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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Informační portál Mariánských Hor a Hulvák
ÿ Organizační struktura ÚMOb MHaH
ÿ Vánoční program v kostele Panny Marie Královny
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2010

Ponaučení měsíce:
SKUTEČNÉ ODHODLÁNÍ PŘEKONÁ

VŠECHNY PŘEKÁŽKY.

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: Orlice a brouk
Orlice a droboučký brouček se dostali do sporu a stali se nepřáteli 

na život a na smrt. Stalo se to tak: Orlice jednou na poli pronásledo-
vala zajíce. Snesla se nad vyděšené zvíře, natáhla mohutné pařáty 
a přichystala k úderu zobák. Ubohý zajíc běžel, co mu síly stačily, 
a volal o pomoc. Nebyl tu však nikdo, jen  jeden maličký brouček. 
„Pomoz mi, broučku! Prosím tě, pomoz mi!“ volal zajíc úpěnlivě. 
Brouk byl sice malý, ale statečný. „Orlice!“ zvolal co nejsilnějším 
hlasem. „Povídám ti, opovaž se dotknout toho zajíce! Je pod mou 
ochranou.“ Orlice si ho, samozřejmě, vůbec nevšímala. Zaútočila 
na zajíce, chytila ho a sežrala. Brouka to hrozně rozhořčilo a ro-
zhodl se, že zajíce pomstí. Vyškrábal se do orlího hnízda na 
vysokém útesu a čekal. Pokaždé, když orlice snesla vejce, vykoulel 
ho z hnízda, takže spadlo na zem a rozbilo se. Když tak brouk zničil 
hodně vajec, vydala se orlice žádat o radu Jupitera. „Naklaď vajíčka 
do mého klínu,“ řekl bůh. „Tam budou v bezpečí. Ke mně se žádný 
brouk přiblížit neodváží.“ Ale Jupiter nevěděl, jak je brouk odhod-
laný. Když se do něčeho pustil, pokaždé se to snažil dokončit. 
Počkal, až orlice nakladla do Jupiterova klína vejce, a svalil pak 
na Jupiterova kolena hrudku hlíny. Když bůh uviděl na svém rouše 
špínu, vyskočil a rychle ji setřásl. Ale zapomněl, že má na klíně orlí 
vajíčka. Vejce spadla na zem a rozbila se. Brouk opět zvítězil!

Povídá se, že od té doby si orli staví hnízda na tak nedostupných 
místech, že je lidské oko zřídkakdy zahlédne.

Ponaučení: Skutečné odhodlání překoná všechny překážky.

Jaro, léto, podzim, zima
Pokaždé jsi milá jiná.
Na jaře učím tvou
oblíbenou květinu mluvit
V létě se budem
na jantarové pláži slunit
Na podzim mou píseň Ti 
bude vítr hrát
V zimě, když budeš chtít, 
budeme spolu žít.

Když mě odmítneš
Vylezu na vysokou věž
Do kamene vyryji epitaf
„Kdo si ještě někdy
vzpomene
jak bylo mé srdce Tebou 
poblázněné“.

Na jaře budu krásně psát 
o Tobě básně
V létě Ti vzdušný zámek 
postavím
Na podzim suchou nohou 
moře času přebrodím
V zimě na mou duši
padl stín
Řekla mi: „Jsi směšný 
Harlekýn…“

Směšný Harlekýn
Jindřich Oleš

Zpět k ustanovujícímu zasedání 
zastupitelstva

Zastupitelé Mariánských Hor 
a Hulvák 8. listopadu 2010 na 
ustavujícím zasedání zvolili Lianu 
Janáčkovou starostkou městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky. Podporu Lianě Janáčkové, kte-
rá získala v uplynulých komunál-
ních volbách jako lídr vítězných 
Nezávislých nejvíce preferečních 
hlasů od voličů, vyjádřilo osm 
z celkového počtu patnácti zastu-
pitelů. Prvním místostarostou byl 
zvolen Jiří Boháč z Komunistické 
strany Čech a Moravy (KSČM), 
druhým místostarostou se stal 
Jiří Jezerský, nezávislý kandidát 

za TOP 09. Vedení městského 
obvodu tak tvoří koalice Nezá-
vislí, KSČM a TOP 09, přičemž 
v pětičlenné radě městského obvo-
du kromě starostky a místostarostů 
zasedli také Patrik Hujdus a Libor 
Šrámek z Nezávislých.
n Paní starostko, jaké jsou 

priority vládnoucí koalice?
„Mezi priority vládnoucí koali-

ce v Mariánských Horách a Hul-
vákách patří zvýšení bezpečnos-
ti městského obvodu, pokračo-
vání v rekonstrukcích bytového 
a domovního fondu, opravách 
chodníků, podpora sportovních 
oddílů, kroužků pro děti, ale také 
například tvrdé postihy neplatičů 
nájemného a nepřizpůsobivých 
občanů. Koaliční dohodu jsme 
uzavřeli ústně, písemná forma 
není potřeba, věříme si. Známe 
se již několik let a vždy jsme se 
dokázali shodnout na tom, co 
je pro městský obvod potřebné 
a důležité.“
n V tisku se neustále „propí-

rá“, že jste se dala dohromady 
s komunisty. Můžete se k tomu-
to vyjádřit?

„Koalice se uzavírá s lidmi, na 
které se můžete spolehnout. Pra-
covně i lidsky. Proto jsme nepři-
stoupili k povolebním jednáním 
s opozičními občanskými a sociál-

ními demokraty, jejichž marián-
skohorští lídři staví svou politic-
kou kariéru z velké části pouze na 
osobních výpadech proti mé osobě 
a mým kolegům. Raději budeme 
spolupracovat s komunistou Jiřím 
Boháčem. Je to pracovitý člověk, 
který nebere práci v komunálu 
jako politiku. Tady neřešíme daňo-
vou zátěž občanů, výši schodku 
státního rozpočtu a nebo českou 
misi v Afganistánu. Tady řešíme, 
aby se lidem dobře bydlelo, aby 
se cítili bezpečně, chodili domů 
po opravených chodnících a další 
místní potřeby.“
n Nově je ustanovena funk-

ce druhého místostarosty. Proč 
tato změna?

„Je to tak lepší. Role místosta-
rosty je čitelnější a jeho kompe-
tence jsou jasně dané. Zatímco 
v předchozím volebním období 
měl městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky pozici místosta-
rosty a jednoho uvolněného rad-
ního, nově zastupitelé na svém 
ustavujícím zasedání odsouhlasili, 
že se funkce uvolněného radního 
nahradí funkcí druhého místosta-
rosty. Do této funkce byl schválen 
Jiří Jezerský.“

Děkuji za rozhovor.
 (red)

Již více než rok existuje 
na radnici MH+H e-mailo-
vá adresa, kde mohou občané 
sdělovat své postřehy, přání 
a kritiku ve věci úklidu Marián-
ských Hor a Hulvák. V případě, 
že se rozhodnete napsat, buďte, 
prosím co nejméně anonymní 
a co nejvíce konkrétní, abychom 
mohli co nejrychleji nepořádek 
odstranit.

Adresa:
uklid@marianskehory.cz

je tu pro Vás.
 Jiří Jezerský

Opakované sdělení
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Od 19. 12. do 23. 12. 2010
Před kavárnou Amadeus na 

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

Prodej kaprůInformační portál Mariánských 
Hor a Hulvák

Internetové stránky našeho 
městského obvodu jsou pro obča-
ny zdrojem mnoha informací. 
Ty současné existují ve stávající 
podobě již několik let a protože 
doba jde rychle kupředu, zejména 
v elektronickém světě, i Marián-
ské Hory a Hulváky si zaslouží, 
aby jejich web doznal potřebných 
změn. Rozhodli jsme se proto 
vyvolat veřejnou diskuzi na téma 
nové podoby a funkčnosti stránek 
www.marianskehory.cz. I nadále 
by měly sloužit především lidem, 
i nadále by občané měli mít mož-
nost nalézt na nich vše, co potře-
bují: základní informace o měst-
ském obvodu, aktuality, novinky, 
zprávy z radnice a jednotlivých 
odborů úřadu, zápisy z jednání 
zastupitelstva a rady městského 
obvodu, ale také například mož-
nosti využití volného času, pře-
hledy kulturních a společenských 
aktivit, informace o veřejných 
zakázkách, volných pracovních 
místech a další užitečné odka-
zy. Nápadů, co všechno další 

by mohlo být obsahem nových 
webových stránek Mariánských 
Hor a Hulvák a jaké mají mít tyto 
stránky funkce, může být skutečně 
mnoho. A protože by tento nový 
moderní informační portál měl 
sloužit hlavně občanům, vyzývám 
všechny, kteří mají nějakou myš-
lenku, nápad, případně i výtku 
ke stávajícímu webu, a chtěli by 
přispět svým názorem, napište mi, 
prosím, co byste rádi změnili, co 
byste naopak uvítali a jak by podle 
vás měl portál www.marianskeho-
ry.cz v budoucnu vypadat. V prv-
ním kvartálu roku 2011 bychom 
mohli změny začít realizovat tak, 
aby Mariánské Hory a Hulváky 
měly nové webové stránky nej-
později v létě. Své nápady, návr-
hy a připomínky můžete do 31. 1. 
2011 posílat na emailovou adresu 
patrik.hujdus@nezavislinaradni-
ci.cz. Děkuji vám za ně. 

Patrik Hujdus,
zastupitel a radní 
městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

V úterý dne 16. 11. 2010 jsme 
byli svědky nádherné atmosféry 
dalšího z řady festivalových kon-
certů ZUŠ, který se konal v Obřad-
ní síni Mariánskohorské radnice 
za přítomnosti paní starostky paní 
Ing. Arch. Liany Janáčkové.

Byl to koncert sólistů a komor-
ních her a naši školu reprezento-
vali žáci ze třídy paní učitelky 
Libuše Klusové – pěvecké duo 
Hana Menšíková a Martin Vaněk, 
kteří se představili publiku i sólo-
vě. Klavírní doprovody sólových 

partů zcela excelentně zahrála 
paní učitelka Pavla Kukalová.

Z klavírní třídy Mg A. Liany 
Svobodové vystoupila Marie Kle-
mentová spolu s Jakubem Sivkem 
z kytarové třídy Bc. Radka Zaja-
ce a spolu prokázali, jak krásně 
mohou souznít takové nástroje, 
jako je kytara a klavír.

Srdečně zveme všechny rodiče 
a příznivce hudby na prosincové 
a lednové koncerty pořádané ZUŠ 
Eduarda Marhuly. Časy a mís-
ta konání uvádíme v následující 
tabulce:

Festival ostravských ZUŠ zavítal 
na Mariánskohorskou radnici

Koncem listopadu 2010 se 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ulici Novoveská kona-
la již tradičně výstava ručních 
prací, kterou pořádal Klub 
tradičních textilních technik. 
Mohli jste obdivovat výrobky 
vytvořené paličkováním, síťo-
váním, frivolitky, šité krajky, 
krosenky či pachtwork. Děku-
jeme pořadatelkám za krásné 
navození vánoční atmosféry.
 (GZ)

Vánoce zavítaly
do DPS

Omlouváme se občanům 
za opožděný úklid hřbitova 
v Mariánských Horách před 
svátkem zesnulých, který byl 
způsoben námi nasmlouvanou 
fi rmou. V roce 2011 máme 
v plánu zajistit úklid a údržbu 
zaměstnanci úřadu, čímž bude 
zajištěna každodenní kontrola. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru
výstavby, VHaZ

Omluva

 DATUM KONCERT MÍSTO KONÁNÍ ZAČÁTEK
 14. 12. 2010 Klavírní koncert Sál školy 17.30 hod.
  Edíkovi
 19. a 21. 12. 2010 Koncert Ostravského Dům kultury města 17.00 hod. 
  dětského sboru Ostravy
 4. 1. 2011 Koncert učitelů  18.00 hod.

Středa 29. prosince 2010 bude posledním úředním dnem v roce 2010 
s  pracovní dobou od 8.00 do 14.00 hodin. Ve dnech 30. 12. a 31. 12. 
2010 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

V pondělí 27. 12. 2010, v úterý 28. 12. 2010 a ve středu 29. 12. 2010 
bude pevná pracovní doba od 8.00 do 14.00 hodin. 

Pátek 31. 12. 2010 bude dnem pracovního volna.

Pracovní  doba koncem roku 2010
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V téměř každém Zpravodaji 
vás upozorňujeme na možnost, 
jak a kde odložit to, co doma 
nepotřebujeme.  Přesto každý 
den se objevují nové a nové „čer-
né skládky“ u popelnic, v zastr-
čených zákoutích nebo přímo 
před domem po stěhování. Je to 
neskutečné, ale je to tak, „někte-

ří“ občané stále žijí v domnění, že  
radnice je povinna uklidit jejich 
nepořádek. Jejich starý gauč, 
jejich starou ledničku, jejich 
vyměněný WC či umyvadlo. 
Vůbec se nezamýšlejí nad otáz-
kou, proč by radnice měla zaplatit 
za úklid jejich soukromých nepo-
třebných věcí.  Radnice, která  
nechce a nemůže přehlížet nepo-
řádek ve městě, úklid provede, 
ale musí zaplatit  půjčovné kon-

tejneru, jeho odvoz na skládku a 
poplatek za uložení odpadu. To 
jsou peníze, které občan nepořád-
ník čerpá z  celkové sumy určené 
na úklid společných prostor. 

Vážení občané Mariánských 
Hor a Hulvák sběrný dvůr je tu 
pro vás!!! Je to  b e z p l a t n á 
služba města Ostravy, využijte ji. 

Za radnici v Mariánských 
Horách a Hulvákách vám děkuje

 Jiří Jezerský
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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

Městská policie v Mariánských Horách a Hulvákách
Již od roku 2009 naplňuje Městská policie novou kon-

cepci rozvoje, která s sebou přinesla řadu změn, zaměře-
ných především na přiblížení se občanům a zefektivnění 
činnosti strážníků. Území Ostravy bylo rozčleněno na 
několik desítek okrsků, kde na veřejný pořádek dohlíží 
konkrétní strážníci-okrskáři. Ti jsou v úzkém kontaktu se 
samotnými občany a mohou tak reagovat na konkrétní 
požadavky a poskytovat pomoc tam, kde je jí třeba.

Území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
čítá 17 okrsků, kde za stav veřejného pořádku zodpovídá 
celkem stejný počet strážníků-okrskářů. 

Na území městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky řešili strážníci od ledna do září 2010 celkem 2 333 
přestupků. Při výkonu služby se zaměřují mj. na dodržo-
vání obecně závazných vyhlášek a nařízení města v oblas-
ti dopravy i veřejného pořádku. K nejvíce sledovaným 
patří bezesporu dodržování zákazu volného pobíhání 
psů, jehož porušení řešili strážníci od počátku roku 2010 
do konce září 95krát a zákaz konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství, který za stejné období řešili 
s 200 osobami.

Občané se na strážníky velmi často obracejí s žádostmi 
o řešení nesprávného parkováním. Vzhledem k neutěše-
né situaci z hlediska nedostatečné kapacity parkovacích 
míst strážníci na úseku stacionární dopravy řeší prioritně 
případy, kdy nesprávným parkováním dochází k ome-
zení průjezdnosti komunikace. Dopravních přestupků 
strážníci v Mariánských Horách a Hulvákách od ledna do 
září 2010 řešili celkem 1 032. V 17 případech byli nuceni 
dokonce realizovat odtah vozidla, které tvořilo překáž-
ku silničního provozu. 5krát strážníci realizovali měření 
rychlosti preventivním radarem Viasis 2000 v místech, 
kde mělo dle podnětů občanů či oznámení místního úřa-

du docházet k překračování nejvyšší povolené rychlosti 
a tím k ohrožování bezpečnosti silničního provozu. 

Vedle přestupků na úseku dopravy řešili strážníci 
v Mariánských Horách a Hulvákách dalších 1 061 pře-
stupků na úseku veřejného pořádku, nejčastěji rušení 
nočního klidu a znečištění veřejného prostranství.

Strážníci se rovněž podílí na zajišťování hladkého 
průběhu řady sportovních, kulturních či společenských 
akcí, při kterých dohlíží na veřejný pořádek a bezpeč-
nost a plynulost silničního provozu. K největším v Ma-
riánských Horách a Hulvákách patřily např. preventivně 
bezpečnostní opatření v souvislosti s ukončením škol-
ního roku, u příležitosti Památky zesnulých, volby do 
obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR, stráž-
níci z Mariánských Hor se podíleli rovněž na opatřeních 
v souvislosti s přesunem fotbalových fanoušků při utká-
ních na Bazalech či na opatření v souvislosti s festivalem 
Colours of Ostrava a řada dalších. 

Ve spolupráci s Policií ČR provedli strážníci řadu 
kontrolních akcí zaměřených na prodej kradeného 
kovového materiálu ve sběrnách, prevenci rozebírání 
opuštěných budov, prevenci vloupání do motorových 
vozidel, dodržování zákazu hry na výherním automa-
tu osobám mladším 18let v místních hernách a restau-
racích a dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem 
a mladistvým.

Občané městského obvodu využívají rovněž služeb 
bezplatné zelené linky Městské policie Ostrava, která 
byla zřízena za účelem přijímání neurgentních oznámení, 
týkajících se např. neupravené zeleně, závad ve veřejném 
osvětlení nebo na světelných signalizacích na křižovat-
kách, poškozených lavičkách či dopravních značkách, 
závad ve schůdnosti či sjízdnosti komunikací apod. Ope-
rátoři za tři čtvrtletí roku 2010 přijali celkem 128 ozná-

mení od občanů, týkajících se obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. Největší část se jich týkala právě nejrůzněj-
ších závad a poruch.

Na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky strážníci od ledna do září řešili 161 krádeží v obcho-
dech, kterých se dopustilo 167 osob. Ty pronesly přes 
pokladny bez zaplacení nebo zkonzumovaly, také bez 
zaplacení, přímo na prodejně zboží v celkové hodnotě 
63 130 Kč.

Na území obvodu realizuje řadu aktivit také skupiny 
prevence Městské policie Ostrava. S ohledem na sociální 
složení obyvatel tohoto městského obvodu a navazující 
problematiku na úseku veřejného pořádku či občanského 
soužití je zde realizována řada preventivních projektů, 
které jsou zacíleny zejména na nejmladší generaci, ve 
snaze vytěsnit děti z velmi silného negativního vlivu oko-
lí – příměstské tábory, setkání strážníků s dětmi, besedy 
na základních a mateřských školách.

Nezanedbatelným problémem, o jehož nápravu se 
strážníci v rámci preventivních aktivit snaží, je sběr 
použitých injekčních stříkaček a jehel, pohozených na 
veřejném prostranství. Jejich počet rok od roku roste 
a jen na území městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky od ledna do září 2010 provedli strážníci sběr 272 
kusů injekčních stříkaček. Nejčastějšími místy jejich 
výskytu jsou ul. U Koupaliště, Sokola Tůmy, Nájemnic-
ká, F. Šrámka či 28. října.

V současné době jsou na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky zapojena 3 zařízení s nouzo-
vými tlačítky v rámci projektu Senior linka, a to v bytech 
osaměle žijících, zdravotně či tělesně hendikepovaných 
občanů. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Právě v Mariánských Horách 
najdete Restaurant Marie, jenž 
získala díky hlasování čtenářů 
Moravskoslezského deníku titul 
„Hospůdka roku 2010“. Do hlaso-
vání bylo zapojeno na 50 restau-
rací. Titulovaná hospůdka nabízí 
široký sortiment jídel - obědové 
a odpolední menu, speciality, 
minutky, saláty, mísy všeho dru-
hu. Z nápojů můžeme podtrhnout 
tři druhy čepovaného piva, oblíbe-
nou čepovanou kofolu nebo širší 
sortiment vín výhradně z Vinných 
sklepů Lechovice.

Paní Marie Henselová, která 
tento restaurant provozuje, získala 
titul Hospůdka roku již v loňském 

roce za jinou provozovnu, a to 
Restaurant Fitt v Ostravě-Poru-
bě. Restaurant Marie provozuje 
necelý rok od ledna 2010. „Hos-
půdka je oblíbená hned z několi-
ka důvodů. Co se týče kuchyně, 
snažíme se vyjít zákazníkům 
vstříc jinou úpravou jídel či spl-
něním individuálního přání vždy 
tak, ať je klient spokojen. Naší 
prioritou je, aby se zákazník u nás 
cítil jako doma,“ řekla Zpravodaji 
paní Marie Henselová, majitelka 
restaurantu. Pokud  tedy hledá-
te příjemné posezení s výbornou 
kuchyní, je Restaurant Marie tou 
správnou volbou.Více informací 
na www.restaurantmarie.cz.

 (red)

Restaurant Marie hospůdkou 
roku 2010

Sběrný dvůr
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Co znamenají Vánoce? Bůh 
otevírá dveře, které nás od něho 
oddělují. Přibouchli jsme si je 
vlastní vinou. A protože už nejsme 
schopni sami přijít k Bohu, přichá-
zí Bůh ve svém Synu k nám. Stá-
vá se člověkem, rodí se v chlévě 
jako bezmocné děťátko. Za podo-
bou dítěte Ježíše je velké tajem-
ství: Bůh chce být i mně docela 
blízko! Nikdo mne k jesličkám 
nenutí. Ale je zde místo i pro mne.

Přijměte pozvání ke společné-
mu prožití vánočních svátků do 
kostela Panny Marie Královny 
v Ostravě Mariánských Horách:

Pátek 24. 12. 
15.30 hod. - „Otevírání betlé-

ma“ pro děti
22.00 hod. - půlnoční mše sv.
Sobota 25. 12.
Slavnost Narození Páně
7.00 a 10.00 hod. - mše sv.

14.00 až 18.00 hod. - kostel ote-
vřen k prohlídce betléma

Neděle 26. 12.
Svátek Svaté rodiny
7.00 a 10.00 hod. - mše sv. 

(v 10.00 hod. s obnovou manžel-
ských slibů)

14.00 až 18.00 hod. - kostel ote-
vřen k prohlídce betléma

Pátek 31. 12.
poslední den roku
18.00 hod. - mše sv. na podě-

kování
Sobota 1. 1. Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie
7.00 a 10.00 hod. - mše sv.
Čtvrtek 6. 1.
Slavnost Zjevení Páně
18.00 hod. - mše sv. (bude se 

žehnat voda, křída a kadidlo)

V sobotu 8. 1. 2011 u Vašich 
dveří zazvoní koledníci Tříkrálo-
vé sbírky, kterou pořádá Charita 
České republiky. Vedoucí skupin-
ky koledníků bude mít průkazku 
plné moci se svým jménem, datem 
narození, adresou trvalého pobytu 
a číslem občanského průkazu.

Přeji Vám všem požehnané 
vánoční svátky.

 Vladimír Schmidt, farář
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Blíží se závěr roku a s ním 
čas vánočních svátků a silves-
trovských oslav. V tomto období 
snad v žádné domácnosti nechybí 
bohatá výzdoba často s hořlavých 
materiálů, jejíž neodmyslitelnou 
součástí jsou v mnoha případech 
i svíčky. Za všechny jmenuj-
me adventní věnce, svícny nebo 
vánoční kytice. Ať už jsou tyto 
výrobky koupené v kamenných 
obchodech, na stáncích drobných 
prodejců nebo vyrobené domá-
cími kutily, vždy by měly splňo-
vat určité bezpečnostní zásady. 
Obecně lze vánoční dekoraci se 
svíčkami rozdělit do dvou katego-
rií – na tu, na které se svíčky smí 
zapalovat a na dekorativní výrob-
ky, na kterých se svíčky zapalo-
vat nesmějí. V návodu výrobce 
by tato informace vždy měla být 
vyznačena. Pokud plánujete zapa-
lovat svíčky na dekoraci, vždy se 
přesvědčte, zda jsou řádně upev-
něny na nehořlavé podložce nebo 
v nehořlavém držáku tak, aby 
nemohlo dojít k jejich převržení. 
Hořící svíčky musí být navíc vždy 
umístěny v dostatečné vzdálenosti 
od hořlavých materiálů použitých 
na dekoraci, tím zabráníme přene-
sení ohně ze svíčky např. na hořla-
vé chvojí adventního věnce. 

Za zamyšlení rovněž stojí místo, 
kam dekoraci se zapálenými svíč-
kami umístit. Samozřejmostí by 
měla být nehořlavá podložka pod 
dekorací. Vyloženým hazardem je 
pak umístění zapálených svíček do 
prostor nábytkových stěn a skříní, 
nebo do blízkosti záclon a závěsů, 
kde i lehký průvan dokáže přemís-
tit záclonu do nebezpečné blízkos-
ti hořící svíčky.  Základní zásadou 
ale zůstává neponechat zapálenou 
svíčku nikdy bez dozoru.

Na zvýšenou pozornost byste 
měli dbát rovněž v kuchyni. Inten-
zita vaření a pečení se v období 
Vánoc násobí a soustředěnost hos-
podyněk je neustále odpoutávána 
spoustou jiných „vánočních úko-
lů“.  Aby vás při tom všem vánoč-
ním shonu v domácnosti nepře-
kvapila nemilá událost a případný 

požár jste včas zjistili, instalujte 
si v bytě hlásič požáru, který vás 
intenzivním zvukovým signálem 
upozorní na hrozící nebezpečí. 
Požární hlásič by mohl být tako-
vým malým předvánočním dár-
kem pro bezpečí celé rodiny.  

Rovněž oslavy závěru roku 
s sebou nesou řadu nebezpečí. 
K nejčastější příčině poraně-
ní nebo smrti patří manipulace 
s neodborně podomácku vyro-
benou pyrotechnikou. V dnešní 
době je profesionálně vyrobená 
zábavná pyrotechnika k dostání 
v širokém spektru obchodních 
řetězců a kamenných prodejen. 
Ale i při jejím nákupu je nutné být 
obezřetný a dbát na to, aby výro-
bek byl opatřen návodem výrobce 
v českém jazyce spolu vyznače-
ním třídy nebezpečnosti. Je nutné 
mít také na paměti, že prodávat 
lze pyrotechnické předměty pouze 
osobám starším 18 let, a to navíc 
pouze pyrotechnické předměty 
I. a II. třídy. K nákupu pyrotechni-
ky III. třídy musí mít zájemce kro-
mě plnoletosti také průkaz odpa-
lovače ohňostrojů. Pro IV. třídu 
jsou pravidla ještě daleko přísněj-
ší. Pyrotechniku skladujte v chla-
du, suchu a mimo dosah dětí. Při 
manipulaci nemiřte na sebe ani na 
ostatní osoby a nepoužívejte pyro-
techniku pod vlivem alkoholu. 

Před silvestrovskými oslavami 
je vhodné také vyklidit případ-
ný hořlavý materiál z balkónů 
a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná 
petarda nezapálila. 

I přes každoroční varování 
hasičů dochází v období Vánoc 
a Silvestra k řadě tragických udá-
lostí v domácnostech, při kterých 
se zraní desítky osob a materiální 
škody dosahují mnoha miliónů 
korun. Zamyslete se proto nad 
požární bezpečností u vás doma, 
abyste se do této smutné statistiky 
nezařadili i vy. 

Klidné Vánoce a šťastný Nový 
rok přeje Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje. 

oddělení prevence HZS MSK
www.hzsmsk.cz

Myslíte i na bezpečnost?

Období Vánoc se blíží. Stro-
mečky, barevné žárovky, dárky, 
umělý sníh na okna. Ale taky 
rodinná pohoda, sváteční atmo-
sféra a betlémské světlo.

Mariánské středisko se společ-
ně s dalšími skauty po celém svě-
tě účastní této tradice, každý rok 
na Štědrý den si zapálí knot svíč-
ky plamenem, který do Ostravy 
doputoval až z Betléma, a roz-
náší jej tak dál svým blízkým, 
přátelům a hlavně do domovů 
důchodců a pečovatelských ústa-
vů v Mariánských Horách. Bez-
platně a jen pro vlastní potřebu 
udělat o Vánocích jeden dobrý 
skutek. Kdo má zájem, může 
si vyzvednout betlémské svět-

lo přímo v kostele Panny Marie 
Královny na Stojanově náměstí 
v Ostravě-Mariánských Horách. 

A jak se vlastně liší betlémský 
oheň od toho instantního sirkové-
ho? Není úžasné, když něco tak 
nestálého jako plamínek doputu-
je z Betléma přes Vídeň a Brno 
až k Vám domů? A pak večer po 
celodenním shonu, když už jsou 
dárky rozbaleny a všichni jen 
sedí a jí cukroví, můžete mys-
let na všechny ty lidi, kteří se 
o světýlko starali a dopravili ho 
až k Vám.

Eliška Olšáková,
Mariánské středisko
(Mojmírovců č. 47)

Betlémské světlo

Klidné a pohodové vánoce,
do nového roku hodně
zdraví a životní pohody
přeje radnice MHaH

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celo-
republikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc 
lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. 
Tříkrálová sbírka 2011 bude v rámci Ostravy 
a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2011. 
Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky 
zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. 
Alexandra. Hledáme různé fi nanční a jiné mož-
nosti, jak uskutečňovat projekty na pomoc lidem 
v obtížných životních situacích. Obracíme se proto 
na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při této 
krásné celostátní akci, pořádané na pomoc těm, 
kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou 
jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci 
Tříkrálové sbírky 2011, předem děkujeme!

Protože díků není nikdy dost, děkujeme všem 
dárcům i koledníkům Tříkrálové sbírky 2010. 
Poděkování patří i těm, kteří se na zdárném úspě-
chu Tříkrálové sbírky 2010 spolupodíleli – úřadům 
veřejné správy a farním úřadům.

V Tříkrálové sbírce 2010, které se Charita 
Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Ale-
xandra bylo celkem vykoledováno 1 214 344,- Kč.

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování 
i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vrací zpět 
do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní 
a farní charity), 15 % podpoří projekty diecézních 
charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů 
humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % 
jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno 
na režii sbírky.

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17,
703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094,
e-mail: ostrava@caritas.cz,
www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28,
718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, 
e-mail: alexandr@charita.cz,
www.charitasvalexandra.cz

Tři králové budou koledovat v Ostravě

Vánoční program v kostele Panny Marie Královny
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Poslední listopadový víkend je podle křes-
ťanského kalendáře začátek adventu. 

K tomuto datu se každoročně váže i sou-
těžní Mezinárodní festival adventní a vánoč-
ní hudby s cenou Petra Ebena. Soutěž probí-
hala v Národním domě na Smíchově v Praze 
ve dnech 26. a 27. 11. 2010. Tento rok festival 
slavil dvacáté výročí. V konkurenci 38 sborů 

z 13 zemí světa se Dívčí komorní sbor ZUŠ 
E. Marhuly pod vedením Mgr. M. Chromí-
ka neztratil. Naopak! V kategorii komorních 
sborů získal zlaté pásmo a zvláštní cenu 
poroty za interpretaci skladby Petra Ebena 
De Angelis. 

K vítěznému výkonu přispěl barytonovým 
sólem Tomáš Kura, posluchač Janáčkovy 

konzervatoře a gymnázia v Ostravě z pěvec-
ké třídy Z. Krulikovského, ve skladbě Sanc-
tus od Z. Lukáše. Klavírní spolupráce patřila 
MgA. A. Hypšové.  

Blahopřejeme celému sboru a přejeme 
mnoho elánu do další práce. 

 MgA. A. Hypšová

Úspěch dívčího komorního sboru ZUŠ E. Marhuly

S nadsázkou se dá říct, že se 
Wichterlovo gymnázium speciali-
zuje na přípravu budoucích zdra-
votníků: sedmnáct absolventů 
nastoupilo na obor všeobecné lé-
kařství na lékařských  fakultách 
v Praze, Brně, Olomouci i Ostra-
vě, dva studují zubní lékařství 
a zdravotní záchranářství, dal-
ší pak obory zdravotní laborant, 
biomedicínský technik a jeden 
absolvent veterinární lékařství. To 
je v součtu necelých 22 % všech 
absolventů školy v tomto roce. 
Další velké skupiny tvoří tradičně 
budoucí architekti (5 absolventů), 
právníci (7 absolventů), ekono-
mové (10 absolventů), informatici 
(9 absolventů) a stavební inžený-
ři (7 absolventů). Mezi zajímavé 
obory patří i studium politolo-
gie (4x), mezinárodních vztahů 
a obchodu (3x) a překladatelství 
a tlumočnictví z anglického jazy-
ka (3x). Nejzajímavěší obory jsou 
však asi sinologie, japanistika, 
baltistika, počítačová podpora 
archeologie a studium neželez-
ných slitin a zbraní a munice 
(VŠ obrany). Dva studenti pokra-
čují stejně jako v loňském roce 
v zahraničí - jeden na Slovensku 
a jeden ve Velké Británii (tam 
v roce 2009 nastoupili dva).
Na webových stránkách školy 
www.wigym.cz se můžete do-
věděti další podrobnosti o škole, 
například jak si žáci vedou na ja-
zykových a odborných soutěžích, 
můžete si prohlédnout učební 
plány nebo třeba vlastní učební 
texty. Samozřejmostí jsou ne-
jen zahraniční exkurze, lyžařské 
a adaptační kurzy, ale i studium 
deskriptivní geometrie, progra-
mování, ekonomie, ekologie, 
dějin moderního umění, moderní 
fyziky, pedagogiky a psycholo-
gie. Všichni žáci studují vedle 
angličtiny ještě jeden cizí jazyk. 
vybírají si z nabídky němčiny 
(198 žáků), francouzštiny (172 
žáků), ruštiny (86 žáků) a špa-
nělšiny (160 žáků). Dále si mo-
hou studenti zvolit v posledních 
dvou ročnících latinu (102 žáků).
Pokud vás nabídka zaujala, tak 
nezapomeňte, že se na Wichterlo-
vě gymnáziu v Ostravě-Porubě ve 
středu 12. ledna 2011 se od 14 do 
18 hodin uskuteční tradiční den 
otevřených dveří. Na gymnáziu, 
které je nejstarší v Porubě a nej-
větší v Ostravě, lze studovat čtyř-
letý všeobecný obor (v přijímacím 
řízení bude přijímáno 90 uchaze-
čů z devátých tříd) a osmiletý 
všeobecný obor (v přijímacím ří-
zení bude přijímáno 30 uchazečů 
z pátých tříd). Zároveň škola 
chystá na únor až duben přípravné 
kurzy. Ve školním roce 2010/2011 
na něm studuje dvacet pět dětí 
s bydlištěm v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách. Těšíme se na 
další!

PaedDr. Antonín Balnar,
PhD. ředitel

Wichterlovo
gymnázium

se představuje

Komunitní centrum na Bedřišce
V úterý 23. 11. 2010 bylo 

slavnostně otevřeno Komunitní 
centrum Bedřiška nacházející se 
v osadě Bedřiška v Ostravě-Ma-
riánských Horách a Hulvákách. 
Komunitním centrum vzniklo 
v reakci na žhářský útok, jenž byl 
vyvrcholením sousedských sporů 
v této lokalitě, po kterém se míst-
ní komunita semkla, a za podpory 
Úřadu městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, Statutárního 

města Ostrava a Ministerstva vni-
tra, pomohla pod záštitou organi-
zace Bílý nosorožec o.p.s, která ve 
vyloučených lokalitách obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky půso-
bí již několik let, vybudovat ko-
munitní centrum. Toto komunitní 
centrum je primárně určeno oby-
vatelům lokality, především dětem 
a mládeži z této osady, avšak již 
nyní je využíváno mládeží z jiných 
částí obvodu. Prostory komunitní-

ho centra využívají pro svou práci 
a kontakt s obyvateli osady také 
strážníci Městské policie, policis-
té z řad Policie České republiky 
a romští policejní asistenti ze sdru-
žení Vzájemné soužití o.s.

V průběhu slavnostního ote-
vření měli návštěvníci možnost 
shlédnout vystoupení romských 
tanců, pěveckého souboru, hudeb-
ní skupiny a taneční skupiny Dan-
ce forever, které působí v rámci 

tohoto komunitního centra. Dále 
byly na místě k zhlédnutí výrobky 
a výtvarné práce vytvořené uži-
vateli komunitního centra. Nutno 
podotknout, že kroužky a hudeb-
ní soubory jsou vedeny ve velké 
míře samotnými obyvateli osady, 
avšak pod odborným dohledem 
pracovníků organizace Bílý noso-
rožec o.p.s. 

Bc. Marcel Palovčík,
koordinátor projektu

PŘEDSTAVUJEME:

 Již 13 let nabízí své služby 
ostravská poradna občanského 
sdružení „Bílý kruh bezpečí“. Po-
radna sídlí v Domě kultury Města 
Ostravy na adrese tř. 28. října 124 
v Ostravě a je pro klienty otevře-
na každé úterý a středu od 16 do 
18 hodin (telefon 597 489 204, 
email: bkb.ostrava.@bkb.cz). Na-
bízených služeb právníků a psy-
chologů mohou využívat  nejen 
oběti trestné činnosti, ale rovněž 
i jejich příbuzní nebo svědci kri-
minality, prostě všichni, kteří byli 
nebo se cítí být kriminálním delik-
tem nějak dotčeni. 

Bílý kruh bezpečí rovněž v rám-
ci prevence kriminality pořádá 
přednášky pro odbornou i laickou 
veřejnost a vydává preventivní 
informační materiály. Nedílnou 
součástí jeho práce je i snaha 
o zlepšení legislativy ve prospěch 
obětí trestné činnosti. 

Služba Bílého kruhu bezpečí je 
bezplatná, diskrétní a nestranná 
a je poskytována za podpory Ma-
gistrátu města Ostravy. Více infor-
mací o práci sdružení a nabízené 
pomoci můžete najít i na webo-
vých stránkách sdružení www.
bkb.cz. 

Pomoc obětem kriminality 
v Ostravě

Informační technologie se 
zmocnily našeho života. Bez 
mobilu si většina z nás neumí 
představit život. Mnozí z nás od-
kryli kouzlo sociálních sítí, jako 
je Facebook, Twitter nebo Lin-
kedIn. Skypujeme, stahujeme si 
hudbu z internetu, posloucháme 
oblíbené melodie na YouTube. 
Těmto nástrojům se souhrnně 
říká web 2.0 – něco jako nové 
využití internetu. Poznáním 
těchto informačních technologií 
a vzděláváním v jejich využívá-
ní můžeme výrazně zvýšit své 
podnikatelské možnosti. 

Ale jen málo z nás se v těchto 
možnostech orientuje. A přitom 

využití výše zmíněných nástrojů 
(web 2.0) může zlepšit i mož-
nosti být zaměstnán/a, najít prá-
ci nebo úspěšně podnikat. Pro-
jekt Evropské komise e-Chance 
pro podnikatelky (http://www.
echance2.eu), jehož českým 
partnerem je společnost ATHE-
NA z Ostravy – Mariánských 
Hor, vyvíjí takový vzdělávací 
kurz, který pomůže zejména 
ženám využít znalosti nástrojů 
web 2.0 pro zlepšení svých šancí 
na trhu práce. Více se dozvíte na 
http://www.athena.euweb.cz
PhDr. Ing. Hana Danihelková,
ATHENA – Společnost
pro vzdělávání a rozvoj žen

Projekt e-Šance web 2.0
pro podnikatelky
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Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
4. 1. – 31. 1. 2011 „Kreslení 

forem-rozvoj tvořivých sil“. Od 
kreslení ke geometrii – výstava 
prací žáků ZŠ a SOŠ Waldorfské.

Na vernisáži, která bude  v úterý 
4.1. v 15.00 hodin vystoupí fl ét-
nový soubor ZŠ a pěvecký sbor 
SOŠ Waldorfské.

Pozor! Invaze mimozemšťanů 
se blíží. Mimozemšťané vyslali 
signál.

Bránou času se dostanou po-
divné mimozemské bytosti do 
knihovny, aby se společně se 
všemi návštěvníky, jež se nebojí 
popustit uzdu fantazii, zúčastni-
ly karnevalu vesmírných bytostí, 
které bránou času vstoupí do po-
zemského dění. 

Zahajovací akce projektu „KNI-
HOVNICKÉ ČASOHRÁTKY“ 
vypukne ve středu 19. 1. 2011 od 
15.30 v knihovně na Fifejdách, 
J. Trnky 10 a nese příznačný ná-
zev „Přes bránu času“. Všichni 
zúčastnění tak od ledna do června 
mohou cestovat v čase zpět, a to 
z budoucnosti, přes moderní dobu, 
novověk a středověk až do dávné 
minulosti - do pravěku.

Projekt „Knihovnické časohrát-
ky“ bude probíhat díky fi nanční 
podpoře Nadace OKD, a to v šesti 
knihovnách - Daliborova, Fifejdy, 
Vítkovice, Přívoz, Hošťálkovice 
a Petřkovice - od 3. 1. do 30. 6. 
2011. Bližší informace v knihov-
nách.

Děkujeme všem svým čtenářům 
a návštěvníkům za stálou přízeň 
a doufáme, že i v roce 2011 si na-
jdete cestu do knihovny nejen pro 
knihy, ale i na akce, které pro vás 
pořádáme.

Všem přejeme příjemnou vá-
noční pohodu, hodně zdraví a do-
brého čtení do nového roku. 

Knihovnice poboček
Mar. Hory, Daliborova
a Fifejdy, J. Trnky
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Na útěku před strážníky 
odhodil ukradenou
navigaci
Dne 4. 10. 2010 v Ostravě-

Mariánských Horách přistihli 
strážníci dva muže, jak obchází 
zaparkovaná vozidla a nahlíží do-
vnitř. Jakmile si všimli strážníků, 
dali se na útěk. Jednoho (24 let) 
se podařilo dopadnout, druhý ute-
kl. Nicméně kromě zadrženého 
podezřelého muže měli strážníci 
i navigaci z auta, kterou dotyč-
ný na útěku zahodil. Posléze se 
přiznal, že ji ukradl. Zadrženého 
muže si pak převzali přivolaní 
policisté.

Údajně deprimovaný 
muž kopal do aut
Dne 3. 11. 2010 zadrželi stráž-

níci rozběsněného 29letého muže, 
který na ulici v Ostravě-Marián-
ských Horách kopal do zaparko-
vaných vozidel. Výtržník odmítl 
strážníkům prokázat totožnost 
a jako důvod svého počínání 
uvedl deprese. Strážníci proto 
rozhodli o jeho předvedení na 
Policii ČR ke zjištění totožnosti. 
To se ale muži nelíbilo, pokusil 
se utéct, a když strážníci jeho po-
kus zmařili, začal se s nimi prát. 
Nakonec skončil s pouty na ru-
kou na policejním oddělení, kde 
byla zjištěna jeho totožnost. Jeho 
jednání bylo kvalifi kováno jako 
přestupek a ten byl předán k pro-
jednání správnímu orgánu. Hrozí 
mu pokuta až 15 000 Kč.

Cizí osoba v objektu
pekárny
Dne 11. 11. 2010 zadrželi 

strážníci městské policie 17letého 
mladíka, podezřelého z pokusu 
o vloupání do pekárny v Ostravě-
Mariánských Horách. Jen několik 
minut po půlnoci přistihli pod 
zásobovací rampou schovaného 

mladého muže, který se do objek-
tu dostal dírou v plotu. Tvrdil, že 
zde chtěl jen přespat. Zadrženého 
strážníci předali přivolaným poli-
cistům.

Hledaná žena cestovala 
tramvají načerno
22letá žena, která fi gurovala na 

seznamu osob hledaných Policií 
ČR, na sebe upozornila jízdou 
tramvají bez platného jízdního 
dokladu v Ostravě-Mariánských 
Horách dne 15. 11. 2010 krátce 
po půlnoci. Byla přistižena revi-
zorem a ten požádal o pomoc při 
zjištění její totožnosti strážníky 
městské policie. Ti pak zjistili, že 
ženu hledá policie. Předvedli ji 
proto na nejbližší oddělení Poli-
cie ČR, kde ji předali policistům.

Řidič pod vlivem
návykové látky
Dne 17. 11. 2010 přistihli 

strážníci městské policie v Ostra-
vě-Mariánských Horách 39letého 
muže při řízení motorového vozi-
dla pod vlivem návykové látky. 
Strážníci původně vyjížděli na 
základě oznámení na linku 156 
o osobách, které si v zaparkova-
ném vozidle aplikují drogy. Na 
místě se však nacházelo pouze 
uvedené vozidlo bez osádky. 
Strážníci se proto vydali na kont-
rolu okolí, ale nikoho podezřelého 
nespatřili. K autu se vrátili právě 
ve chvíli, kdy s ním uvedený muž 
odjížděl. Uvnitř seděl ještě jeden 
muž a dvě ženy. Pro podezření, 
že je řidič ovlivněn návykovou 
látkou, strážníci přivolali na 
místo Policii ČR, která u zadr-
ženého muže provedla zkoušku 
na přítomnost návykových látek. 
Výsledek byl pozitivní. Povede-
ného řidiče si policisté na místě 
převzali. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Ve středu 10. listopadu 2010 se v knihovně na 
sídlišti Fifejdy představily v polorecitálu Marta To-
mánková a Veronika Macášková, posluchačky 3. 
ročníku oborů sólový zpěv a housle Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Marta Tománková je žačkou 
pěvkyně MgA. E. Dřízgové-Jirušové, sopranistky 
Divadla Antonína Dvořáka a dvojnásobné držitel-
ky ceny Thálie. Za skvělého  klavírního doprovo-

du MgA. Mateje Arendárika, laureáta Mezinárodní 
soutěže Pražské jaro, v hodinovém vystoupení za-
zněly především skladby W. A. Mozarta, ale i J. S. 
Bacha, A. Scarlattiho a další. Nechyběla ani slavná 
Ave Maria od Giulia Cacciniho v úžasném podání 
Marty Tománkové. Krásné a zdařilé podvečerní 
vystoupení mladých umělců posluchači oceňovali 
srdečným potleskem.   Růžena Hulenová

Podvečer protkaný poezií vážné hudby

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

na Eckertová, tel. 602 594 556 
Středa: 8.00 - 13.00
Sobota: 8.00 - 13.00

l PEDIKURA: p. Emilie Ur-
bancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

l REHABILITACE: p. Ka-
teřina Hermanová, tel. 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální te-
rapie, elektroléčba, ultrazvuk,
magnetoterapie, léčebná tělesná 
výchova – hradí zdravotní po-
jišťovny, dále nabízíme masáže a 
jiné placené služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 - 18.00 

Út: 7.00 - 15.00
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Ga-

briela 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 
Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů, Pá: 7.00 - 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen pro obyvatele DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Ředitelství Městské policie Ostrava mění sídlo
Ke dni 1. 12. 2010 mění ředi-

telství Městské policie Ostrava 
ofi ciálně své sídlo. Dosavadní 
prostory na ul. Hlubinské 6 mění 
za nově vybudované IBC (inte-
grované bezpečnostní centrum) 
na ul. Nemocniční 11/3328. 
V nových kancelářích naleznou 
strážníci a zaměstnanci městské 
policie jistě mnohem komfortněj-
ší i vybavenější prostory a samo-

zřejmě také odpovídající technic-
ké zázemí. 

Dosavadní prostory na ul. 
Hlubinské budou i nadále sloužit 
městské policii, ovšem výhradně 
pro výcvik a vzdělávání strážní-
ků, přípravu čekatelů – uchazečů 
o povolání strážníka, a to nejen 
z Ostravy, ale i z jiných obec-
ních a městských policií. Budou 
se zde konat také oblíbené kurzy 
pro veřejnost.

Kromě vedení Městské policie 
Ostrava najdou v budově IBC 
zázemí také strážníci, policisté, 
hasiči a zdravotníci, kteří budou 
obsluhovat společné dispečerské 
pracoviště krajského centra tís-
ňového volání. To zahajuje os-
trý provoz s prvním dnem roku 
2011.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

20. 1. 2011 v 16.00
Vás srdečně zveme na

8. KONCERT
MEZI  KNIHAMI

zpívá a na klavír doprovází
své žáky

člen operetního souboru
NDM Petr Miller
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Městská policie Ostrava pořá-
dala ve středu 10. listopadu 2010 
v pořadí pátý letošní kurz pro 
veřejnost. Zúčastnilo se ho 34 ob-
čanů, řada z nich nepřišla poprvé. 
Kurzy jsou součástí projektu Bez-
pečnější Ostrava.

Ústředním tématem setkání 
s občany byla tentokrát prevence 
krádeží. zejména v návaznosti na 
nadcházející předvánoční období, 
které přitahuje pozornost nejrůz-
nějších nenechavců a zlodějů, kdy 
vzrůstá riziko, že se staneme obětí 
krádeže při nakupování, při cesto-
vání městskou hromadnou dopra-
vou nebo třeba u bankomatu.

Zpestřením pro účastníky kur-
zu jistě byla poněkud nečekaná 
návštěva strážníka-záchranáře se 
psem, který provedl přítomné ve 
zkratce činností záchranářů měst-
ské policie a odpovídal na řadu 
dotazů, týkajících se právě záchra-
nářských psů a jejich využití.

Následovala již tradičně očeká-
vaná a velmi oblíbená sebeobrana. 
Zájemci si mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet několik hmatů, kte-
ré jim mohou pomoci ubránit se 
v případě potřeby, instruktor jim 
také názorně předvedl několik 
hmatů, kterými je možno se ubrá-
nit napadení s nožem v ruce.

Připraveného dětského koutku 
využily dvě děti, jejichž rodiče se 
účastnili přednášky. V tělocvičně 
se děti již samy také aktivně za-
pojily. 

Od příštího roku bude Městská 
policie Ostrava pořádat kurzy pro 
veřejnost vždy každý měsíc. Mís-
tem konání bude stávající ředitel-
ství městské policie. Ačkoli to od 
prosince mění ofi ciálně své sídlo, 
stávající budova na ul. Hlubinské 
zůstává k dispozici městské poli-

cii právě pro potřeby vzdělávání 
a aktivit pro občany.

Informace o přesném termínu 
prvního kurzu pro veřejnost v roce 
2011 bude v dostatečném předsti-

hu zveřejněna na našich interneto-
vých stránkách www.mpostrava.
cz a prostřednictvím médií.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava
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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

KADEŘNICTVÍ, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ 776 343 242
MANIKÚRA, MODELACE NEHTŮ 737 488 778, 732 796 279
KOSMETIKA  737 383 486
MASÁŽE - REKONDIČNÍ, ČOKOLÁDOVÉ,
LÁVOVÝMI KAMENY, SUCHÉ UHLIČITÉ 732 843 961

Gen. Janka 7,
Ostrava-Mariánské hory

AKCE!!! prosinec  MODELACE NEHTŮ 500,- Kč
(bez objednávek) 732 796 279, 737 488 778

WWW.nian.CZ, profi l na Facebooku - studio nian

POŘÁDÁME REKVALIFIKAČNÍ KURZY V OBORU PEDIKÚRA MANIKÚRA
ZÁJMOVÉ KURZY – MODELACE NEHTŮ
INTENZIVNÍ KURZY – MODELACE NEHTŮ
KURZY SUCHÉ PŘÍSTROJOVÉ PEDIKÚRY 774 253 094

Dovoluji si Vás požádat, zda někdo z Vás,
by mi nezapůjčil k oskenování

spis Jana Grmely „Dějiny obce Přívoz“.
Děkuji. J. Jezerský

Koupím byt 4+1, eventuelně 3+1 větších rozměrů
v Mariánských Horách a okolí.

Volejte 737 487 609

POMŮŽEME VÁM S VÁNOČNÍM ÚKLIDEM

ELPA-DOG s.r.o., 709 00  Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 733 524 982, 777 027 999, 777 752 747, fax: 555 555 145

e-mail: jarmilaw@post.cz, elpa-dog@seznam.cz, elpa@elpa-dog.cz

Dále nabízíme:
l Kvalifi kované hospodyně

l Venčení a hlídaní psů, péče o domácí mazlíčky

l  Společnost ke starším osobám, doprovod k lékaři  

a do společnosti

l Kvalifi kované ošetřovatelky

Městská policie pořádala poslední letošní kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zakoupila
dva přenosné defi brilátory

Strážníci městské policie se 
při výkonu služby dostávají do 
situací, kdy poskytují pomoc 
zraněným lidem a mnohdy jim 
svým zákrokem zachrání život. 
Všichni ostravští strážníci pro-
cházejí pravidelným školením ze 
základů zdravovědy, zejména jsou 
jim vštěpovány zásady správného 
poskytování první pomoci. Za tím-

to účelem byla pro naše potřeby 
pořízena cvičná fi gurína (Resusci 
Anne), na které si strážníci mohou 
vyzkoušet správné dýchání z úst 
do úst a srdeční masáž.

Nyní Městská policie Ostra-
va zakoupila ze svého rozpočtu 
dva přenosné defi brilátory, kte-
ré mohou strážníci v případě 
potřeby využít při první pomoci. 

Defi brilátory jsou nastaveny tak, 
že po připojení snímačů přístroj 
sám vyhodnotí, zda u zraněné-
ho či nemocného člověka došlo 
k srdeční zástavě nebo „jen“ 
srdeční nepravidelnosti a pod-
le aktuální situace provede sám 
správné nastavení výbojů. Tím 
se zamezí případně nesprávnému 
manuálnímu nastavení. Přístroj 
rovněž umožňuje rozlišení mezi 
dětským a dospělým pacientem. 
V případě neúspěšného výboje 
sám hlásí obsluze, aby případně 
pokračovala srdeční masáží nebo 
umělým dýcháním. 

Pro potřeby školení strážníků 
jsou defi brilátory vybaveny cvič-
nými elektrodami, které je možno 
napojit na fi gurínu a ověřit si tak 
užití přístroje v praxi. 

Oba defi brilátory budou umístě-
ny ve služebních vozidlech měst-
ské policie a budou vždy na každé 
směně k dispozici. Strážníci, kteří 
je budou obsluhovat, byli řádně 
proškoleni z jejich obsluhy. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava
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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 pla-
cenou inzerci na této stra-
ně našeho Zpravodaje, 
kontaktujte naši redakci 
- Bc. Gabriela Zeisberger, 
tel.: 599 459 243, 604 833 
062, e-mail: zeisberger@
marianskehory.cz. Cena in-
zerce je stanovena na 12 Kč 
za cm2 vč. DPH, černobílé pro-
vedení. Za inzerci čtvrtletní 
poskytujeme slevu 10 %,
za celoroční slevu 20 %.

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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 
ProActiv - doplněk stravy

-  novinka pro výrazné zlepšení 
pohyblivosti kloubů

- praktický dárek pro dospělé

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

u pekárny

Na vaši návštìvu se tìší F-CLUB,
tel. 597 479 282, e-mail: fite@fite.cz

V prostorách restaurace vám rádi pøipraví-
me reprezentaèní obìdy èi veèeøe, rauty, 
firemní školení, denní menu, rodinné osla-
vy dle vašich pøedstav.

Restaurace F-CLUB
vás zve k pøíjemnému posezení

v prostorách sídla spoleènosti FITE a.s. 
v Ostravì-Mariánských Horách

na ulici Výstavní è. 8.

KAVITACE
Bezbolestná liposukce

Nejlevnější v Ostravě - 1 000 Kč
Najdete nás: Salon LILA, Baarova 1161/15, Ostrava-Mariánské Hory,

telefon: 605 85 66 40

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar.Hory

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
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