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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Na podzim půjdeme opět volit
ÿ Přijede pouť
ÿ Občané, jsme tady pro vás
POZOR 
Uzávěrka dalšího čísla je již 17. září 2010

Ponaučení měsíce:
NE KAŽDÝ, KDO TI LICHOTÍ,

JE TVÝM PŘÍTELEM

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: Páv a jeřáb
Žil jednou jeden páv, který byl velmi pyšný a marnotratný. 

Každému se chlubil svým krásným peřím. Po dešti stával nad 
kalužemi a obdivoval svůj odraz ve vodě. „Jen se podívejte na můj 
ocas!“ skřehotal. „Podívejte se na ty barvy! Jak jsem krásný! Určitě 
jsem nejkrásnější pták na světě!“ Během těchto slov rozvinul svůj 
ocas jako veliký vějíř a čekal, kdo půjde kolem a bude ho obdivo-
vat. Ostatní ptáky to hněvalo a přemýšleli, jak mu srazit hřebínek. 
Vytáhlý jeřáb dostal nápad. „Nechejte to na mně,“ řekl ostatním. 
„Uzemním toho nadutého páva.“ 

Ráno se jeřáb vydal na procházku a šel kolem páva, který si jako 
obyčejně čechral peří. „Podívej, jak jsem krásný!“ zaskřehotal. „Ty, 
jeřábe, jsi takový obyčejný a nezajímavý. Proč se nesnažíš vypadat 
trochu elegantněji?“ 

„Možná máš hezčí peří než já,“ řekl jeřáb klidně. „Ale všiml 
jsem si, že neumíš létat. Tvá krásná pera nejsou dost silná, aby tě 
vynesla do vzduchu. Jsem možná obyčejný, ale má křídla mě vyne-
sou na oblohu.“

Ponaučení: Ne každý, kdo ti lichotí, je tvým přítelem. 

Vážení spoluobčané,
blíží se konec léta a začíná 

politické soutěžení o to, kdo 
vlastně po říjnových volbách 
bude zvolen do obvodního 
zastupitelstva a poté do vedení 
radnice v Mariánských Horách 
a Hulvákách. Sami dobře víte, 
kdo a jak se staral v minulém 
volebním období o rozkvět obvo-
du a spokojenost Vás a kdo se za 
každou cenu snažil naplnit heslo 
„Čím hůře, tím lépe“. Řada lidí 
chodila na jednání zastupitelstva 
a tak si určitě udělala obrázek 
o postojích každého zastupite-
le. Já osobně jsem dost zkla-
mán z politické kultury tohoto 
vrcholného orgánu v našem 
obvodě. Urážky, hádky, lživé 
argumenty a další nekulturnosti 
z řad opozice byly na každém 
jednání tohoto orgánu. Přítom-
ni občané mnohdy s úsměvem 
odcházeli z jednání a nevěřili 
vlastním očím a uším, jak k pro-
jednávaným otázkám přistupuje 
opozice. Za každou cenu vše 
blokovat. Zejména z řad ČSSD 
a ODS. Křehká koaliční většina, 
která se utvořila v červnu 2007 
a nastoupila na radnici, se snažila 
dál pozvednout náš obvod a dále 
poctivě pracovat v prospěch nás 
všech. Tak to koneckonců ukládá 

slib zastupitele. Ale opozice byla 
jiného názoru. Lhaní, pomluvy, 
podávání trestních anonymních 
oznámení, zasílání kontrol na 
hospodaření obvodu a někdy i na 
jednotlivce, to bylo na denním 
pořádku. Osobně jsem zastán-
cem pravidelných kontrol, ale to 
čeho jsem byl svědkem od roku 
2007 do dnešního dne, předčilo 
mé očekávání. 

Důvěřuj, ale prověřuj. To je 
pravidlo a já s ním souhlasím. 
Zákon o obcích i na toto pama-
tuje a přímo ukládá starostovi 
požádat o provedení kontroly 
příslušný nadřízený organ. Jed-
ná se o pravidelné kontroly ze 
strany statutárního města a od 

nezávislých auditorů, se který-
mi má město Ostrava uzavřenou 
smlouvu a to jednou ročně před 
schválením závěrečného účtu. 

Od roku 2007 do letošního 
roku jsme se dočkali celkem 
10 kontrol, které byly na našem 
obvodě na základě nesmyslných 
oznámení provedeny. Třešnič-
kou na dortu bylo rozhodnutí 
rady města o provedení forenz-
ního auditu na našem obvodě. 
Provedení kontroly se týkalo 
období let 2004 – 2007. Zadá-
ní není samozřejmě zadarmo. 
Daňové poplatníky to stálo 
cca. 3 500 000 Kč. Položme si 
otázku. Na čí popud a proč. Již 
v úvodu jsem to naznačil. Tím-
to zadáním dostal náš obvod 
nálepku „Špatně hospodařící se 
svěřeným majetkem a fi nancemi, 
vedení je zkorumpované a krade, 
berou úplatky a další…“ Jak jed-
noduché. A co další kontroly? Ty 
vyplývaly z anonymních udání 
jak z řad opozice tak od obča-
nů, kteří byli ovlivněni jinými 
osobami jen proto, aby obvod 
dostali do svízelné situace a snad 
v domnění, že se prokáže závaž-
ná trestná činnost. Na základě 
výsledků forenzního auditu 
a rozhodnutí rady města jsme 
se dostali do hledáčku orgánů 
činných v trestním řízení a celý 
kolotoč ještě dál pokračoval.

(Pokračování na str. 2)

Jak to vidím já

JABLKO
POZNÁNÍ
Přišel jsem ze země mužů
Do města žen
Klečím před Tvým domem
Tluču na dveře
Volám do všech oken
Pojď se mnou
Do kouzelné zahrady
Kde rozkvetl strom poznání
Utrhneme jablko
A láska nás navždy poraní.

Správce místního poplatku ze 
psů tímto upozorňuje majitele 
pejsků, že již nebudou rozesíla-
né poštovní poukázky na úhra-
du poplatku ze psa. Další termín 
poplatku za rok 2010, který pře-
sahuje částku 1000 Kč je splat-
ný k  30. 9. 2010. Poplatek bude 
možno zaplatit hotově v budo-

vě Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, na 
fi nančním odboru, kancelář č. 25, 
nebo převodem na účet, vedený 
u Č. S. a. s. Ostrava-Mar. Hory 
č. ú. 19-1649321399/0800 s uve-
dením variabilního symbolu nebo 
příjmení majitele. 

 Finanční odbor

Upozornění pro majitele pejsků

I přesto, že nově vznikající 
Centrum bezpečné jízdy LIBROS 
OSTRAVA se nenachází na úze-
mí Mariánských Hor a Hulvák, 
účastnila se paní starostka Ing. 
arch. Liana Janáčková jedná-
ní týkající se realizace II. etapy 
- výstavby tréninkového poly-
gonu, aby tomuto projektu vyjá-
dřila svou podporu. Jedná se 
o projekt, který pomůže výchově 
a vzdělání řidičských schopností, 
zdokonalování profesionálních 
řidičů zejména jednotek Inte-
grovaných záchranných systémů 
a armády ČR. Srdcem celého Cen-
tra bezpečné jízdy bude naprosto 
jedinečná smyková deska, která 
dokáže vyvolat smyk a díky tomu 
si každý budoucí či současný řidič 
může vyzkoušet reálnou krizovou 
situaci, se kterou se může kdykoli 
na silnici setkat. (GZ)

Vzniká Centrum bezpečné jízdy
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Soužití s těmi, kterým se 
úředně říká Romové, je kom-
plikované. Samozřejmě jsem si 
vědom toho, že gadžové mají 
mezi sebou svých problémů 
více než dost a netroufám si je 
nikomu postavit za vzor vhod-

ný k následování. Ale … přesto 
mi dovolte, abych zde, na tom-
to místě, zveřejnil jednu svou 
zkušenost, která mne utvrzuje 
v tom, že existuje cesta vzájem-
ného porozumění. Je to cesta 
dobrovolného vzdělávání Ro-

mů, kdy nulově kvalifi kovaní 
jedinci najdou svou  parketu, aby 
se na ně opravdu pracující spo-
lečnost nedívala přes prsty.

Chci vám předložit očividný 
důkaz. Jako soukromá osoba, 
mající doklad z okresního soudu, 
že nejsem rasista, poté co hrstka 
pseudohumanistů mne obvini-
la ze všeho možného, jsem se 
aktivně organizačně zapojil do 
téměř půlročního kursu šití pro 
romské ženy v MH+H. Pořáda-
la ho společnost METER Silesia  
a výsledkem bylo, ve spoluprá-
ci se Střední odbornou školou 
oděvní, nejen ušití několika 
romských krojů, které se pove-
zou v září, pod záštitou EU, do 
Řecka, ale pocit dobře vykonané 
práce. Věřte, že na vlastní oko 
vidět dokonale zvládnutý šicí 
stroj osobou, která o něj nikdy 
předtím nezavadila, je více než 
slibné. Kéž by si to uvědomili ti, 
o kterých je řeč.

Měli jsme módní přehlídku 
v knihovně na Daliborce, i vy 
se na kousek můžete podívat 
na www.InfoPortaly.cz, Projekt 
ROMFASHION z 24. 6. 2010, 
nebo na www.marianskehory.
cz. 

O svůj zážitek se se svými 
čtenáři podělil

 Jiří Jezerský
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Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republi-
ky vyhlašují druhý ročník „Týd-
ne sociálních služeb“. Celostátní 
akce se uskuteční ve dnech 4. až 
10. října 2010. Jejím cílem je pre-
zentovat poskytovatele sociálních 
služeb v České republice a přispět 
k větší informovanosti zájemců 
o tyto služby. Během týdne proto 
několik set poskytovatelů otevře 
své domovy, denní stacionáře, 
azylové domy, centra denních 
služeb, poradny a jiná zařízení 
pro veřejnost.

Ing. Marcela Kočová,
vedoucí oddělení péče

Poskytovatelé sociálních 
služeb už podruhé otevřou 
své dveře široké veřejnosti

V měsíci červnu bylo splatné 
vyúčtování služeb spojených s uží-
váním bytu za rok 2009. Z důvodu 
souběhu placení poplatku za komu-
nální odpad došlo u části nájemníků 
k překročení nastaveného limitu 
SIPO na jejich bankovních účtech 
a neprovedené platby SIPO. Někteří 
nájemníci si toho dosud nevšimli na 
výpisu z účtu a mají vůči pronajima-
teli dluh. Proto vyzýváme nájemní-
ky nejen obecních bytů ke kontrole 
uhrazení červnového nájmu, nedo-
platku za služby roku 2009, poplat-
ků za komunální odpad, elektřiny, 
plynu, TV poplatku.

Ing. Lukáš Lesňák, 
vedoucí bytového odboru

Neuhrazené vyúčtování 
služeb za rok 2009

(Pokračování ze str. 1)
Stohy materiálů byly zasílány 
na různé instituce (Útvar odha-
lování korupce a fi nanční kri-
minality, ÚHOS, Finanční úřad, 
NKÚ a další), úředníci chodili na 
výslechy a jejich práce jim stála. 
Netvrdím, že se neudělaly chy-
by, člověk je omylný. Ale tyto 
chybičky se daly napravit jiným 
a účinným kontrolním systémem 
dle Statutu města Ostravy. Ale 
jediným kritériem pravdy je čas. 
Postupně jsme dostávali závě-
rečné protokoly z jednání těchto 
orgánů a při přečtení posledního 
jsme mohli konstatovat, že nedo-
šlo k žádnému trestnému činu, 
že nikdo nic neukradl a že nikdo 
nebude souzen za činy, které nám 
byly předkládány. Potvrdilo se, že 
jsme měli pravdu v počátcích a že 
peníze vyhozené za audit mohlo 
město Ostrava vynaložit někde 
jinde. Třeba do školství. Jediným 
možným zločinem asi bylo, že do 
vedení radnice se znovu dostala 
starostka p. Janáčková. Já jsem 
přesvědčen o tom, že je určité 
zklamání v řadách opozice, ale 
nedá se nic dělat. Výsledky těch 
anonymních udání dopadly úplně 
stejně. O kontrolách, které byly 
cílené na základě podání občanů 
jsme dosáhli stejných výsledků. 
Opatření, která jsem zpracoval 
a předložil orgánům našeho obvo-
du, byla přijata a úspěšně plněna. 
Pracovníci na jednotlivých odbo-
rech plnili vše jak bylo schvále-
no a výsledky se ukázaly. Všem 
chci za to poděkovat. Na základě 
rozboru, který jsme projednali 
v radě obvodu, jsme požádali čle-
ny Zastupitelstva města Ostravy 
o závěrečné stanovisko k závěrům 
forenzního šetření a tím o smazá-
ní nálepky, kterou jsme dostali. 
Obvod pracoval, pracuje a bude 
pracovat v souladu se zákony této 
republiky. 

Vážení spoluobčané.
Nastávající komunální volby 

a její výsledky budou výsledkem 
vašeho rozhodnutí. Pokud bych 
chtěl velmi krátce hodnotit svou 
činnost, tak mohu odpovědně říci, 
že mně a mým kolegům jak ve 

vedení tak v orgánech obvodu se 
řada věcí podařila a chtěl bych v ní 
pokračovat. Na politické scéně se 
jistě objeví řada nových subjektů. 
Nemám problém spolupracovat 
s každým, kdo to myslí s naším 
obvodem dobře a který má zájem 
o rozkvět obvodu a spokojenost 
lidí. Nesnáším lež, přetvářku 
a plané sliby. Osobně si vážím 
práce paní starostky a ostatních 
kolegů, kteří svými zkušenostmi 
a postoji dovedou najít takové 
cesty, které jsou dalším podnětem 
k rozvoji Mariánek. Věci společně 
konzultujeme a hledáme nejlepší 
řešení. Jsem přesvědčen o tom, že 
současné vedení tohoto obvodu je 
na dobré úrovni a má budoucnost 
před sebou. Zda tomu tak bude 
i v dalším obdobím rozhodnete 
Vy sami. Nepodléhejte planým 
slibům a lžím. Těch tady bylo 
v minulosti a také je v současnos-
ti hodně. Malovat věci na růžovo 
nebo na modro a pak říci, že jsem 
se spletl a že jsem to tak nemys-
lel, to není to pravé. Osobně vím, 
že nechci nic slibovat. Jen svou 
práci pro Vás. Máme dost dluhů 
vůči mladým rodinám v pomoci 
při zajištění bydlení, v pomoci se-
niorům, zajištění ještě větší bez-
pečnosti občanů, ve školství, 
v kultuře, podnikatelům, kteří 
podnikají v obvodě, v investicích 
a v dalších oblastech. Také velký 
kus práce nás čeká při řešení róm-
ské otázky. Ale i tady se začíná 
blýskat na lepší časy a je vidět, že 
jsme nastoupili správnou cestu, 
i když velmi složitou a dlouhou. 

Vážení spoluobčané.
Děkuji Vám všem za slova oce-

nění, ale i za slova kritiky. Bez ni 
nelze jít dál. Moje heslo je práce 
pro lidi a s lidmi. Přeji Vám všem 
tu správnou volbu při rozhodová-
ní, který volební lístek vložíte do 
volební schránky. Přeji tomuto 
obvodu ještě větší rozkvět, aby 
byl třešničkou na dortu ve městě, 
které jistě bude vyhlášeno Evrop-
ským městem kultury. Budeme mít 
společně na tom velkou zásluhu. 

Děkuji.
RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MHaH

Jak to vidím já Někdo slibuje a jiný koná

Statutární město Ostrava 
a Archiv města Ostravy zve na 
tradiční zářijovou výstavu ve 
vestibulu Radnice města Ostra-
vy, tentokrát na téma Člověk 
a oheň. Slavnostní zahájení se 
uskutečnilo 2. září 2010.

Výstava z dokumentů Archivu 
města Ostravy je ukázkou mate-
riálu, který souvisí s ohněm, a to 
nejen v jeho negativní podobě, 
ale i v jeho pozitivní síle. Oheň 
jako nespoutaný živel je mj. 
připomenut požáry ve městě. 
Pozornost je věnována ale i pro-
tipožárním opatřením od středo-
věku do období první republiky 
nebo také patronovi hasičů sva-
tému Floriánovi. Nejrozsáhleji 
jsou na výstavě prezentovány 

archiválie – plány, fotografi e, 
noviny, tiskoviny, plakáty - 
k historii a působení hasičských 
sborů na území města, a to od 
jejich vybavení požární techni-
kou přes stavbu zbrojnic až po 
jejich společenskou úlohu. Stra-
nou nezůstalo ani využití ohně 
pro potřeby člověka v průmyslu, 
dopravě nebo jen při osvětlení 
města.

Výstava bude veřejnosti vol-
ně přístupná sedm dnů v týd-
nu, v pracovní dny od 8.00 do 
19.00, v soboty a neděle od 9.00 
do 19.00 v době od 2. do 30. 
září 2010.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO

Výstava o ohni, požárech a hasičích

Ve dnech 15. a 16. října 2010 
se v našem obvodě uskuteční 
volby do nového patnáctičlen-
ného Zastupitelstva městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky a pětapadesátičlenného 
Zastupitelstva města Ostravy.

Právo volit nové členy těchto 
zastupitelstev mají jen občané 
s trvalým pobytem na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, nemohou volit  
na voličský průkaz. 

Souběžně s volbami do zastu-
pitelstva městského obvodu 
a zastupitelstva města se usku-
teční volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky. 

I u těchto voleb platí, že právo 
volit mají občané s trvalým poby-
tem na území městského obvo-
du, ale s tím rozdílem, že pokud 
volič nebude moci volit ve svém 
volebním okrsku, má možnost 
požádat o vydání voličského 
průkazu (pro první i případné 
druhé kolo voleb) a volit tak 
v jiném volebním okrsku spada-
jícím do volebního obvodu č. 70, 
kde jsou vyhlášeny volby. Jedná 
se o volební okrsky  městských 
obvodů Hošťálkovice, Hrabová, 
Lhotka, Mariánské Hory a Hul-
váky, Michálkovice, Moravská 
Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, 

Nová Ves, Petřkovice, Radvani-
ce a Bartovice, Slezská Ostrava, 
Stará Bělá, Vítkovice a obcí Sta-
rá Ves nad Ondřejnicí, Václavo-
vice, Vratimov a Šenov. 

O voličský průkaz může volič 
požádat písemným podáním 
s ověřeným podpisem voliče 
v termínu do 8. 10. 2010 nebo 
podat osobní žádost do 13. 10. 
2010. Voličské průkazy vyřizuje 
paní Antonie Havlíková, Úřad 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, Přemyslovců 
63, přízemí č. 3, telefon 599 459 
206.

Pokud žádný z kandidátů pro 
volby do Senátu Parlamentu 
České republiky nezíská  nadpo-
loviční  většinu odevzdaných 
platných hlasů, uskuteční se 
2. kolo voleb a to ve dnech 22. 
a 23. října 2010.

Voliči obdrží nejpozději do 
12. října 2010 na adresu trva-
lého pobytu obálku, ve které 
budou hlasovací lístky a infor-
mace jak volit do zastupitelstva 
městského obvodu, zastupitel-
stva města a Senátu. Na obálce 
bude uvedeno číslo a přesná 
adresa volebního okrsku.

Marcela Výmolová,
odbor HSaVV

Na podzim půjdeme 
opět volit
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Odbor hospodářské správy a vnitřních 
věcí je jedním z odborů nacházejících se 
na radnici v Mariánských Horách a Hulvá-
kách. Převážná část činností tohoto odbo-
ru je vykonávána směrem k občanům. Po 
prázdninových měsících se na odboru lec-
cos změnilo. O podrobnosti jsem požádala 
paní Bc. Pavlu Uhrovou, vedoucí odboru 
HSaVV: „Během července a srpna došlo 
ke spojení kanceláří tak, aby byl zvětšen 
prostor pro ohlašovnu - kancelář byla stís-
něná a pro občany absolutně nevyhovují-
cí. S tím souviselo přestěhování pracoviště 
CZECH Pointu, úprava matriky, nechala 
jsem vymalovat jak prostory chodeb, tak 
některé kanceláře. Mým cílem bylo přede-
vším zkvalitnit a zpřístupnit služby odbo-
ru HSaVV, zkulturnit a vylepšit prostředí, 
ve kterém jsou tyto služby poskytovány. 
Chtěla bych podotknout, že veškeré změ-
ny jsme prováděli svépomocí a s minimál-
ními fi nančními náklady.“

Díky této informaci jsem prošla jednot-
livé kanceláře a s pracovníky tohoto odbo-
ru jsme vytvořili přehled služeb, které jako 
občané můžete potřebovat, příp. využít:

CZECH POINT, budova na ul. Pře-
myslovců 63, kancelář č. 5
l Výpis z obchodního rejstříku
l Výpis z rejstříku trestů
l Výpis z živnostenského rejstříku
l Výpis z bodového hodnocení řidiče
l Vydání ověřeného výstupu ze Sezna-

mu kvalifi kovaných dodavatelů
l Podání do registru účastníků provo-

zu modulu autovraků
l Výpis z insolventního rejstříku
l Zažádání o zřízení datové schránky 

či provozu dat.schránek
l Autorizovaná konverze dokumentů
 Správní poplatek: poplatky vycháze-

jí ze Zákona o správních poplatcích, pohy-
bují se od 50 Kč.

KANCELÁŘ STAROSTKY, budova 
na ul. Přemyslovců 63, kancelář č. 12

V případě, že chcete:
l Si sjednat schůzku s paní starostkou 

Ing. arch. Lianou Janáčkovou nebo s pa-
nem místostarostou RSDr. Jiřím Boháčem
l Oznámit konání akce, a to nejpoz-

ději 5 dnů před plánovaným shromáždě-
ním. Pokud není pozemek, kde se má akce 

uskutečnit, svěřen městskému obvodu 
MHaH, musíte mít doloženo souhlasné 
stanovisko vlastníka pozemku.

Správní poplatek: 0 Kč

MATRIKA, budova na ul. Přemyslov-
ců 63, kancelář č.2

V případě, že chcete:
l Požádat o rodný, oddací nebo úmrt-

ní list - a to v případech, že se daná oso-
ba v městském obvodě Mariánské Hory 
a Hulváky narodila, sezdala či skonala

Správní poplatek: 100 Kč
l Uzavřít manželství na ÚMOb 

MHaH
Správní poplatek: jen v případech, že 

oddávací akt je uskutečněn mimo radnici 
MHaH
l Změnit příjmení (např. změna han-

livého, výstředního příjmení, změna na 
předešlé či jiné)

Správní poplatek: 0 Kč (v případě 
rozvodového řízení a zažádání změny do 
1 měsíce po rozvodu), 100 Kč (změna han-
livého příjmení), 1 000 Kč (změna z jiného 
důvodu)
l Se „znovu vzít“ - pořádání jubilej-

ních svateb (zlatá, diamantová…) na přání 

samotných manželů nebo jejich rodinných 
příslušníků

Správní poplatek: 0 Kč
l Oslavit narození miminka - mamin-

ky se svými ratolestmi jsou zvány nejdříve 
po 6ti týdnech narození. Slavnostní obřad 
je doplněn o vystoupení studentů ZUŠ 
E. Marhuly v Ostravě-Mariánských 
Horách, miminkám je předáván dárek

Správní poplatek: 0 Kč

OHLAŠOVNA, budova na ul. Přemys-
lovců 63, kancelář č. 3

V případě, že chcete:
l Se přihlásit k trvalému bydlišti 

v městském obvodě MHaH
Správní poplatek: 50 Kč
l Zažádat o své osobní údaje z infor-

mačního systému, tzn. údaje o trvalém 
bydlišti či údaje o zrušení bydliště

Správní poplatek: 50 Kč
l Zjistit jmenovitý stav přihlášených 

osob v domě, jehož jste vlastníkem a který 
se nachází v městském obvodě MHaH

Správní poplatek: 50 Kč/1 strana
l Zažádat o zprostředkování kontak-

tu - hledáte-li jakoukoliv osobu, můžete 
zažádat o předání svého kontaktu

Správní poplatek: 500 Kč

OVĚŘOVÁNÍ, budova na ul. Přemys-
lovců 63, kancelář č. 1

V případě, že chcete:
l Ověřit shodu opisu nebo kopie 

dokumentu s originálem
l Ověřit pravost podpisu
Správní poplatek: 30 Kč/podpis nebo 

30 Kč/ověření fotokopie listiny za každou  
započatou stranu

PODATELNA, budova na ul. Přemys-
lovců 63, kancelář č. 9

V případě, že chcete podat jakoukoli 
písemnost určenou zaměstnancům ÚMOb. 
Na požádání potvrdíme přijetí písemnosti 
na kopii dokumentu.

Správní poplatek: 0 Kč

PŘESTUPKY, budova na ul. Přemys-
lovců 63, kancelář č. 34

V případě, že chcete: 
l Nahlásit ztrátu jakékoliv osobní věci 

či předat nalezenou věc
l Podat informaci o porušování veřej-

ného pořádku či občanského soužití
Správní poplatek: 0 Kč

VYHOTOVOVÁNÍ DOKLADŮ,
budova na ul. Přemyslovců 63, kancelář 
č. 5

V případě, že chcete zažádat o občan-
ský průkaz, ať už se jedná o vydání první-
ho OP (tzn. při dovršení 15ti let), vydání 
průkazu po skončení platnosti původního 
nebo vydání náhradou za ztracený, odci-
zený či zničený.

Správní poplatek: 100 Kč (u ztráty, 
odcizení, zničení)

Slovo na závěr: „K výše uvedenému 
bych chtěla doplnit, že na našem odboru 
máme pracovnici, která ovládá základy 
znakového jazyka, což není běžná služba 
a jsme na tuto aktivitu hrdi,“ dodala paní 
Uhrová.

Kdy můžete tento odbor navštívit? 
Služby jsou dostupné v pondělí a ve středu 
(8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00), po dohodě 
i v dalších dnech. Ověřování a podatelna je 
dostupná každý pracovní den. Zaměstnan-
ce ÚMOb MHaH můžete kontaktovat pro-
střednictvím ústředny (tel. 599 459 102). 
Přímé kontakty, podrobnosti či formuláře 
najdete na www.marianskehory.cz“.

 Gabriela Zeisberger

Občané, jsme tady pro vás

Blahopřejeme
V červnu své jubileum slavila paní Anna Volná. Po prázdninách 

ještě jednou přejeme hodně zdraví a úsměvů. (GZ)

Pan doktor Jan May, první sta-
rosta města Mariánskohorského, 
podepsal 14. listopadu 1907 TRŽNÍ 
ŘÁD, který vyslyšel volání místních 
obyvatelek po čerstvé nabídce „pří-
rodních plodin“.

Patnáct stran tržního řádu bylo 
projednáno, schváleno a uvedeno 
v život. Když si ho dnes pročítám, 
žasnu, jak důkladně a nekompro-
misně bylo stanoveno, co se může 
a co nesmí. Zajímavé bylo, že trhov-
ci odváděli obci poplatky nejen 
za m2, ale i za komodity, které prodá-
vali. Což bylo dopodrobna rozpraco-
váno. Dovedu si živě představit, jak 
se při projednávání tržního řádu jed-
notliví radní zviditelňovali ve svých 
pozměňovacích návrzích. Toho, ko-
ho tato fakta extremně zajímají, na-
jde je na webových stránkách radni-
ce. www.marianskehory.cz.

A nyní to nejdůležitější.
Po 113 letech jsem se rozhodl 

obnovit myšlenku přímého prodeje 
zemědělských výrobků, aby pře-
bytky ze zahrad byly zužitkovány 
ku prospěchu nás všech – tak zvané 
FARMÁŘSKÉ DNY.

Oslovil jsem řadu zainteresova-
ných skupin, aby na vhodném mís-
tě v centru Mariánských Hor  nám 
občanům nabídly čerstvou zeleninu 
a jiné „domácí“ produkty.

Jistě souhlasíte se mnou, že pří-
prava a realizace tohoto projektu 
zabere svůj čas. Proto vydržme, 
abychom na podzim byli příjemně 
překvapeni. Držte mi palce.

Jiří Jezerský,
radní Mariánských Hor
a Hulvák,
autor výše popsaného projektu

FARMÁŘSKÉ DNY
Vedení radnice několik měsí-

ců komunikovalo se speciálním 
útvarem České policie, zamě-
řeným na odhalování výrobců 
drog, že má informace, že někteří 
nájemníci Bedřišky jsou v kon-
taktu s prodejcem bílého prášku, 
který se tam „zabydlel.“ Klec 
spadla a …zdánlivý klid červen-
cového podvečera narušila kolo-
na policejních aut a kriminalisté 
v rukavicích. Obyvatelé jednoho 
domku jsou z této návštěvy vidi-
telně nervózní. Nejen oni, celá 
Bedřiška je na nohou - domov-
ní prohlídka končí a policejní 
vůz odváží  spoutaného muže. 
Je obviněn z výroby pervitinu 
a horké letní dny začal trávit ve 
vazbě.

 Jiří Jezerský, radní

Na Bedřišce
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Z Mariánských Hor 22. 
záøi. (Tak zvaná opo sice 
v koncích.) V obci naši žije 
nìkolik lidí, jimž není nic 
vhod, co se kolem nich dìje, 
co se v obci ku zdaru všeo-
becnosti podniká. Jsou to 
zásadní nespokojenci, kte-
øí buï z uražené ješitnosti 
anebo z pøekažených snah 
výdìlkáøských lak zv. oposi-
ci tvoøili. Hlavním èinitelem 
a pa chatelem protestù do 
foroty byl Hodík Josef, 
architekt a stavitel a „maji-
tel“ nedostavìných lázní, pøi 
kterých pøí borská spoøitelna 
pìkných pár tisíc ztratila. 
Tento Hodík se nyní ztratil 
jako rtuś a pilnì ho èetníci 
hledají, protože má jit sedìt. 
Starý tatík Lokša, bývalý 
burmistr z Lhotky, též je 
vìèným nespokojencem 
a rovnìž i hospodský Fryšták 
patøí do oposièní kompanie 
Tito lidé a ještì jiní, jichžto 
jména z útrpnosti zamlèu-
jeme, honili v tìchto dnech 
v Brnì pøi soudì odvolacím 
a hledali svou èest, kterou 
prý ztratili, protože se o nich 
psalo, že jako mají svìdomí 
svá obtìžkána urážkou Veli-
èenstva a všelijakými trestní-
mi èiny. Každý jiný smrtelník, 

který trest si odsedìl, by do 
smrti se byl varoval mluviti 
v domì obìšence o provaze, 
avšak naši hrdinové ještì se 
svými tresty sami se vychlou-
bali, jen aby podklad nìjaké-
ho pøeèinu z toho vymaèkali. 
Co to bylo jásotu a radosti, 
když v první instanci tajem-
ník a starosta obce Mar. Hor 
pro nepochopeni celkové 
situace byli penìzi pokuto-
váni! Vítìzové plnými ústy se 
vychloubali, že musí tajemní-
ka i starostu pøivésti též tam, 
kde oni byli. Než nepodaøilo 
se. Na místo, aby dotáhli své 
msty, obrátil se hrot proti 
nim, obžalovaní sproštìni 
viny a žalobcové odsouze-
ni ku zaplacení všech útrat 
soudních. Tu alespoò starý 
p. Lokša bude míti pøíležitosś 
trochu se uhodit pøes kapsu 
a zajisté že si odnesl z Brna 
nejlepší dojmy, totiž nehledat 
èesś u soudu, když jí jinak 
není. Oposice mariansko-
horská tímto zaslouženým 
morálním výpraskem nyní 
snad pùjde do sebe a bude 
dìlati dobrotu v tom smyslu, 
že bude pomáhati pøi budo-
vání obecného dobra a pro-
spìchu pro všechny obèany 
z Mar. Hor.

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

Dìlá mi potìšení listovat ve starých novinách (z konce 
19. a zaèátku 20. století), které popisují dìní v Èertové Lhot-
ce, Mariánských Horách, Hulvákách a Ostravì. PC systém 
KRAMERIUS to umožòuje, ani si pøitom nezamažete ruce.

Už ménì potìšitelné je zjištìní, že historie se opakuje 
a nic nového není pod sluncem. Posuïte sami. Toto jsou 
èlánky z Opavského týdeníku z roku 1904.

 Jiøí Jezerský, radní.

Jesličky 
Budulínek

Dobrý den, 
p o č á t k e m 
srpna jsem 
n a v š t í v i l a 
nově otevřené 
soukromé jesličky Budulínek 
na ul. Zelená 73a. Po této náv-
štěvě mne napadlo, že by bylo 

velmi přínosné, aby se o jejich 
otevření dozvěděla širší veřej-
nost našeho obvodu prostřed-
nictvím Vašeho Zpravodaje. 
Prostory jeslí jsou opravdu velmi 
pěkně zrekonstruovány a děti se 
zde budou určitě cítit velmi dob-
ře i pod laskavým vedením pečo-

vatelek p. Petry Severeni a Ivy 
Vašínové. Pozitivní na tom všem 
je, že opět soukromý sektor vypl-
nil „díru na trhu“ a zaměstna-
ným maminkám umožní v klidu 
a nerušeně se věnovat své práci. 
Prostředí pro děti velmi příjemné 
a personál velmi vstřícný. 

Ing. Denisa Jüngerová, 
občanka Mariánských Hor

NAPSALI JSTE NÁM:

Folklor v Mariánských Horách
Ve středu 28. srp-
na 2010 ožil park 
u Hodoňanky 
v Ostravě-Marián-
ských Horách, 
neboť zde zavítal 
již třináctý ročník 
festivalu folk-
lorních souborů 
s mezinárodní 
účastí Folklor bez 
hranic Ostrava 
2010. Patronát nad 
tímto odpolednem 
přijala paní sta-
rostka Ing. arch. 
Liana Janáčková, 
která krom úvod-
ního slova osobně 
přivítala zástupce 
souborů jak 
z České republiky 
- soubory Hlu-
bina, Hlubinka, 
Slezský soubor 
Heleny Salichové, 
Dětský soubor 
Heleny Salichové, 
Ischias z Opavy 
- tak zahraniční 
soubory ze Slo-
venska, Turecka 
a Ruska. Osobně 
mne velmi zaujal 
soubor Ischias, 
který se svěřil ve 
svých tancích a 
zpěvech, že 
i když nohy bolí 
a chodit nemohou, 
tak tancovat musí. 
Obecenstvo zauja-
li turečtí chlapci, 
kteří předvedli 
šavlový tanec. 
Příjemné odpoled-
ne završil soubor 
z Ruska, a to 
přehlídkou barev-
ných krojů, písní 
„Katjuša“ a svým 
českým podáním 
„Kdyby byl Bavo-
rov“ rozespíval 
celé obecenstvo. 
Už teď se těším na 
XIV. ročník, jeli-
kož zpěvu a tance 
není nikdy dost.

Gabriela 
Zeisberger
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Na ulici Rtm. Gucmana 3 
v Ostravě-Mariánských Horách 
je otevřena Masérna Na Dla-
ni Mariánky, která je jednou 
z provozoven Masérny Na 
Dlani, členem Sítě Na Dlani 
a zároveň také odběrným mís-
tem Obchodu Na Dlani. Svůj 
provoz zahájili v červnu 2010, 
poskytují komplexní masérské, 
terapeutické a poradenské služ-
by, pořádají akce, každé pondělí 
se věnují invalidním dětem. Od 
srpna 2010 můžete využít nabíd-
ky zážitkových masáží - že neví-
te, co si pod tímto pojmem před-
stavit? Nevadí, v následujícím 
čísle Zpravodaje najdete více 
informací. Nebo to zkuste zažít 
sami - kontakt na pana Žinčíka 
- maséra je 732 885 182.

Masérna Na DlaniPŘEDSTAVUJEME...

Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky dne 12. 7. 
2010 rozhodla vrátit kauce vybí-
rané v minulých letech k zajištění 
úhrady nájmu v obecních bytech. 
Kauce bude vrácena na základě 
žádosti „Žádost o vrácení peněž-
ních prostředků (kauce)“, která je 
ke stažení k dispozici na interneto-
vých stránkách městského obvodu 
www.marianskehory.cz, nebo je 
možné ji vyzvednout na bytovém 
odboru.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Vrácení kaucí

V dnešní době trápí celou naši 
společnost nedostatek pracovních 
příležitostí. Nyní je zde možnost, 
jak se požadavkům současného 
trhu práce mohou přiblížit hlav-
ně ženy starší 50 let. V projektu 
„Klíče k budoucnosti“ mohou 
rozvinout své osobní a profes-
ní dovednosti tak, aby obstály 
v dnešní tvrdé konkurenci na trhu 
práce. Cílem projektu je vybavit 
každou účastnici sadou správných 
klíčů v podobě kompetencí, které 
jim pomohou otevřít bránu k lepší 
budoucnosti.

Účastnice obdrží vzdělávání 
a poradenství v těchto oblastech: 
sebevědomí, sebeprezentace a ko-
munikace, vizáž, PC kurzy, kon-
diční jízdy v autoškole, přípra-
va na pracovní pohovor, cesta 
k podnikání, aj. A to vše zdar-
ma!

Ženy budou moci nově nabyté 
schopnosti využít ve stávajícím 
zaměstnání, při žádosti o nové 
zaměstnání nebo pro začátek pod-
nikání. 

Více informací na www.moje-
klice.cz nebo na tel.: 775 563 224

Projekt je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem 
a v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státním rozpočtem České repub-
liky.

Jiřina Bačová,
ATHENA – Společnost pro 
vzdělávání a rozvoj žen

Nenechte se 
vyhodit ze sedla!

Dne 15. 6. 2010 se kona-
la v Knihovně v Ostravě-Mar. 
Horách módní přehlídka, kde 
byly předváděny modely, ušité 
romskými ženami v kurzu šití. 
Tento kurz byl pořádán společ-
ností METER Silesia za přispění 
mariánskohorskohulvácké radni-
ce (sociální odbor a pana radní-
ho Jezerského) v rámci projektu 
ROMFASHION č. 142223-LLP-
1-2008-GR-LEONARDO-LMP 
evropského vzdělávacího progra-
mu Leonardo da Vinci – Vývoj 
inovací. 

Ženy prošly v zimě 2009 
– 2010 první částí kurzu, kde se 
naučily základům šití a naučily 
se ovládat jak jednoduché tech-
niky ručního šití, tak práci se 
strojem.

V druhé části kurzu, která již 
byla náročnější, se pod vedením 
zkušených lektorek seznámily se 
součástmi tradičního romského 
oděvu, naučily se nezbytnou teo-
rii a zvládly prakticky techniky 
stříhání a šití. Zhotovily několik 
součástí romského kroje: halen-
ky, sukně, šátky, kalhoty, ozdob-
né prvky. 

Módní přehlídka byla obohace-
na o vyprávění o romské historii, 
o malou soutěž o ceny a rozdání 
dárků dětem. Na závěr obdržely 
účastnice kurzu certifi kát.

Módní přehlídka byla důka-
zem umu zúčastněných žen 
a jejich snahy naučit se šít a v šití 
se zdokonalit. 

Hana Danihelková,
METER Silesia

Projekt ROMFASHION – Kurz šití pro romské ženy

Místa a hodiny pro osobní kontakt 
občanů se strážníky-okrskáři

Na veřejný pořádek v měst-
ském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky dohlíží v současné 
době 15 strážníků-okrskářů. 
Ty mohou občané kontaktovat 
na těchto místech:

l  azylový dům na ul. U No-
vých válcoven   
každou středu                  
14.00 – 16.00 hod

l  služebna městské policie 
na ul. Přemyslovců 65 –  
pondělí a středa               
08.00 – 10.00 hod a 14.00 
– 16.00 hod   
úterý, čtvrtek a pátek      
08.00 – 09.00 hod

Ke kontaktu s okrskářem 
mohou občané také využít bez-
platnou zelenou linku městské 

policie - 800 199 922 nebo 
mohou napsat svému okrskáři 
vzkaz na internetových strán-
kách www.mpostrava.cz, popř. 
na adresu info@mpostrava.cz. 
V případech ohrožení života, 
zdraví či majetku je občanům 
k dispozici tísňová linka 156.

Věříme, že osobní kontakt 
vede ke zkvalitnění a prohlou-
bení spolupráce mezi občanem 
a okrskářem, neboť ta je velice 
důležitá při řešení problémů, 
které občany tíží a s jejichž 
řešením může městská policie 
pomoci. Při výkonu své práce 
strážníci potřebují být v kon-
taktu s občany, neboť městská 
policie je především službou 
pro obyvatele města. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Prázdniny jsou již za námi. 
Děti si opět nasazují aktovku nebo 
batoh na záda a jdou do ulic smě-
rem k základním a středním ško-
lám. Ve třídě usedávají do lavic 
a místo užívání si slunečných 
prázdninových dnů se věnují no-
vým věcem, novému učivu a vše-
mu, co je pro jejich život potřebné 
a důležité. 

Jelikož BEZPEČNOST DĚTÍ 
je vždy na prvním místě, chci 
upozornit na několik zásadních 
a neustále připomínaných pravidel 
bezpečného chování:

Upozorněte své děti na to, 
jak se po komunikacích bezpeč-
ně pohybovat. V mnoha obcích 
a městech sice na přechody pro 
chodce, hlavně v ranních hodi-
nách, kdy chodí nejvíce školáků, 
dohlíží městská policie, ale není 
na škodu dětem pravidla bezpeč-
nosti zopakovat. Jsou případy, že 
dítě chodí do školy samo. Pro-
jděte celou trasu se svým dítětem 

do školy, aby bylo jak dítě tak i vy 
přesvědčeni, že cestu zvládne. 

A teď něco k pravidlům: 
- chodíme po levé straně nebo 

při levé krajnici 
- když je nás více – tvoříme sku-

pinku, chodíme po pravé straně 
- silnici přecházíme na přecho-

du pro chodce
- v případě, že je na silnici se-

mafor, vždy jej využijeme a pře-
cházíme na „zelenou“ 

- před vstupem do vozovky se 
vždy pořádně rozhlédneme

- za šera, špatného počasí nosí-
me na aktovce nebo na oblečení 
refl exní doplňky, díky kterým nás 
lépe vidí ostatní účastníci silniční-
ho provozu 

A teď už jen zbývá popřát 
školákům hodně štěstí a úspě-
chů v novém školním roce. 

pprap. Mgr. Vladimíra 
Pietraszová
Preventivně informační
skupina Ostrava

A je tady nový začátek
školního roku

Navštivte kurz trénování 
paměti pro seniory, který pořádá 
občanské sdružení Senior servis. 
Cílem kurzu trénování paměti je 
přesvědčit seniorskou populaci, 
že si ještě docela slušně pamatu-
je, když jí někdo poradí, jak na to. 
Trénování paměti je nejen efektiv-
ní nástroj proti jejímu zhoršování, 
ale také způsob aktivizace mozku. 
Kurzy probíhají 2-3x do roka. 
Základní kurz se skládá z 8 lek-
cí, v délce 1,5 hod. Cena základ-
ního kurzu je 200 Kč. Nový běh 
kurzu začíná 5. 10. 2010, v Domě 
s pečovatelskou službou na Gajdo-
šově ulici 39 v Moravské Ostravě. 
Kurz probíhá každé úterý v době 
od 9 do 10.30. Zájemci se mohou 
přihlásit na tel. č. 776 763 519.

Chcete si zlepšit 
paměť, posílit mozek 

a zůstat duševně 
aktivní?
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
Knihovny našeho obvodu se po 

prázdninách zapojí do celostát-
ních akce Týden mobility, který 
trvá od 16. do 22. září 2010 a jeho 
motto zní „Prodluž si život, buď 
aktivní!“. V říjnu, od 4. do 10., 
připravují knihovny v Česku 14. 
ročník Týdne knihoven jehož 
letošním mottem je „Knihovna 
pro všechny“ a každý den bude 
věnován jiné uživatelské skupině.

TÝDEN KNIHOVEN – 4.-10. 
října 2010

Pondělí pro seniory
Úterý pro rodiče na rodičovské 

dovolené
Středa pro děti
Čtvrtek pro handicapované 

uživatele
Pátek pro národnost. a jazyk.

menšiny
Sobota knihovna pro celou

rodinu

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

15. září – 14. říjen zveme na 
interaktivní výstavu manželů Vác-
lavíkových „Historie počítacích 
strojů aneb od prstů k počíta-
či“. Víte, na jakých kalkulačkách 
sčítali a odčítali naši předkové, 
dovedli by jste to také? Přijďte se 
podívat a uvidíte. Výstava otevře-
na v době půjčování v oddělení 
pro dospělé.

22. září 2010 středa 15.00-
16.00 „Jedeme s Ferdou“ - sou-
těžní odpoledne věnované Týdnu 
mobility. Děti zábavnou formou 
vyzkoušejí např. základy bezpeč-
nosti na kolečkových bruslích, 
kole,… 

23. září - čtvrtek a 24. září - 
pátek 14.00 – 16.00 „Pohádkové 
leporelo“ - dílna, ve které děti 
budou malovat pohádky různý-
mi výtvarnými technikami. Akce 
pořádaná v rámci celoměstského 
projektu Knihovny města Ostravy 
„Zaprášené pohádky“.

30. září - čtvrtek 14.00 – 15.00 
„Bílé historky“ hodinka se stra-
šidelnými příběhy. Bílé histor-
ky jsou překvapivé, zamotané 
a strašidelné příběhy, kdy čtenáři 
znají jen situaci na konci příbě-
hu a pomocí otázek se pokoušejí 
dopracovat k tomu, jak se celý pří-
běh odehrál.

4. října - pondělí od 10.00 – 
16.00 „Už ti můžu psát e-maily“ 
- základy práce s Wordem, Inter-
netem i samotným počítačem pro 
seniory.

5. října - úterý v 10.00 „Pro 
maminky a jejich diblíky“ - 
hodinka pro maminky na mateřské  
dovolené a v domácnosti. Humor-
ně o knihách pro nejmenší.

6. října - středa v 15.00-16.00 
„Čti si a hraj“ - zábavné hraní 
s knihami pro děti, které nebaví 
číst.

7. října - čtvrtek v 16.00 „Co 
dělat, když paměť slábne“ - 
beseda s M. Ožanovou o lidské 
paměti.

8. října - pátek od 15.00 – 16.00 
„Nejsem jiný“ 

9. října - sobota 8.00 – 12.00 
„Tajná zákoutí knihovny aneb 
je knihovna jen o půjčování 
knih?“ – otevřeno pro zvědavé 
návštěvníky, celé rodiny,…

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
1. září – 27. října „Islandské 

prázdniny-střípky“ – výstava 
fotografi í Renaty Marcolové, kte-
rá je zároveň i ilustrační výstav-
kou ke knížce Islandské prázdniny 
aneb papírové video autorské dvo-
jice Janovský – Marcolová.

16. září - čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Pohádkové leporelo“ – výtvarná 
dílna, ve které budou děti vyrábět 
leporelo s pohádkovým tématem. 
Akce pořádaná v rámci celoměst-
ského projektu Knihovny města 
Ostravy „Zaprášené pohádky“.

22. září - středa 15.00 „Koleč-
kiáda V – tradiční zábavné odpo-
ledne pro děti v rámci Evropského 
týdne mobility; děti budou sou-
těžit na koloběžkách, kolech a in-
line bruslích na hřišti u ZŠ Gen. 
Janka. Pro děti budou připravena 
různá stanoviště na jízdy zručnos-
ti, stanoviště první pomoci, pozná-
vání dopravních značek a řešení 
dopravních situací.Také letos se 
zúčastní příslušnice Městské poli-
cie Ostrava ze skupiny preven-
ce. Přihlášky a bližší informace 
v knihovně, registrace účastníků 
od 14.45 před knihovnou. 

23. září - čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Soutěžní odpoledne s Fer-
dou“ – výprava do světa pohádek 
O. Sekory; sportovní a vědomost-

ní soutěže pro děti. Akce pořádaná 
v rámci celoměstského projektu 
Knihovny města Ostravy „Zaprá-
šené pohádky“.

4. říjen - pondělí 9.00 – 17.00 
„Nebojte se počítače“ – zákla-
dy práce s Wordem, Internetem 
i samotným počítačem pro se-
niory.

5. říjen - úterý 13.00 – 17.00 
„Malování na hedvábí“ – výtvar-
ná dílna pro maminky. 

6. říjen - středa 14.00 – 15.00 
„Po čertech dobré pohádky“ 
– zábavné soutěžní odpoledne pro 
děti; čtení, kvízy, soutěže.

7. říjen - čtvrtek 9.00 – 11.00 
„Knihovna dětem“ – zábavné 
dopoledne věnované handicapo-
vaným dětem.

9. říjen - sobota 8.30 – 12.00 
„Den otevřených dveří“ – pro 
všechny návštěvníky bude otevře-
no oddělení pro děti i pro dospělé. 

11., 12., 14. říjen - pondělí, úte-
rý, čtvrtek 13.00 – 17.00 „S čerty 
nejsou žerty“ – výtvarná dílna, 
ve které budou děti vyrábět masky 
čertů, se kterými budou následně 
soutěžit ve Velikém čertovském 
hudrování ve středu 20.10. od 
14.00 do 15.00. Obě akce se kona-
jí v rámci celoměstského projektu 
Knihovny města Ostravy „Zaprá-
šené pohádky“.

 Za knihovnu R. Hulenová

Školní rok 2010/2011 právě 
odstartoval. Při té příležitosti 
dovolte malé ohlédnutí za škol-
ním rokem minulým:

V průběhu celého školní-
ho roku se děti mateřské školy 
Matrosovova v Ostravě-Hulvá-
kách zajímaly o přírodu. Ta byla 
ústředním tématem školního 
vzdělávacího programu. Životní 
prostředí  vnímaly všemi smysly 
a učily se být za ně odpovědné. 
Projektové učení vycházelo ze 
střídajících se ročních období  
a proměny přírody. Děti provádě-
ly přírodovědné pokusy - zkou-
maly vlastnosti přírodnin, vedly 
si kalendář počasí - pozorovaly 
jeho proměny a vliv na prostředí 
a lidi. Mnoha aktivit se účastni-
ly společně s rodiči (Legohrátky, 

výlet do Hradce n. Moravicí atd.)
Každoroční tradicí se stal 

týdenní  zotavovací pobyt dětí 
se svými učitelkami v přírodě. 
Letos  děti vyjely koncem květ-
na do malebné beskydské oblasti 
na horskou chatu  Švarná Hanka. 
Tentokrát  bylo námětem hravých 
činností v přírodě „Vysvoboze-
ní  princezny Pampelišky z moci 
zlého čaroděje“. S pomocí skřítků 
Země - Vody - Vzduchu se vydá-
valy na cestu do „Země snů“ plnou 
dobrodružství. Překonávaly při  
tom překážky - plnily úkoly, které 
jim kladl čaroděj z temného lesa. 
Princezna Pampeliška odměnila 
své zachránce pokladem. Děti se 
touto poutavou hrou seznamova-
ly s okolní krajinou, prováděly 
pokusy s půdou apod. Poznávaly 

vliv počasí na terén v přírodě, jak 
předvídat a chránit se před nebez-
pečím. Pobyt v „Zemi snů“ jim 
bude nadále připomínat i spousta 
výrobků, které si odtud přivezly 
-  např. Kouzelná fl étna z brček, 
dřevěný skřítek Semtamdřívko, 
brouček Pomocníček, mapa okolí 
či vlajka čaroděje atd.

Ve spontánní kamarádské spo-
lečnosti a dobré náladě týden 
rychle uběhl a nastal čas odjez-
du. Po přivítání s rodiči jim děti 
s rozzářenýma očima vyprávěly 
své zážitky.

Veselé, zdravé a šťastné děti 
s úsměvem na rtech ve společ-
nosti svých kamarádů - co více 
si ještě můžeme přát. Pokud máte 
zájem, aby se  i vaše děti zúčast-
nily podobných her a aktivit, při-

hlaste je ještě nyní do naší mat. 
školy Matrosovova 14/A, Ostra-
va-Hulváky, tel. 596 622 311. 

Zbývá nám několik posledních 
volných míst.

 Kolektiv MŠ  Matrosovova

Mateřská škola plná her

Poslední květnový pátek 
– 28. 5. – uspořádal městský 
fotbalový klub pro žáky 1. stup-
ně naší školy na ul. Gen. Jan-
ka turnaj v kopané na hřišti ZŠ 
Zelená. Každá třída sestavila 
družstvo (ne mužstvo, protože 
hrála i děvčata) a bojovala o co 
nejlepší umístění. Nejlepší hrá-
či dostali pozvánku do fotbalo-
vého oddílu, vítězné družstvo 
odcházelo s pohárem.

Bylo to podařené dopoledne, 
neboť sluníčko svítilo a nám se 
to líbilo…

Za 1. stupeň
Marie Bernadyová,
ZŠ Gen. Janka

Fotbalový turnaj

A je to tady. Roční sportovně-
kulturní projekt nám vrcholí a po 
inline brusleních, jarmarku, lam-
piónovému průvodu, orientačním 
běhu aj. se opět hlásí ČERTO-
VINY. V sobotu 18. září 2010 
od 13 hodin se na Hulváckém 
kopci bude konat pouť. Můžete 
se těšit na stánky s nejrůznějšími 
laskominami či možnými dáreč-
ky, kolotoče, pouťové atrakce pro 
malé i velké… Během odpoledne 
zazpívá Věra Špinarová, mladá 
a nadějná kapela FiHa a kapela 
Šajtar. Speciálně pro děti je při-
pravena dobrodružná Cesta kolem 
světa, Bořek Stavitel a nebudou 
chybět ani klauni.

POZOR, POZOR! Tímto 
nekončíme! V 16 hodin se na 
Hulváckém kopci bude rámusit, 
a to záměrně, jelikož se pokusí-
me vytvořit rekord v disciplíně: 

„Největší počet čertů, kteří dělají 
hluk“. Sami to nezvládneme, tudíž 
počítáme s vaší pomocí. Přineste 
s sebou cokoliv, prostřednictvím 
čeho vytvoříte co největší rámus. 
Pro splnění podmínky musíte 
vypadat jako čerti, tj. mít alespoň 
rohy. V případě, že masku čerta 
nevlastníte, nezoufejte. Členové 
promotýmu Hitrádia ORION vám 
zmalují obličeje přímo čertovsky, 
za symbolickou cenu si nějaké ty 
rohy či růžky můžete zakoupit na 
místě. Výtěžek z prodeje bude pří-
mo na pouti předán na charitativní 
účely.

Přijďte „hlučit“, neboť pokud 
se rekord podaří, Mariánské Hory 
a Hulváky se zapíší do České kni-
hy rekordů. V každém případě se 
přijďte pobavit, moc se na všechny 
těšíme.

 (GZ)

Přijede pouť…

Středisko Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
24. 9. 2010  Rozloučení s létem od 15.00 hod. před SVČ Korunka 

Hry, soutěže o ceny, atrakce a mnoho dalšího … 
Středisko turistiky, B. Martinů 17, Ostrava-Poruba
18. 9. 2010  14.00-18.00 Setkání po LT Řecko - foto, video, řecké 

odpoledne 
Středisko přírodovědců, ul. Čkalovova 10, Ostrava-Poruba
13.-16. 9. 2010 Otevřené dveře Střediska přírodovědců ¨
  - nábor do kroužků, prohlídka Střediska přírodovědců, 

9.00-16.00

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

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

Program na měsíc: září 2010
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Sdružení taoistického tai chi v ČR Vás 
zve na ukázkovou hodinu zdravotního 
cvičení taoistické tai chiTM vnitřní umění 
pro zdraví. Jedná se o zdraví prospěšnou 
sestavu 108 pohybů, která je vhodná pro 
všechny věkové kategorie. Ukázky proběh-
nou 20. 9. v 9.30 hod., 22.9. v 18.00 hod. 
a 24. 9. v 17.30 hod. v Centru na ulici Čs. 
legií 20 v Ostravě. 

Přezutí s sebou. Více informací najdete na www.taoist.cz.
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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

Od malička ve výhodě

Město Ostrava je „Mekka“ 
jazykových škol a v přepočtu na 
obyvatele se v ČR řadí mezi města 
s jejich největším počtem.

V Mariánských Horách již 
pátým rokem působí jazyková 
škola Helen Doron.

Se svými dvěma sty žáky patří 
mezi ty největší a nejúspěšnější 
v Ostravě. Propracovaná metodika 
a výuka 10-ti po sobě jdoucích let, 
výjimečné výukové materiály, ale 
především špičkoví učitelé, kteří 
ve svých hodinách plně využívají 
všech známých poznatků z oblasti 
moderní a alternativní pedagogiky 
(montessoriovské a waldorfské 
školy). Angličtina na akademické 
úrovni je samozřejmostí. Hlavní 
důraz je kladen na vztah učitele 
a dítěte. „Děti si v hodinách anglič-
tiny v podstatě hrají, aniž by tušily, 

že právě objevují angličtinu. Děti 
se učí jazyk kombinací vizuálních, 
auditivních a pohybových vjemů. 
Učí se všemi smysly a prostřed-
nictvím zkušeností a zážitků, které 

mají z hodiny. A mluví,“ zdůraznil 
ředitel školy Martin Donátek. Svo-
ji školu najdete na ul. 28. října 532 
na Mariánskohorském náměstí, 
v Ostravě-Mariánských Horách.

- výuka anglického jazyka dětí od útlého věku je fenoménem dnešní doby

Po vloupání byli zadrženi
Dne 30. 5. 2010 zadrželi stráž-

níci městské policie tři muže, 
podezřelé z násilného vniknutí do 
objektu fi rmy v Ostravě-Marián-
ských Horách. Hlídka na místo 
vyjížděla na základě oznámení 
občana na linku 156. Strážníci 
pachatele (16, 23 a 32 let) zastih-
li již na odchodu. Při kontrole 
objektu bylo zjištěno otevřené 
okno s rozbitou výplní. Všichni 
tři zadržení byli předáni policis-
tům.

Nesli zamčené kolo
a ventilátory

Dva muži (28 a 35 let), z nichž 
jeden nesl uzamčené jízdní kolo, 
upoutali pozornost hlídky měst-
ské policie dne 5.7.2010 v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Druhý 

muž měl u sebe igelitové tašky, 
ve kterých byly tři teplovzduš-
né ventilátory, ještě v originál-
ních obalech. Ani jeden z mužů 
nedokázal vysvětlit, kde k těmto 
věcem přišli. Strážníci proto při-
volali na místo Policii ČR.

Podivínský soused
Na 56letého muže zavolali 

strážníky městské policie v Ostra-
vě-Hulvákách jeho sousedé dne 
25.7.2010. Střílel jim totiž do 
oken z praku a dokonce vypnul 
elektřinu v celém domě. Stráž-
níci zjistili, že muž je poněkud 
zmatený a jeví známky duševní 
choroby. Přivolali proto lékaře 
a ten rozhodl o převozu muže 
k vyšetření. 

Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Placená inzerce
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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. Gab-
riela Zeisberger, 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 %.

Další služby
poskytované v domech

s pečovatelskou službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Provozní doba – 
pondělí 8.00 - 13.00
sobota 8.00 - 13.00
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

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

klientů
Út, St., 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 - 15.00
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

l BESEDY:
5. 10. 2010
Istanbul a velký okruh Tureckem
2. 11. 2010
Nesmrtelné město Řím a Vatikán
7. 12. 2010
Kouzlo vánočních motivů
Klubovna, 14.00 hodin

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 objednáv-
ky
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

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

Služby a akce jsou určeny nejen 
pro obyvatele DPS!

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

 AKČNÍ SLEVY OBUVI

Doprodej letních kolekcí
1. - 30 září 2010

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

u pekárnyMgr. Petra Valčíková Boráková,
advokátka

OBCHODNÍ, OBČANSKÉ, RODINNÉ
A PRACOVNÍ PRÁVO

pobočka Moravská Ostrava, Sokolská třída 11 

sídlo Kunín 310, 742 53 Kunín, mobil: 607 924 659
e-mail: info@advokat-borakova.cz

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

ZMH 191.indd   8ZMH 191.indd   8 7.9.2010   10:22:497.9.2010   10:22:49


