.  Lyžařský zájezd, lyž. zájezd na hory s výukou lyžo-

vání, Zú, V 500,-Kč/dítě
29. 1.2010, 9.00 hod.  Lyžařský zájezd, lyž.zájezd na hory s výukou lyžo-

vání, Zú, V  500,-Kč/dítě 
16. 1.2010, 9.30 hod.  Plavání je zábava, pro děti ZK volné plavání, ukáz-

ky stylů mistrem junioru, Zú  20,-/Kč/dítě
30. 1. 2010, 9.00 hod.  Burza Pokemonu, setkání příznivců pokemonu   

+ výměna, Zú/V  10,-Kč/dítě
8. 2. 2010, 9.00 hod. Krajské kolo v jazyce ruském, studenti SŚ 
22.-26. 2. 2010 Jarní prázdniny-lyžařský výcvik, Zú
22.-26. 2. 2010 Jarní prázdniny – akce /bude upřesněno, Zú/V
27. 2. 2010, 9.00 hod. Keramická sobota, tvoření jarní keramiky, Zú/V  
 30,-Kč/dítě

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

Korunní 49, 709 12 Ostrava Mariánské Hory

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
15. 1. – 26.2. „Dobrodružné 

časopisy pro děti a mládež 1918-
2009“ – výstava je pořádána ve 
spolupráci s Klubem skautských 
sběratelů Junáka, Sdružením přá-
tel Jaroslava Foglara a za přispění 
soukromých sběratelů. 

Vernisáž výstavy v pátek 15. 1. 
v 17.00

21. 1. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Skleněný svícen“ – výtvarná 
dílna, ve které budou děti zdobit 
skleničky barvami na sklo.

10. 2. středa 16.00 „Otvírání 
království“ - pohádkový maškar-
ní bál pro děti, který otevře celo-

roční projekt nazvaný Zaprášené 
pohádky. Bál zahájí slavnostní 
ceremoniál a děti budou sezná-
meny s pohádkovou říší a akcemi, 
kterých se během roku mohou 
zúčastnit. V únoru budou děti 
získávat body za vyřešení kvízů 
zaměřených na pohádky Boženy 
Němcové. 

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
21. 1. 2010 v 16.00 Vás srdečně 

zveme na
7. KONCERT

MEZI KNIHAMI
Účinkují: členové operety NDM 

Petr Miller, Michal Muntág, žáci 
ZUŠ Viléma Wünsche ze Šenova, 

Iva Stejskalová.
12. 2. pátek 14.00 – 17.00 

„Veselé Valentýnky“ - výtvarná 
dílna, ve které děti budou vyrábět 
přáníčka k svátku sv. Valentýna.

17. 2. středa od 15.00 – 16.30 
„Otvírání království pohádek“ 
– pohádkové odpoledne pro všech-
ny, kdo mají rádi pohádky.

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 výtvar-
né dílně si děti mohou udělat obal 
na pohádkovou knihu.

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

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

Štěňata s PP mají skvělý původ, jsou zdravá, 
odčervená a při odběru budou i poprvé očkovaná. 

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

Nabízíme štěňata
Labradorského Retrievera

Vánoční dílna ve školní družině
Dne 8. 12. 2009 proběh-

la v prostorech školní družiny 
odpolední akce „První vánoční 
výtvarná dílna“ pro děti a rodi-
če. Všichni jsme se sešli v dobré 
náladě a plni očekávání. Tvořili 
se sněžítka, závěsné zvoneč-
ky, přáníčka, vizovické pečivo, 
krmítka pro ptáčky a malé svíc-
ny. Zpočátku pracovaly převážně 
děti a rodiče jim radili, později 
přebírali iniciativu rodiče a děti 
radily jim. Atmosféra ve tří-

dách byla plná opojení a rados-
ti se sblížení dětí, rodičů a paní 
vychovatelek. Velice nás potě-
šilo, že se akce zúčastnilo pár 
tatínků, kteří byli stejně nadšeni 
a zruční jako maminky. Z druži-
ny všichni odcházeli s krabicí 
plnou výrobků.

Všichni jsme se uvolnili,
 dobrým slovem potěšili…

Avízované akce „Lampioňák“, 
vystoupení Orientálních taneč-
nic III. v knihovně a „Mikuláš 

v družině“, proběhly v termínu 
a k plné spokojenosti všech 
zúčastněných. 

Fotky ze všech akcí jsou 
k nahlédnutí na webových strán-
kách školy.

Těšíme se na příští setkání.
Do nového roku 2010 přejeme 

všem pevné zdraví, štěstí a dětem 
krásné známky ve škole.

Juliana Menkalová,
Zdeňka Vrátná,
p. vychovatelky ŠD
při ZŠ Gen. Janka

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
vyhlašuje soutěž pro všechny stu-
denty, kteří si zakoupí pětiměsíční 
nepřenosnou časovou jízdenku 
(semestrální jízdenku), platnou od 
února 2010.

Losovat se budou výherci note-
booku, netbooku, mobilního tele-
fonu a dalších deseti 30denních 
nepřenosných časových jízdenek.

Účast v soutěži „Hrajte s námi 
V“ je podmíněna zakoupením 
semestrální jízdenky. Každý stu-

dent, který si zakoupí semestrální 
jízdenku, má možnost vyplnit na 
webových stránkách dopravního 
podniku, www.dpo.cz, registrační 
formulář. Všechny správně vypl-
něné formuláře budou zahrnuty 
do závěrečného slosování, které 
proběhne v první polovině měsíce 
února. Veškeré podrobnosti i kom-
pletní pravidla jsou k dispozici na 
www.dpo.cz.

Z tiskové zprávy Dopravního 
podniku Ostrava a.s. 

Studenti vyhrajte s Dopravním 
podnikem notebook!

Zajímají vás informace z pracovního práva, zdravotního, 
sociálního či důchodového pojištění? Sdružení Právo zadarmo 
provozuje webové stránky http://www.pravozadarmo.cz, na 
kterých najdete nejčastější praktických otázek a odpovědi z těchto 
oblastí. Tyto stránky jsou určeny pro studenty, podnikatele, 
zaměstnavatele, zaměstnance a další občany.  (red)

Právo zadarmo
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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., po domluvě i víkend.
Najdete nás na ulici E. Filly v Ostravě-Mariánských Horách

Tel.: 775 234 669

Akční nabídky, slevové poukázky a dárkové poukázky

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

relaxační
‹ pedikůra, manikůra, nehtová modeláž

AUTOŠKOLA ZAPA
Ing. Pavel Zajonc

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

Informace na tel. 603 445 090

Nově otevřená pobočka v SVČ Korunka,
Ostrava-Mariánské Hory

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
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