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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Co smrdí - nevoní
ÿ Beseda pro seniory
ÿ Neplatné cestovní doklady

Uzávěrka dalšího čísla je 25. října 2011

České přísloví měsíce:
KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM.

PSALI JSME V ŘÍJNU 2002

Čtvrtek 31. října 2002 bude pro 
obyvatele sídliště Fifejdy sváteč-
ním dnem. V poledne se zde na 
ulici J. Trnky 10 slavnostně otevře 
nová knihovna. Malým i velkým 
čtenářům začne sloužit v pátek 
1. listopadu. 

Knihovna vznikla v rámci 
rekonstrukce výměníkové stani-
ce a jejím investorem pro měs-
to Ostrava, pobočku knihovny 
Mariánské Hory, je TZO Ostrava. 
Náklady na její vybudování si 
vyžádaly bezmála osm a půl milio-
nu korun. Další náklady na interiér 
knihovny činí dva miliony korun 

a úprava okolí objektu si vyžádá 
takřka půl milionu korun. Toto 
je fi nancováno městem Ostravou 
i městským obvodem Mariánské 
Hory a Hulváky.

Zcela nová knihovna je prosto-
rově zajímavější a asi o dvě třeti-
ny větší než původní. Má oddělení 
pro děti a mládež i pro dospělé 
čtenáře. Najdete zde i studovnu 
a čítárnu, ale k dispozici je i inter-
net, na kterém si můžete vyhledat 
informace dle svých přání a zálib. 
Zkrátka vás čeká knihovna zcela 
moderní. 

 (TK)

Malým i velkým čtenářům pro radost

Počasí v den volna 
– 28. září 2011, Den čes-
ké státnosti – vybízelo 
k procházkám či jiným 
venkovním aktivitám. 
Zoologické zahrady hlá-
sily rekordní návštěvnost, 
parky byly plné cyk-
listů a in-line bruslařů. 
V Mariánských Horách 
si sluníčka užívali míst-
ní obyvatelé (a nejen ti) 
v prostorách parku zva-
ného U rakety nedaleko 
plynojemu, kde probíhala 
Čertovská pouť. Měst-
ský obvod MHaH ve 
spolupráci s agenturou 
Viking Agency přichys-
tal program pro všechny 
věkové skupiny. Na mís-
tě vyhrávala hudba, bylo 
slyšet jásání a křik mlá-
deže hlavně z Twistru či 
jiných kolotočů, malé děti 
si užívaly na skákacích 
hradech a trampolínách, 
dospělí pak obhlíželi 
stánky s pochutinami. 
Vrcholem programu byl 
hodinový koncert pěvec-
kého dua Evy a Vaška, 
který přilákal pozornost 
hlavně starších občanů. 
Nechyběla ani starostka 
městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky, 
která přítomné přivítala 
a popřála skvělou zába-
vu. O tu opravdu nebyla 
nouze.  (GZ)

Den otevřených dveří
v Pečovatelské službě

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vás zve na 
Den otevřených dveří, který se koná dne 5. listopadu 2011 v době 
od 8.00 – 15.30 hodin v domech s pečovatelskou službou. Rádi by-
chom Vám touto cestou představili, jak naše sociální služba funguje. 
Zároveň můžete získat všechny potřebné informace z „první ruky“.

Navštívit nás můžete v jednotlivých střediscích pečovatelské 
služby:
l  Dům s pečovatelskou službou na ul. Novoveská 14, Ostrava-

Mariánské Hory
l  Dům s pečovatelskou službou na ul. Šimáčkova 27, Ostrava-

Mariánské Hory 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Každoročně vás informujeme 
o realizaci zimní údržby v našem 
obvodě. V letošním roce bude 
provádět zimní údržbu chodníků a 
vozovek v naší správě fi rma, která 
zvítězí v probíhajícím otevřeném 
výběrovém řízení. Plán zimní 

údržby pro rok 2011 až 2012 bude 
před zahájením zimní sezóny zpří-
stupněn na webových stránkách 
www.marianskehory.cz.

Gabriela Veselá,
odbor VHaZ, úsek místního 
hospodářství a dopravy

Zimní údržba místních komunikací
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Ohlašovací povinnost vyplývající z nájemní smlouvy
Majetkové oddělení eviduje cca 700 uzavřených 

nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem 
pozemku pod garážemi ve vlastnictví soukromých 
osob. Vzhledem k tomuto vysokému počtu dochází 
poměrně často ke změnám vlastníka garáže a není 
v možnostech našeho oddělení tyto změny sledovat. 

Z uzavřených nájemních smluv vyplývají pro 
nájemníky nejen práva, ale také povinnosti, kte-
ré jsou často opomíjeny. Mezi ně patří především 
povinnost ohlásit změny bydliště nájemce a změny 
vlastníka garáže. 

Protože ne každý vlastník garáže při prodeji 
své nemovitosti myslí na tento závazek, žádáme 
jak bývalé, tak také nové vlastníky garáží, aby po 
zápisu převodu vlastnického práva k nemovitosti 
do katastru nemovitostí hlásili tuto změnu majetko-
vému oddělení ÚMOb MHaH.

K přechodu vlastnictví nemovitostí může docházet 
na základě kupní nebo darovací smlouvy, případně 
rozhodnutím soudu o dědickém řízení, o vypořádání 
společného jmění manželů atp.

Změny lze hlásit v úřední dny osobně na majet-
kovém oddělení u p. Moniky Herdové a p. Kar-
la Synka, DiS., Přemyslovců 65, 1. patro, dveře 
č. 107, telefonicky na tel. č. 599 459 266, případně 
e-mailem na herdova@marianskehory.cz, synek@
marianskehory.cz. Po oznámení změny vlastníka 
garáže učiní majetkové oddělení kroky potřebné 
k uzavření nájemní smlouvy s novým vlastníkem 
garáže a fi nanční vypořádání s dřívějším vlastní-
kem.

 Jindřiška Pavúková,
 vedoucí majetkového oddělení

Na Čertovské pouti v Mariánských Horách 
se pobavil každý

Nájemné u pronajatých pozemků
nezvyšujeme

Český statistický úřad zveřejnil míru infl ace za rok 2010: po roce 
2009, kdy roční míra infl ace činila 1 %, stanovil ČSÚ míru infl ace 
za rok 2010 ve výši 1,5 %. Na základě této skutečnosti vypracova-
lo majetkové oddělení ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky „Ana-
lýzu ziskovosti zvýšení ročního nájemného o roční míru infl ace“. 
Rada městského obvodu MHaH tuto analýzu projednala na své 19. 
schůzi konané dne 29. srpna 2011 a rozhodla nájemné u pronaja-
tých pozemků a štítových stěn o roční míru infl ace pro rok 2011 
NEZVÝŠIT!

 Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení

Nezvyšujeme ani nájem nebytových prostor
Bytový odbor navrhl zvýšit nájem nebytových prostor o míru 

infl ace ve výši 1,5 % Radě městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. RMOb dne 10. srpna 2011 na své mimořádné schůzi 
svým usnesením č. 596/M7 rozhodla nájem nebytových prostor 
NEZVÝŠIT!

 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí bytového odboru
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V  období od 26. srpna do 25. 
září 2011 se uskutečnilo jedno řádné 
zasedání ZMOb (7. zasedání ZMOb 
dne 13. 9. 2011) a dvě řádné schů-
ze RMOb (19. schůze RMOb dne 
29. 8. 2011, 20. schůze RMOb dne 
12. 9. 2011).

Usnesení ZMOb a RMOb nalez-
nete na internetových stránkách 
městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky www.marianskehory.cz.

Zastupitelstvo městského obvo-
du na svém zasedání

Rozhodlo
l o podání žádosti o poskyt-

nutí dotace ze státního rozpočtu na 
rok 2012 na podporu poskytování 
sociálních služeb za městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky prostřed-
nictvím souhrnné žádosti statutární-
ho města Ostravy
l neprodat bytové jednotky 

v domě č. p. 970 – ul. Korunní 72 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostra-
va
l vyhlásit záměr obce prodat 

bytové jednotky v domě č. p. 1042 – 

ul. E. Filly 3, vč. spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu, 
pozemku pod domem a nádvoří
l nevyhlásit záměr obce prodat 

bytové jednotky v domě č. p. 1043 – 
ul. E. Filly 5, vč. spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu, 
pozemku pod domem a nádvoří
l vyhlásit záměr obce pro-

dat bytové jednotky v domě č. p. 
967 – ul. Přemyslovců 44, vč. spo-
luvlastnických podílů na společných 
částech domu, pozemku a nádvoří

Vzalo na vědomí
l rozbor hospodaření městské-

ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky za I. pololetí 2011
l informaci majetkového oddě-

lení o počtu prodaných a převede-
ných bytových jednotek v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
v období od roku 1991 do 18. 8. 
2011

Schválilo
l Dodatek č. 1 k Zásadám pro 

prodej bytů, nebytových prostorů a 

souvisejících pozemků z vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěře-
ných městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky

Projednalo
l zprávu o kontrole výkonu 

samostatné působnosti na oddělení 
péče o seniory a osoby se zdravot-
ním postižením městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky prove-
dené odborem sociálních věcí, škol-
ství, sportu a volnočasových aktivit 
MMO dne 24. 6. 2011
l zprávu o kontrole výkonu 

samostatné působnosti provedené na 
bytovém odboru městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky provede-
né odborem majetkovým MMO dne 
12. 7. 2011

Rada městského obvodu na 
svých schůzích

Doporučila 
l orgánům města provést změ-

nu v Obecně závazné vyhlášce SMO 
č. 12/2010 o místním poplatku ze 
psů.

Rozhodla
l oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu s předmětem plně-
ní „Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. 
Janka“
l oslovit šest fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu s předmětem plně-
ní „Oprava komunikace pro pěší na 
ul. 28. října, Ostrava – Mariánské 
Hory“
l vyhlásit otevřené zadávací 

řízení na veřejnou zakázku s před-
mětem plnění „Zimní údržba míst-
ních komunikací v městském obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky“
l o uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě „Pravidelný vývoz odpadu 
ze speciálních košů na psí exkre-
menty v městském obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky“ se společností 
SEKOS Morava, a. s. 
l o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo se spol. TexColor 
Ostrava, spol. s r. o., kterým se 
upravuje rozsah víceprací k zakázce 
„Stavební úpravy v ZŠ Gen. Janka“ 
l o uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě na zabezpečení ochranného 
doprovodu při transportech fi nanční 
hotovosti s Hanou Nováčkovou IPO 
l o uzavření Smlouvy o dílo na 

realizaci zakázky „Renovace ply-
noinstalace domů Nivnická 564/16 
a 1017/18“ se společností REDL 
– servis s. r. o.
l nezvýšit nájemné za pronaja-

té pozemky a štítové stěny
l o přijetí fi nančního daru ve 

výši 2.000,-- Kč od fyzické osoby 
Lenka Pytlová na kulturní a spor-
tovní činnost v městském obvodu 
v roce 2011

Vzala na vědomí
l informaci majetkového oddě-

lení o počtu prodaných a převede-
ných bytových jednotek v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
v období od roku 1991 do 18. 8. 
2011

Schválila
l plán zimní údržby na rok 

2011 až 2012
Mgr. Pavla Uhrová,
tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu

Funkci vedoucího oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (dále  
SPOD) po mnoho let zastával pan 
Pavel Juřina, kterému tímto děku-
jeme za dlouhodobou spolupráci.

Od srpna letošního roku nastou-
pil do čela tohoto oddělení pan Bc. 
Aleš Zehnal. 
n Pane vedoucí, čím se od-

dělení sociálně-právní ochrany 
dětí vlastně zabývá?

Dle zákona 359/99 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů jde zejména 
o ochranu práva dítěte na příz-
nivý vývoj a řádnou výchovu, 
o ochranu oprávněných zájmů 
dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
a o působení směřující k obnovení 
narušených funkcí rodiny.
n Jaká je náplň činností 

Vašeho oddělení?
Oddělení zabezpečuje sociál-

ně právní ochranu dětí a mlá-
deže. Poskytuje sociálně právní 
poradenství rodičům a dětem, 
těhotným ženám, zaměřuje se na 
výchovu dětí a rodinné vztahy. 
Oddělení SPOD úřadu městského 
obvodu se podílí na zprostřed-
kování náhradní rodinné péče a 
to tím, že vyhledává děti vhodné 
k umístění do náhradní rodinné 
péče, zpracovává přehledný list 
dítěte vhodného k umístění do 

osvojení nebo pěstounské péče. 
Kurátor pro mládež pracuje s vý-
chovně problémovými dětmi, 
zabývá se trestnou činností nezle-
tilých a mladistvých a prevenci 
společensky nepřijatelných jevů. 
Souběžně s vedením oddělení 
vykonávám funkci kurátora pro 
mládež já. Společně se mnou tuto 
práci vykonávají čtyři sociální 
pracovnice.
n Jde o provázanou činnost 

s jinými subjekty, nemám prav-
du?

Ano, oddělení spolupracuje 
se školskými zařízeními, a to jak 
základními školami, diagnostic-
kými a výchovnými ústavy, tak 
i příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi. Dále pravidelně 
spolupracuje se zdravotnickými 
ústavy a policií ČR, s kterou pra-
videlně organizuje akce na úseku 
ochrany dětí a mládeže.
n Co Vás na práci kurátora 

zaujalo?
Víte, práce oddělení SPOD je 

mnohdy nepopulární - hlavně pro 
naše klienty, je náročná na psychi-
ku samotných pracovníků, tak i na 
odborné znalosti, protože se nepo-
hybujeme jen v rozsahu shora uve-
dených právních norem, ale pra-
cujeme i se zákony resortů vnitra, 
spravedlnosti, sociálních věcí aj., 
které se neustále mění (novelizují) 
a doplňují. Osobně jsem pracoval 
u Policie České republiky, kde 
jsem se věnoval trestní činnosti 
dětí, spolupracoval jsem s odděle-
ním SPOD v Ostravě-Vítkovicích. 
Ve volném čase jsem děti trénoval 
v basketu. Práce s nimi mne velmi 
ovlivnila. Podívat se na problémy 
mládeže z druhé strany stolu mne 
lákalo – bral jsem to jako výzvu. 
Jsem rád, že se mi to podařilo.

Pane vedoucí, děkujeme Vám 
za rozhovor. V nové funkci Vám 
přejeme mnoho úspěchů.

Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí zaznamenalo změnu

V sobotu 17. září 2011 se na 
mariánskohorské radnici konalo 
vítání dětí. Z 29 pozvaných se 
do obřadní síně na tuto malou 
slavnost dostavilo 20 miminek se 
svými rodiči a příbuznými. Mezi 
11 chlapečky a 9 děvčátky byla 

i dvojčátka Adam a Eva. Novo-
rozené děti si nejprve vyslech-
ly svůj první koncert v podá-
ní studentek ZUŠ E. Marhuly. 
Po krátkém uvítacím projevu 

místostarosty Ing. Jezerského 
dostali rodiče pro svá batolata 
malou pozornost naší radnice 
jako památku na tento slavnostní 
den.

Bc. Alena Michelová,
odbor HSaVV

Vítání dětí

Upozornění na splatnost
Upozorňujeme Vás na splatnost ročního nájemného 
za pronájem:

l pozemků pod garážemi (i plechovými), 
l  pozemků pronajatých za účelem zřízení 

zahrádky, dětského koutku, posezení aj.,

a dále také na splatnost roční částky za věcné bře-
meno zapsané v katastru nemovitostí pro vlastníky 
bytových jednotek v domech stojících na pozemcích 
svěřených městskému obvodu. 

Termín splatnosti je stanoven vždy k 30. listopadu 

daného roku. Platbu lze provést v úřední dny osob-
ně na majetkovém oddělení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky u p. Jany Mochelové, Přemyslovců 65, 
1. patro, dveře č. 109, nebo převodem na účet měst-
ského obvodu (číslo účtu a variabilní symbol jsou 
uvedeny ve smlouvě). Nezapomeňte, prosím, vždy 
přiřadit svůj variabilní symbol. Noví vlastníci byto-
vých jednotek si mohou variabilní symbol zjistit 
u p. Mochelové na tel. č. 599 459 255 nebo e-mailem 
na mochelova@marianskehory.cz. 

 Karel Synek, DiS.
 referent majetkového oddělení
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Neplatné cestovní doklady
Máte-li neplatný cestovní 

doklad (pas), odevzdejte tento 
bezodkladně úřadům, jinak se 
vystavíte nebezpečí fi nančního 
postihu.

Protože je v zákoně č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) uvedeno, že ces-
tovní doklad je majetkem státu 
(§ 32 odst. 1 písm. b), znamená 
pro držitele povinnost neplatný 
cestovní doklad vrátit.

Porušení povinností fyzických 
osob (držitelů) na úseku cestov-
ních dokladů je upraveno v ust. 
§ 34a zákona, je sankcionová-
no pokutou do výše 10 000 Kč 
a u závažnějších až do 1 milionu 
korun. 

V případě ztráty nebo odcizení 
cestovního dokladu je zákonnou 
povinností občana neprodleně 
tuto skutečnost oznámit orgánu 
příslušnému k jeho vydání, pří-
padně nejbližšímu útvaru Policie 

ČR, matričnímu úřadu nebo zastu-
pitelskému úřadu České republiky 
v zahraničí. Občané mohou ode-
vzdat neplatný cestovní doklad na 
Úřadu městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, Přemyslovců 
63, přízemí, kancelář č. 1, případ-
ně na Magistrátu města Ostravy, 
odbor správních činností, Gorké-
ho 2, Moravská Ostrava, pasové 
oddělení.

Bc. Naďa Ann Olchawski,
vedoucí odboru HSaVV

Bylo jednou jedno velké království, které se jmenovalo Zlatá jabloň. 
Jmenovalo se tak, protože se kolem něho rozprostíral velký sad, ve kte-
rém rostly vzácné a majestátní jabloně, které každý rok dávaly zlatá jablka. 
Takovouhle zahradu neměl nikdo na světě, protože se těmhle jabloním daří 
jen v půdě, která obsahuje růžové zlato. Každý den se tam projížděla na 
svém krásném rezavém koni princezna Jasmína. Byla nádherná. Její dlouhé 
poslušné hnědé vlasy česal vítr. Měla šaty tak lehounké jako z pavučiny 
a hladké jako hedvábí. Ale jak už to tak u princezen bývá, byla velmi pyšná 
a na lidi kolem sebe zlá. Její tatínek, pan král, byl z toho hrozně nešťastný. 
Snažil se z ní vychovat vlídnou nástupkyni, ale po smrti královny měl v sobě 
takový smutek, že se mu to nedařilo. Měl ji strašně rád a nikdy by nedovolil, 
aby se jí něco stalo. Pohled na ni byl jako kdyby viděl svou milovanou krá-
lovnu. Princezna měla 17 let a to už byla ve věku, kdy by se měla vdávat, ale 
žádný princ se jí nelíbil. Buď měl velký nos, nebo byl zase moc tlustý. Král 
povolal skoro všechny prince, ale nikoho princezna nechtěla. O princezně 
se začalo říkat, že se nikdy nevdá. Jednoho dne přijel Jasmínu navštívit 
princ Petr. Když ji uviděl, na první pohled se do ní zamiloval. Nikdy by 
nevěřil, že tak krásná dívka může existovat. Ale princezna ho nenechala, 
aby jí něco řekl, polila ho polévkou, co byla na stole v jídelně. Začala se mu 
smát a odešla do své komnaty. Posadila se na stolek před své velké zrcadlo. 
Z ničeho nic se před ní objevil čert: „Za své nevhodné chování k lidem jsi 
odsouzená k tomu, že půjdeš do pekla, dokud se nezačneš slušně chovat!“ 
Princezna začala křičet, ale to jí stejně nepomohlo. Čert ji stáhl pod svůj 
kabát a brzy byli v pekle. Princezna musela pracovat, vařit, prát a uklízet. 
Ze začátku jí to nešlo, ale po půl roce si na práci zvykla. Kdyby neposlechla, 
tak by si ji čerti uvařili k večeři a z toho měla velký strach. Král se nedoká-
zal smířit s tím, že jeho Jasmínka zmizela a vážně onemocněl. Zvláštní bylo 
to, že i zlatá jablka začala černat, jako by byla nemocná stejně jako král. 
Nedokázali mu pomoci ani ti nejlepší doktoři. Všichni lidé ji hledali, ale 
marně. Nikdo netušil, že je v pekle.

Jasmína se v pekle uklidnila. Stala se z ní hodná a pracovitá dívka. Ale 
i přesto ji čerti nechtěli pustit. Řekli jí, že se z pekla dostane jedině tehdy, 
když pro ni přijde princ. Jasmína byla strašně nešťastná, protože věděla, že 
se každému princi smála a že ji proto nikdo nebude hledat.

Zpráva o zmizení princezny Jasmíny se dostala až do království krále 
Karla, který měl syna Petra. Petr měl Jasmínu velice rád, a tak ji chtěl jet 
hledat, ale král mu to nedovolil.

Princ Petr ale na ni nemohl zapomenout. A proto poprosil svého kama-
ráda Davida, ať s ním jede Jasmínu hledat a králi řeknou, že jedou do lesa 
na lov.

Jasmínu hledali po celém velikém království, ale jako by se po ní sleh-
la zem. Prohledali všechny lesy, vesnice i okolní království, ale princeznu 
nenašli.

Unavený princ se po namáhavé cestě vrátil do svého království. Byl 
smutný, že Jasmínu nenašel. Pořád přemýšlel, kde by mohla být. Ráno, když 
se probudil, vyběhl ze svého pokoje a utíkal vzbudit Davida. Řekl mu, ať se 
obleče, že už ví, kde má princeznu hledat. Když se ho David ptal, jak na to 
přišel, neodpověděl mu, jen řekl, že mu to prozradí po cestě.

Jeli hlubokým lesem nejrychleji, co mohli, a najednou se ocitli u obrov-
ského vodopádu „To je to místo“, řekl Petr. David pořád nevěděl, co si má 
o tom myslet. A proto se Petra zeptal: „Jaké místo?“ „To místo, co se mi 
o něm zdálo.“ Petr seskočil ze svého koně a šel blíže k vodopádu. Uviděl 
tam kámen ve tvaru srdce a pohnul s ním. Takhle se mu to zdálo. Najednou 
se vodopád rozevřel a objevily se tam obrovské dveře. David nemohl uvěřit 
svým očím. Princ mu řekl, ať radši zůstane venku, kdyby se něco stalo.

Když princ otevřel dveře a vešel, dveře se okamžitě zavřely a z vodopádu 
začala zase tryskat voda. Šel dlouhou tmavou uličkou a najednou ho ze 
všech stran obklopili čerti. „Co tu chceš, ty lidský červe?“ „Přišel jsem si 
pro Jasmínu.“ „Ha, ha, ha, a to si myslíš, že ti ji dáme?“ Jeden čert prince 
chytil a ostatní se radili, co s ním udělají. Napadlo je, že by mohli pomoct 
Luciferovi. Lucifer byl velice nemocný. Hrozilo, že zemře. „Tak souhlasíme, 
dáme ti Jasmínu, ale pod jednou podmínkou, že půjdeš do lesa a utrhneš 
tam Živěnku. Náš Lucifer umře, jestli ji nesní.“ „Ale proč jste si ji neutrhli 
sami?“ „My ji utrhnout nemůžeme, to může udělat jen člověk, který nemyslí 
na sebe. Uděláš to tedy?“ „Ano.“ „Ale spěchej, jinak Lucifer umře a Jas-
mínu ti nedáme!“

Princ vyšel z pekla a tam na něj čekal David: „Co se děje? Kde máš 
Jasmínu?“ „Dostanu ji, když jim donesu Živěnku.“ Princ Davidovi vysvět-
lil, jak Živěnka vypadá, a jel bylinu hledat. Jel lesem a tu najednou uviděl 
Živěnku. Sklonil se pro ni a v tu chvíli se před ním objevila paní v bílém: 
„Netrhej tu rostlinu, dám ti vše, co budeš chtít.“ Ale princ si hned předsta-
vil princeznu Jasmínu a odpověděl: „Nechci žádné bohatství, já chci svou 
Jasmínu vysvobodit z pekla.“ V ten okamžik paní zmizela. Princ Živěnku 
utrhl. Vešel znovu do pekla a dal rostlinu čertům. Čerti byli strašně rádi, 
že se Lucifer uzdraví. Luciferovi se ulevilo a přál si s Petrem se potkat 
a poděkovat mu. „Děkuji ti, Petře, že jsi mi zachránil život. Co chceš? Dám 
ti všechno, co budeš chtít.“ „Já nic nechci, chci jen Jasmínu.“ „To je všech-
no? Jsi skromný. Dám ti ji.“ A jak Lucifer řekl, tak se i stalo. Když Petr 
Jasmínu uviděl, rozbušilo se mu srdce radostí a rozběhl se za ní. Vzal jí do 
náruče a vysadil na svého koně. Jeli spolu tím lesem směrem domů. Užívali 
si, jak jim vítr vane do vlasů. Když se vrátili do království Zlatá jabloň, 
všichni se radovali a král se ze samé radosti uzdravil a z černých jablek 
se zase stala jablka zlatá. Král jim vystrojil tu nejkrásnější svatbu. Brali se 
v tom krásném zlatém sadu. Měli se moc rádi a zanedlouho se jim narodila 
dcera. Pojmenovali ji Živěnka. Jmenovala se po rostlině, díky které mohli 
být spolu.

Pohádka, která se umístila na 
druhém místě v 1. ročníku literár-
ní soutěže Čertovské pohádky, jíž  
pro žáky ostravských základních 
škol zorganizoval Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky:

Živěnka
Helena Č., ZŠ Gen. Janka, osmá třída

Tuto iniciativu – semi-
nář Vzdělaný zastupitel 
-  jsem uvítala a jsem 
ráda, že jsem se tohoto 
projektu mohla zúčast-
nit. Práce zastupitele je 
mnohdy náročná právě 
množstvím nových infor-
mací a pojmů. Měla jsem 
možnost si prohloubit 
své znalosti v oblastech 
jako je veřejná správa a její fungování, postavení 
obce v oblasti samosprávy i státní správy, role 
zastupitele, etické principy, komunikace. Rovněž 
velmi zajímavé bylo téma „Kompetence zastupi-
tele v majetkoprávní a fi nanční oblasti“. Určitě 
bylo pro mne velkým přínosem se podrobněji 
seznámit s rozpočtovými zásadami. Důležité 
byly i uváděné příklady z praxe, např. jak rozho-
dovat o majetku obce apod.   

Závěrem mohu říci, že bych uvítala ještě další 
školení, neboť témat a problémů je hodně a vzdě-
lání je vždy prospěšné. Věřím, že nám všem to 
bylo jen ku prospěchu v naší další práci zastu-
pitele.

Projekt Vzdělaný zastupitel
V první polo-

vině roku 2011 
oslovil starostku 
městského obvo-
du MHaH Svaz 
měst a obcí ČR 
s nabídkou vzdě-
lávacího semináře 
„Vzdělaný zastupi-
tel“. Paní starostka 
reagovala na tutu 
nabídku kladně, 
a tak se letos v září 
uskutečnil na půdě 
mariánskohorské 
radnice seminář. 

Seminář probě-
hl ve dvou fázích 
– první setkání se 
uskutečnilo 13. 
září 2011, kdy pro-
běhla tzv. povin-
ná část. Přítomní zastupitelé 
městského obvodu MHaH se 
v úvodu navzájem představi-
li – díky tomuto netradičnímu 
začátku měli možnost zjistit, co 
o sobě vědí či nevědí. V průbě-
hu přednášky se seznámili např. 
se systémem veřejné správy 
v ČR, obecně s rolemi zastu-
pitelů jako spolutvůrci místní 
komunity, s etickými principy 
zastupitele aj. V rámci druhého 
setkání si sami mariánskohorští 

zastupitelé vybrali témata, která 
je nejvíce oslovila. V zaseda-
cí místnosti ÚMOb MHaH se 
tak rozezněla témata Zastupitel 
jako manažer a Zastupitel jako 
hospodář ve směru k fi nancím 
a k majetku s ohledem na sváza-
nost městského obvodu Statutem 
města Ostravy.

Celý seminář byl veden inter-
aktivní formou – aktivní komuni-
kací mezi lektorem a účastníky. 
Díky tomuto semináři se zastu-
pitelé poznali nejen z pracovní 

stránky, ale i z té druhé, mnohdy 
opomíjené lidské stránky.

Realizátorem akce byla spo-
lečnost M.C.TRITON, spol. 
s r.o., seminář vedl pan Ing. Petr 
Kubenka, který je zároveň tajem-
níkem městského úřadu Frenštát 
pod Radhoštěm.

Zeptali jsme se zastupitelů 
MHaH: Co se Vám na seminá-
ři líbilo? Obohatil Vaše zkuše-
nosti jako zastupitelů městské-
ho obvodu MHaH?

 (red)

Jana Pagáčová
Jsem velmi rád, že náš 

městský obvod měl mož-
nost se projektu Vzděla-
ný zastupitel zúčastnit. 
Je důležité uvědomit si, 
že do komunální poli-
tiky vstupují lidé, kteří 
jsou jistě odborníky ve 
svých profesích, ale jako 
zastupitelé přicházíme 
do kontaktu s novými 
situacemi a naše příprava 
v tomto směru nemusí být vždy úplná. Dvě školení, 
která jsem absolvoval, mi na jedné straně doplnila 
znalosti v oblasti vazeb mezi jednotlivými složka-
mi státní správy, způsobem spravování majetku 
obce a fi nančních tocích, na straně druhé pro mne 
byla příjemným zopakováním časového plánování 
a principů sociální a mediální komunikace, kterou 
jsem nedávno dostudoval na Univerzitě Jana Amose 
Komenského v Praze. Věřím, že podobná školení 
v budoucnu přispějí k tomu, že nejen v Mariánských 
Horách, ale i jinde v republice budou práci pro 
občany vykonávat uvědomělí a vzdělaní zastupite-
lé. Když k těmto předpokladům přidáme ještě sluš-
nost a zodpovědnost, pak máme šanci na to, že lidé 
budou s prací svých zvolených zástupců spokojeni. 

Bc. Patrik Hujdus
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Skončila doba prázdnin a dovolených a dětem začal 
nový školní rok. V době, kdy tento článek připravuji, 
sluníčko ještě pěkně hřeje, ale brzy přijde období chla-
du a plískanic. Pro nás pro všechny začne topná sezóna. 
Období, které je každým rokem doprovázeno zvýšeným 
požárním nebezpečím. 

Ztráty způsobené každoročně požáry jsou nezanedba-
telné. Na výši škody se docela významně podílejí požáry 
v domácnostech a v bytových domech. Z požárů v byto-
vých domech jich 65 % vzniká přímo v bytech, 15 % ve 
sklepích a dalších 20 % v ostatních prostorách, jako jsou 
chodby, garáže, sklady apod. U každého pátého bytové-
ho požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo úmrtí 
osob.

Ze současných poznatků jednoznačně vyplývá, že cel-
kové množství vzniklých požárů je do značné míry ovliv-
něno působením lidského faktoru a úzce souvisí s obecně 
nízkou mírou právního vědomí. Aby se každý doma cítil 
bezpečně, neměl by zapomínat na celou řadu povinností, 
které vyplývají z právních předpisů pro oblast požární 
ochrany. Svým chováním může třeba i nechtěně způso-
bit požár a ohrozit tak životy a zdraví nejen své a svých 
nejbližších, ale i sousedů. V zákonu o požární ochraně je 
jednoznačně uvedeno, že každý je povinen počínat si 
tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a neohro-
zil život a zdraví osob, zvířat a majetku.

Na co je tedy v bytových domech nutno zejména dát 
pozor?

Únikové cesty
Tyto společné prostory (chodby a schodiště) jsou často 

zastavěny vybavením, které je z domácnosti vyřazeno. 
Tím je zmenšena šířka vlastní únikové cesty a je na ní 
umístěn i zdroj hoření, jako např. botníky, skříně, dřevěný 
nábytek a jiné zařizovací předměty. Takovéto předměty 
mohou být v zakouřeném prostředí i příčinou vážné-
ho zranění. Motocykly do 50 cm3, kola, kočárky apod. 
nesmějí být na chodbách, nebo dokonce v hydrantových 
komorách, ale v místech k tomu určených. Velmi často je 
také zjišťováno, že jsou v otevřeném stavu ponechávány 
prosklené dveře spojovacích chodeb, které slouží k zame-
zení šíření ohně i kouře. Je naší povinností je udržovat 
v uzavřeném stavu.

Sklepy a sklepní kóje
Sklepní prostory se stávají nejen odkladištěm nepo-

třebných předmětů všeho druhu, ale např. i rezervních 
pohonných hmot, zbytků barev, ředidel a jiných hořla-
vých kapalin, které představují značné riziko pro vznik 
požáru. Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných 
a sklepních prostorách bytových domů. Výjimku tvo-
ří hořlavé kapaliny, určené k vytápění těchto objektů 
v maximálním množství 40 litrů pro jeden tepelný spotře-
bič a to v přenosných nerozbitných obalech.

Spotřebiče v domácnosti
Používat by měl každý pouze tepelné, elektrické, ply-

nové a jiné spotřebiče schválené k uvedení na trh v České 
republice. Takový spotřebič je vybaven průvodní doku-
mentací v českém jazyce – návodem na použití, obsluhu, 
kontroly a údržbu. Návod slouží po celou dobu užívání, 
ne jen k uvedení spotřebiče do provozu. Závady se nikdy 

nesnažíme odstraňovat podomácku, ale svěříme je odbor-
níkům.

 
Komíny a kouřovody
Bývají velmi častou příčinou požáru, ale i úmrtí osob 

v důsledku otravy unikajícími spalinami. Musí být proto 
udržovány v takovém stavu, aby byla zajištěna požární 
bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebi-
čů. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty se zabez-
pečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným v naříze-
ní vlády č. 91/2010 Sb., které nabylo účinnosti dnem 
1. ledna 2011. Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpo-
vídá jeho uživatel. Je povinen ohlásit připojení spotřebi-
če správci, při jeho odstranění je povinen těsně uzavřít 
komínovou zděř.

Nebezpečí vzniku požáru plyne i z běžných činností 
v bytě, jakými jsou vaření, kouření, hra dětí nebo kutilství. 
Nikdo nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku 
požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou 
pro výkon takových prací (např. pro sváření, opravy elek-
trických a plynových spotřebičů apod.). 

I v letošním roce, v měsících říjnu a listopadu, prove-
dou dle plánu PPK 2011 kontrolní skupiny preventivní 
požární kontroly objektů v majetku Statutárního měs-
ta Ostravy, městského obvodu MHaH. Proto si prosím 
v nastávajících dnech najděte čas na odstranění nedo-
statků a přípravu na preventivní požární kontrolu. A až 
se u vchodu do Vaší provozovny nebo objektu objeví 
příslušníci našeho Sboru dobrovolných hasičů a prokáží 
se průkazkami, vystavenými mariánskohorskou radnicí 
uvědomte si, že přišli provést kontrolu právě ve Vašem 
zájmu.

 Ing. František  Chvíla,
 preventista PO ÚMOb MHaH
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Málokdo tuší, že paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková se ve volném čase věnuje Enkaustice 
– malbě horkým voskem. Tato malířská technika 
pochází ze starověku. Využívá se horkého včelí-
ho vosku, do kterého se přidává barevný pigment. 
Tato tekutá pasta je poté aplikována na povrch 
dřevin, plátna či jiných materiálů. Enkaustika je 

úžasná relaxace nejen pro tvůrce, ale i pro diváky. 
Paní starostka poprvé vystavovala svá díla 

v Ostravě v roce 2009 v ostravské galerii Chagall, 
v květnu 2011 v Senátu PČR. Nyní můžete její 
obrazy obdivovat v knihovně na Fifejdách, a to do 
31. října 2011. „Dívejte se, popusťte uzdu své fan-
tazii a odpočiňte si,“ dodává paní starostka. (red)

Enkaustika v knihovně

Za lepší čistotou v obvodě
Při posuzování nároku na pří-

spěvek na živobytí se zjišťuje, zda 
osoba žádající o dávku a s ní spo-
lečně posuzované osoby mají mož-
nost zvýšit si příjem vlastním při-
činěním. Zvýšením příjmu vlast-
ním přičiněním se rozumí mimo 
jiné i výkon tzv. veřejné služby 
(odpracování min. 20 hodin, max. 

30 hodin měsíčně). Osoba v hmot-
né nouzi tak může pobírat zvýšený 
příspěvek na živobytí.

Vedení úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
se rozhodlo, že zaměstná 36 pra-
covníků na veřejnou službu, kteří 
budou rozděleni do čtyř pracov-
ních skupin. Každá skupina bude 

jeden týden v měsíci provádět 
úklidové práce v městském obvo-
dě Mariánské Hory a Hulváky. Na 
práci a rozdělení prací dohlíží pan 
Petr Konček, zaměstnanec ÚMOb, 
placený úřadem práce. 

Aktivita vedení ÚMOb se takto 
projeví na čistotě celého obvodu 
MHaH.  (red)

Díky iniciativě tajemnice Mgr. Pavly Uhrové se na naší radnici konají 
pravidelné semináře pro úředníky městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, kteří vedou správní řízení. Před letními prázdninami proběhl 
„zkušební provoz“, který od letošního září nastartoval cyklus pravidel-
ných seminářů. Tyto se budou konat až do prosince tohoto roku pod 
vedením přednášející Bc. Nadi Ann Olchawski, vedoucí odboru HSaVV, 
která je zároveň akreditovanou lektorkou Ministerstva vnitra ČR.  (GZ)

Úředníci prohlubují svou kvalifi kaci

Strážníci městské policie zaví-
tají v rámci programu prevence 
kriminality mezi seniory do Domů 
s pečovatelskou službou (DPS) 
v Mariánských Horách. Tématem 
besed bude např. bezpečnost se-
niorů, neboť tito patří na žebříčku 
kriminality k nejvíce ohroženým 
skupinám obyvatelstva. Strážníci 
seznámí účastníky setkání s pro-
blémy obecné kriminality a také 
se způsoby, jak se těmto negativ-
ním jevům účinně bránit. 
Řeč bude také na téma domácí-

ho násilí a týrání seniorů. Mezi 
druhy a projevy domácího nási-
lí na seniorech patří například: 
psychické a citové týrání, fyzické 
týrání, ekonomické zneužívání, 
sexuální zneužívání, zanedbá-

vání, nerespektování soukromí. 
Domácí násilí je trestná činnost, 
kterou bez pomoci zvenčí nemá 
oběť ani pachatel naději ukon-
čit. Oběti chybí síla a prostředky 
k řešení, pachateli zájem cokoliv 
měnit. Pachatel i oběť domácího 
násilí jsou (nebo byly) osoby vzá-
jemně blízké. Senioři se často bojí 
požádat o pomoc, ale svou roli zde 
hraje i strach z opuštěnosti.

Datum, čas a místo konání:
9. listopadu 2011, 14.00 hod.
klubovna DPS Šimáčkova 27

10. listopadu 2011, 14.00 hod.
klubovna DPS Novoveská 14
Zveme všechny občany, které 

tato problematika zajímá. 
 Ing. Marcela Kočová

Beseda pro seniory
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V poslední době, zejména v let-
ních měsících letošního roku, 
zaznamenávám hodně negativních 
reakcí od občanů Mariánských 
Hor a Hulvák na zhoršení ovzduší 
v naší lokalitě. Jedná se zejména 
o zvýšenou prašnost (bílý prach) 
a na nepříjemný zápach linoucí 
se v našem obvodě ze směru od 
nechvalně proslulých ropných 
lagun.     

Využil jsem možnosti dne ote-
vřených dveří, které v odpoled-
ních hodinách dne 15. 9. 2011 
pořádalo pro veřejnost sdružení 
Čistá Ostrava, a rozhodl jsem se 
společně s kolegou zastupitelem 
panem Kamilem Taubem navštívit 
danou lokalitu, která je pravděpo-
dobně zdrojem zápachu a zvýšené 
prašnosti.

Na vrátnici nás pověřený pra-
covník fi rmy Geosan v krátkosti 
seznámil s historií těchto ropných 
lagun, která sahá až do konce sto-
letí 19., kdy se zde začal ukládat 
nebezpečný odpad.

Během krátkého úvodního slo-

va se skupinka z řad veřejnosti 
přesunula přímo k ropným lagu-
nám, kde jsme byli seznámeni 
s průběhem odtěžovacích prací 
ropných kalů. Laguny označované 
R1 až R3 jsou postupně odtěžová-
ny od nežádoucí ekologické zátěže 
a vzniká nový výrobek certifi ko-

vané palivo, které se bude pře-
vážet v uzavřených kontejnerech 
po železnici do Ústeckého kraje 
a bude se spalovat v cementárně 
Čížkovice.

Byli jsme ujištěni, že tyto 
odtěžovací práce na laguně čís-
lo R3 (obsahuje převážně vyje-

té motorové oleje), které mají 
velmi negativní vliv na okolní 
ovzduší vzhledem k velmi zapá-
chajícímu obsahu, skončí do 
31. 12. 2011. 

Po tomto datu bude probíhat čiš-
tění kontaminované zeminy nepří-
mou termickou desorpcí. Za tímto 
účelem je již v prostorách lagun 
za silnicí Mariánskohorská nain-
stalováno technologické zařízení, 
určené k dekontaminaci zeminy, 
která se nachází na dně lagun po 
vytěžení ropných kalů. Součástí 
této technologie je bílé dvojhalí, 
které je velmi dobře viditelné ze 
silnice Mariánskohorská. V tomto 
dvojhalí se bude zemina prosívat 
a zbavovat nežádoucích kovových 
částic. 

Zemina se má odtěžit až do 
hloubky 8 m a dekontaminovat 
v tomto technologickém zařízení. 
Jedná se o čtyři válcové pece, ve 
kterých se bude dekontaminova-
ná zemina čistit po dobu 4 hodin 
při teplotě až 390 stupňů Celsia. 
Odhadem se jedná asi o 480 tisíc 

tun zeminy. Po dekontaminaci, 
která je odhadována na délku čtyř 
let, bude tato vyčištěná zemina 
zpět uložena na své původní místo 
a celá tato lokalita bude zrekulti-
vována. 

Dobrá zpráva pro občany naše-
ho obvodu je, že vlastní dekonta-
minace už nebude obtěžovat blíz-
ké okolí nepříjemným smradem 
a bílým prachem, který způsobuje 
zavápňování kalů z poslední lagu-
ny. 

Doufám, že letošní Vánoce 
budou ty poslední, které nás budou 
obtěžovat smradem a zvýšenou 
prašností z lagun. Od roku 2012 již 
budeme jen sledovat postup prací 
na vlastní dekontaminaci zemi-
ny a budeme netrpělivě očekávat 
začátek vlastní rekultivace daného 
území v souladu se schváleným 
územním plánem s výsadbou lesa 
se zvláštním určením.

Ing. Radomír Michniak
Zastupitel MOb
Mariánské Hory a Hulváky     
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Laguny bývalé fi rmy Ostra-
mo smrdí. Na smrad a na vápenný 
poprašek, který poletuje vzduchem, 
si stěžuje kdekdo. I já. Občané 
si stěžují radnici v Mariánských 
Horách, ta si stěžuje Radě měs-
ta Ostravy a primátor města žádá 
premiéra republiky, aby zajistil, že 
likvidace lagun byla provedena co 
nejdříve. Podaří se laguny v dohled-
né době vytěžit a prostor upravit do 
přijatelné podoby? 

V první polovině září tohoto roku 
byly na lagunách dny otevřených 
dveří (viz minulé číslo Zpravodaje). 
Pořádalo je sdružení Čistá Ostrava, 
které má odstranění této ekologické 
zátěže ve své pracovní náplni. Kaž-
dý kdo chtěl, každý, koho zajímá, 
jak to na lagunách vypadá, mohl 
si místo činu prohlédnout zblízka 
a zároveň vyslechnout zasvěce-
ný komentář a také se na cokoliv 
zeptat. Byl jsem tam (bylo nás 87) 
a dozvěděl jsem se, že smrdí ropná 
hmota, která se v ropných bazénech 
lagun míchá s vápnem a potom se 
vozí v kontejnerech železnicí jako 
palivo do cementárny v Čižkovicích 
na Ústecku. Hmota by měla být do 
konce ledna 2012 odtěžena. Příští 
rok se započne s dekontaminací zby-

lé vytěžené zeminy z lagun v tom 
zařízení, které je vidět z mariánsko-
horské čtyřproudovky. „Přepálená“ 
hlína se uloží spolu s ornicí zpět 
a potom prý nebude po lagunách ani 
památky. Kéž by tomu tak bylo a co 
nejrychleji. 

Krajská hygienická stanice Mo-
ravskoslezského kraje mne ubez-
pečila, že nic nenasvědčuje tomu, 
že ten nepříjemný smrad, který se 
uvolňuje při likvidaci lagun, je zdra-
ví škodlivý. Dosud nezaregistrovali 
jeden jediný prokázaný případ one-
mocnění dětí či dospělých, který by 
měly laguny na svědomí. V případě 
tvrzení, že se mýlí, je třeba navštívit 
lékaře, aby byl „hmatatelný“ důkaz, 
že se v našem okolí děje něco, co má 
za následek zhoršení zdravotního 
stavu obyvatel. V opačném přípa-
dě se pohybujeme v rovině tvrzení 
proti tvrzení. Pravdou však zůstá-
vá, že těžební technologie, která se 
používá na lagunách, je smradlavá 
a produkuje zvýšenou prašnost. Jiná 
by však byla fi nančně náročnější 
a zdlouhavější. Přiznejme si, že my 
zde bydlící občané trpíme za exten-
zivní průmysl minulých let. Kdyby 
se práce zastavily, likvidace ekolo-
gické zátěže se jen oddálí a vůbec 
nic se nevyřeší.

Více informací na webových 
stránkách Čistá Ostrava Geosan.

Stížnosti nás občanů na smrad 
a prašnost registruje:

Zdravotní ústav Ostrava:
596 200 111 (podatelna),

Krajská hygienická stanice:
595 138 111 (podatelna), 

Magistrát města Ostravy:
599 444 444 (ústředna),
599 442 307 (sekretariát na Odboru 
ochrany životního prostředí). Ma-
riánské Hory a Hulváky takový 
odbor nemají. 

Dozor nad ovzduším vykonává 
Česká inspekce životního prostře-
dí (tel.: 731 405 301), podatelna 
595 134 111.

Z bývalého areálu Ostrama, závo-
du, který ukončil svou činnost po 
povodních v roce 1997,

 Jiří Jezerský, místostarosta

Co smrdí – nevoní

Konec lagun v Ostravě Mariánských Horách – den otevřených dveří

V minulém čísle Zpravodaje 
jsme Vás seznámili s dotacemi 
pro městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky. Nyní přinášíme 
informaci, jak byly - jsou fi nanč-
ní prostředky využity:
¸ dotace na prevenci kri-

minality – v rámci této dotace 
byl přijat jeden pracovník, kte-

rý provádí funkci koordinátora 
pro odsouzené pracovníky, kteří 
vykonávají náhradní službu mís-
to výkonu trestu. Z této dotace 
můžeme hradit pro tyto pracov-
níky také pracovní nářadí (lopa-
ty, hrábě, vozík aj.) 
¸ dotace na Regeneraci 

Fifejdy I – etapa II.B/2 – práce 

probíhají dle harmonogramu, 
byly provedeny výkopové práce 
pro nové chodníky a vykopány 
základy pro lezeckou pyramidu
¸ dotace na Farmářské 

trhy – fi nanční prostředky pou-
žity na zakoupení prodejních 
stánků, ledničky, odpadkových 
nádob, igelitových pytlů a jiné-
ho drobného materiálu, který je 
zapotřebí pro provoz těchto trhů.
¸ dotace na opravu kaplič-

ky – dotace byla určena na opra-
vu kapličky na ul. Novoveské. 
Jedná se o sakrální stavbu, která 
nebyla památkově chráněna. Na 
kapličce byla opravena střecha a 
položena nová krytina. 
¸ Dotace z Nadace ČEZ 

pod názvem Stromy 2011 urče-
na na úpravu zeleně na hřbitově 
v Ostravě-Mariánských Horách 
je již schválena. V současné 
době probíhá výběrové řízení na 
fi rmu, která provede na hřbitově 
výsadbu stromů.

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru výstavby, 
VHaZ

Radnice zažádala o dotace - pokračování

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Proč na Marián-
ském náměstí před 
bankou při prová-
dění dlažby nebyly 
narovnány i silniční 
obrubníky?

Na dotaz odpovídá Ing. Dag-
mar Pulchartová, vedoucí odboru 
VHaZ:

V loňském roce bylo provede-
no předláždění části Mariánského 
náměstí. Práce byly prováděny na 
konci roku 2010, fi nanční částka 
byla určena pouze na provede-
ní dlažby. S ohledem na fi nanční 
omezení bylo jednáno s Ostrav-
skými komunikacemi o možnosti 
spolufi nancování narovnání sta-

rých žulových obrub a případně 
i poškozených žulových kostek. 
Vzhledem k tomu, že na vozov-
ce v těchto místech byl položen 
nový živičný koberec, Ostrav-
ské komunikace z tohoto důvodu 
odmítly jakýkoli zásah do obrub. 
V případě tohoto úkonu by mohlo 
totiž dojít k případnému poškoze-
ní vozovky.

Pozn. redakce: Své otáz-
ky můžete zaslat na e-mail: 
zpravodaj@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatelně 
pod heslem: Ptám se… Automa-
ticky však budou vyčleněny všech-
ny otázky pobuřující, urážející 
a hanlivé.

Podzim na Farmářských trzích
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Privatizace obecních bytů a domů 
v Mariánských Horách a Hulvákách 
probíhala a probíhá pod taktovkou 
občanů. Radnice nikdy neřekla: 
„Milý nájemníku, musíš si svůj ná-
jemní byt či dům koupit!“ Radnice 
není diktátor, radnice nikomu nedá-
vá nůž na krk se slovy: Ty musíš. 

Stále však platí, že kterýkoliv 
občan, který má zájem koupit obec-
ní dům v našem městském obvodě, 
si podá písemnou žádost na nabytí 
nemovitosti, kterou projedná rada 
a posléze zastupitelstvo.  Žádnou žá-
dost nelze hodit do koše. Otázkou 
zůstává, zda bude či nebude dobrá 
vůle v samosprávných (tj. zvole-
ných) orgánech městského obvodu 
dům prodat nebo žádost zamítnout. 
V případě, že zastupitelstvu nic 
nebrání v prodeji, je postupováno 
podle občanského zákoníku a cena 
nemovitosti se odvíjí podle zna-
leckého posudku, který vypracuje 
externí znalec s kulatým razítkem. 
Nutno zdůraznit, že  v Mariánských 
Horách a Hulvákách jsou všechny 
obecní bytové domy plně obsaze-
ny nájemníky. A také se ví, že řada 
domů je v zástavě u banky na úvěr, 
který nám byl poskytnut na revitali-
zaci bytů na sídlišti Fifejdy.

Jak je to s prodejem bytů? Ma-
riánské Hory a Hulváky jednotlivé 
obecní byty (ať prázdné nebo obsa-
zené) NEPRODÁVAJÍ. Přesto exis-
tuje možnost, a ta je realizována od 
roku 1994, kdy se domluví 100 %
nájemníků bydlících v domě, že
„svůj“ dům zprivatizují. Prodej 
bytů se pak řídí především záko-
nem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů a Zásadami pro prodej bytů, 
nebytových prostorů a souvisejících 
pozemků z vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městské-
mu obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky (dále „zásady“) schválenými 
Zastupitelstvem městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 

Tyto zásady jsou v podstatě pra-
vidla, kterými se řídí prodávající 
a kupující, a to bez výjimky. V nich 
je mimo jiné stanovena tzv. paušální 
cena 5 000 Kč/m2 podlahové plochy 
bytové jednotky včetně příslušenství 
(např. sklep), takže si každý může 
jednoduše vypočítat základní cenu 
své bytové jednotky. V zásadách je 
nově zakotveno i předkupní právo 
městského obvodu jako prodávající-
ho, aby se předešlo případným spe-
kulacím, které by mohly zpochyb-
nit dobrou vůli městského obvodu 
nabídnout svým (a pouze svým) 
nájemníkům vlastnit domov za velmi 
výhodnou cenu. Úplné znění těchto 
zásad je k dispozici v tištěné formě 
na majetkovém oddělení úřadu nebo 
na webových stránkách městského 
obvodu, a to www.marianskehory.
cz, sekce Zásady pro prodej bytů. 
Zde naleznete i všechny příslušné 
formuláře pro podání žádostí. 

Závěrem mi dovolte ještě jednou 
zopakovat: městský obvod nedik-
tuje občanům,  že si své nájemní 
byty musí koupit, pouze sděluje, že 
ta možnost tu existuje, ale záleží na 
jejich zájmu a domluvě. V každém 
případě jsou příslušní úředníci 
na majetkovém oddělení úřadu při-
praveni zodpovědět Vám jakékoliv 
dotazy, týkající se prodeje bytů. 

 Jiří Jezerský, místostarosta

Koupit nebo 
nekoupit

Školní výlet
Pod pojmem školní výlet si 

každá generace žactva před-
staví něco trochu jiného. Od 
chlebníku přes rameno a srazu 

na konečné tramvaje až po nástup do klimati-
zovaného autobusu před školou s nezbytnou 
empétrojkou v uších. V každém případě výlet 
přinesl příjemné vytržení z každodenního 
stereotypu školních dní pro žáky. A zřej-
mě pár nových starostí pro učitele. Což jen 
odhaduji, neb na této „straně barikády“ jsem 
nikdy nestál.

V uplynulém létě se mi podařilo zúčastnit 
se zajímavého „školního výletu“ – tentokrát 
v roli nezávislého pozorovatele. Vybral jsem 
si celoroční dovolenou a jako člen občanské-
ho sdružení M.O.S.T. z Mariánských Hor 
jsem odjel do severozápadní Indie realizovat 
projekty pomoci tibetským exilovým komu-
nitám. Tuto činnost umožňuje také význam-
ná podpora Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. Mimo jiné jsme zamířili v himálajském 
Ladaku do několika buddhistických klášterů. 
Zde sdružení podporuje prostřednictvím čes-
kých dárců malé mníšky při vzdělávání. Po 
okupaci Tibetu jde o poslední místa, kde se 
udržuje původní forma tibetského způsobu 
učení. Vedle tibetštiny, buddhismu a fi lozofi e 
se zde učí všechny potřebné předměty tak, 
aby vyhovovaly indickým učebním osnovám 
a malý mnich mohl případně kdykoliv přejít 
na státní školu. 

Takže pojem klášterní škola znamená pro 
zájemce hodně vyučovacích hodin navíc, 
jednotné červené hábity a poměrně přísnou 
disciplínou. Není tedy divu, že český návrh 
na jednodenní výlet byl nadšeně přijat učiteli 
i malými mnichy. Cíl byl jasný. Klášter Dis-
kit se nachází v údolí Nubra, v kamenité 
vysokohorské pustině. Navštívit lze vzdá-
lené horké prameny nebo (i klukovskému 
srdci) bližší Hundar. Zde se na malé ploše 
nachází zajímavý úkaz – pár písečných dun, 
které přes léto obsadí velbloudi. Jejich maji-
telé pak několik měsíců v roce vydělávají na 
turistech, kteří rádi zaplatí nemalou částku za 
krátkou (ale fotografi cky atraktivní) projížď-
ku na korábu pouště.

Objednaný rachotící autobus je naplněn, 

na svačinu se zakoupily 2 banány na hlavu 
+ malý přeslazený džusík. Po 10 km jízdy se 
malé červené postavičky vyřítily z dopravní-
ho prostředku a zpovzdálí okukovaly „par-
koviště“ velbloudů. My větší jsme prošli 
nezbytnou procedurou smlouvání s velblou-
dáři a už se lezlo mezi dva hrby. Velbloud 
už v odpočinkové poloze při zemi budil přes 
svou apatii respekt. Po vztyčení zvířete se 
jezdec prudce dostal o patro výše. Ozýval se 
dětský výskot i silácké pokřiky. Dospělá část 
výpravy se bála potichu...

Houpavá procházka byla krátká, fotek pře-
hršel. 

Banány jsme snědli, slupky ekologicky 
zlikvidovali okolo se pasoucí oslíci. Auto-
bus s věčně otevřenými dveřmi nás odvezl 
zpět do kláštera. Školní výlet zdárně skončil.
Takové dny jsou pro malé mnichy výjimkou. 
Zájemcům rádi zašleme informace o běž-
ném životě žáků, o jejich potřebách. Projekt 
občanského sdružení M.O.S.T. „Kmotrovství 
na dálku“ pomáhá při studiu ladackých mni-
chů, prioritně však v tibetských exilových 
školách (což je téma na další článek). Kmo-
trem malého studenta se může stát i kolektiv 
(škola, třída, několik přátel). Podpořit můžete 
i zasláním SMS ve tvaru DMS PROTIBET 
na číslo 87777. Přidejte se k české pomoci 
tibetskému exilu!

 Petr Ďásek,
 občanské sdružení M.O.S.T.
 www.protibet.org

NAPSALI JSTE NÁM:

Není náhodou, že nově ote-
vřená restaurace na ulici Slav-
níkovců se jmenuje Čertovka. 
Vždyť Mariánské Hory a Hulvá-
ky se původně jmenovaly Čerto-
va Lhota. Dle slov paní Pytlové, 
majitelky restaurace, se mohla 
hospůdka jmenovat i Čertův 
dvůr, protože se na dvoře nachá-
zí. Pytlovi v roce 1993 koupili 
polovinu zchátralého domu jako 
místo pro podnikání manželovy 
stavební fi rmy, o dva roky poz-
ději přikoupili druhou část, ve 
které již od prvopočátků pláno-
vali otevřít restauraci se salon-
kem a zahrádkou. Tento svůj 
sen si paní Pytlová splnila 15. 
června letošního roku, kdy byla 
Čertovka slavnostně otevřena.
Čertovka kromě ďábelských 

specialit a pokrmů na otevřeném 
ohni nabízí jak domácí českou 

kuchyni, tak minutky, jídla pro 
vegetariány a v neposlední řadě 
najdete v nabídce i jídla pro 
nejmenší hosty. Neméně důleži-
tá informace – jedná se o zcela 
nekuřáckou restauraci. A co je 
na Čertovce zvláštního? „Jisté je 
jen to, že jsem se na restauraci 
dlouhá léta těšila, že se mi splnil 
sen a že ji provozuji a provozo-
vat budu s láskou. Troufám si 
říci, že všichni, kdo naši Čertov-
ku navštívili, mi dají za pravdu,“ 
doplnila paní Pytlová.

Pokud chcete zjistit, zda se 
opravdu v této hospůdce dobře 
vaří a daří, využijte vepřových 
hodů ve dnech 22. – 30. října 
2011, v prosinci se chystají hody 
zvěřinové. Zde můžete také 
oslavit příchod nového roku. 
Neváhejte tedy a zarezervujte si 
místa co nejdříve. (GZ)

Kde se dobře vaří,
tam se dobře daří

Městská policie Ostrava vyslala na základě oznámení občanů nebo 
řešila přímo na místě v období od 1. 7. – 31. 8. 2011 celkem 418 udá-
lostí na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Sběr použitých stříkaček: celkem 31 výjezdů, kdy bylo posbí-
ráno 57 ks. Nejvíce je zastoupeno okolí ulice Fráni Šrámka (10 ks), 
ulice 28. října (7 ks) a ulice Daliborova (6 ks).

V tomto období bylo odchyceno 10 psů a byla nalezena 1 želva 
na ul. Blodkova. 

Na Zelenou linku MP bylo voláno celkem 14 x, jednalo se pře-
vážně o nefunkční osvětlení, odcizené kanály, únik vody, hlášení 
o pokus loupeže, nahlášení padající omítky a pálení odpadu.  (red)

Řešení přestupků:

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

Sledované ukazatele
  Mariánské Hory Hulváky Celkem
 Chodci 3 0 3
 Parkovací kotouč 30 0 30
 Pes - exkrementy 13 1 14
 Pes - volný pohyb 10 1 11
 Alkohol OZV 2/2009 103 2 105

Co se to tu stalo, co se to tu děje, 
že se Vás tu tolik sešlo a každý se 
směje?

Tolik hostů, tolik dětí, každé jako 
z růže květ,
to proto, že naše školka slaví 
krásných 20 let.

20 let už ochraňuje děti
strážný andílek,
20 let se k němu modlí, 
když jdou do svých postýlek.

A těch dětí, které prošly brankou 
naší školičky,
některé jsou už tak velké,
že mají svoje dětičky.

My se máme všichni rádi, malí,
velcí dohromady,
navzájem si pomáháme, paní učitelky 
rádi máme.

A tak přejme naší školce hodně štěstí, 
hodně sil
a třeba se najde někdo, kdo by nám 
ji opravil.

Aby měla nový kabát, nová okna,
nový vzhled,
aby do ní mohly chodit děti i za 20 let.

To jí přejí všechny děti,
které do ní chodily, 
všechny paní učitelky, které v ní učily.

Touto básní začaly děti ze třídy 
motýlků oslavu 20. výročí Křesťanské 
mateřské školy ve Středisku volné-
ho času Korunka za účasti bývalých 
zaměstnanců, hostů a absolventů 
mateřské školy a jejich rodičů. O po-
hoštění všech se postaraly zaměstnan-
kyně školní jídelny.

Kolektiv Křesťanské
mateřské školy

Dvacáté výročí
Křesťanské mateřské školy
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Léto skončilo, o slovo se hlásí 
podzimní čas, proto nám dovolte 
zrekapitulovat dění a nejzajíma-
vější akce proběhlé v tomto obdo-
bí v našich knihovnách.

Knihovna na Fifejdách uspo-
řádala v rámci Evropského týdne 
mobility již 6. ročník oblíbené 
sportovní soutěže Kolečkiáda.

Akce proběhla ve spoluprá-
ci s Městskou policií Ostrava 
a Mládeží Českého červeného 
kříže Ostrava. Pro děti byl při-
praven program na hřišti ZŠ Gen. 
Janka. Soutěžící na kolech, brus-
lích i koloběžkách prokázali své 
dovednosti v jízdách zručnosti, 
slalomu na čas, krasojízdě, pozná-
vání dopravních značek a věnova-
li se také základům v poskytování 
první pomoci.

Kolečkiáda se vydařila, děti 
od 5 do 12 let si odpoledne užily 
a počasí nám také přálo. 

Na závěr byli nejlepší soutěží-
cí odměněni cenami, za fi nanční 
podpory Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

 Bc. Světlana Honzková

Pozn. red.: paní Honzková 
se stala novou vedoucí knihov-
ny Fifejdy, J. Trnky 10. Přejeme 
jí tímto mnoho úspěchů v práci 
a velký počet spokojených čtená-
řů.

V podzimním čase bychom 
Vám rádi nabídli (a doufáme, že 
neméně zajímavé) akce a pořady:

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
31. 10. končí výstava obrazů 

tvořených technikou horkého vos-
ku „Enkaustika“ Ing. arch. Liany 
Janáčkové. 

Od 1. 11. – 30. 11. můžete zhléd-
nout ve výstavní části knihovny na 
Fifejdách keramické vázy, svícny, 
kachle, … „Keramická tvorba 
Jarky Rybové“.

Knižní novinky a zajímavé titu-
ly na Vás čekají v dospělém oddě-
lení této knihovny v úterý.

25. 10. od 16.00 na besedě 
„Knižní tipy“ – Přijďte si spo-
lečně s knihovnicemi  dospělého 
oddělení pohovořit o zajímavých 
titulech posledních týdnů.

V oddělení pro děti a mládež si 
naši malí čtenáři otestují své zna-
losti o jevech a bytostech nadpři-
rozených, a to v „Strašidelném 
luštění“ od 10. 10. – 10. 11.

Na tuto soutěž poté naváže 
čtvrteční výtvarná dílna „Straši-
delné obrázky“. Malovat na sklo 
můžete přijít 10. 11. od 14.00 do 
16.30 hodin.

Pro ty úplně nejmenší děti 
z Mateřské školky Múzická 
a jejich rodiče naše knihovna při-
pravila „Podzimní radovánky 
v knihovně“ - v úterý 18. 10. od 
15.30 hodin. V programu nebude 
chybět povídání o knihách, čtení 
z knih, malá výtvarná dílnička 
i vystoupení dětského souboru.

A pozor! Rodiče s dětmi mohou 
NOVĚ strávit své volné dopoled-
ne třeba na prvním dopoledním 
setkání rodičů s dětmi - klub rodi-
čů s dětmi - „TRNKÁČEK“.

Celé dopoledne bude plné vese-
lého povídání, zajímavých knížek 
a v neposlední řadě si vyzkou-
šíme svou zručnost a nápaditost 
ve výtvarné dílničce.

Kdy? Ve středu 2. 11. od 10.00 
do 11.00 hodin.

Knihovna Ostrava – Marián-
ské Hory, Daliborova 9

„Proč se směje drak“ – to se 
dozví dětští čtenáři v Marián-
ských Horách v úterý 25. 10. od 
15.00 do 17.00 hodin v Čítárně 
u čerta. Budeme si číst, vyprá-
vět, vyzkoušíme si svou zručnost 
a možná zkusíme létat …

Děti milující tanec a pohyb si 
přijdou na své při „Tanečním 
odpoledni“ v úterý a ve čtvrtek 
8. a 11. listopadu v dětském oddě-
lení. Přijďte! Taneční podložka 
čeká jen na Vás! 

Vždy od 15.00 do 16.00 hodin.

Za pěknou knihou a na akce 
do knihoven zvou knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje varu-
je spotřebitele před uzavíráním 
smluv, které slibují lacinější 
energie. 

Naše poradny navštěvuje stále 
více spotřebitelů se stejným pro-
blémem - obchodní zástupci zvo-
ní u dveří a nabízejí jim uzavření 
smlouvy na levnější energie. Aby 
získali svou provizi, neváhají tito 
zprostředkovatelé spotřebitele 
často i obelstít. Např. tvrzením, 
že pracují pro společnost ČEZ.
Teprve časem spotřebitel zjistí, že 
toto tvrzení bylo klamavé, téměř 
na hraně zákona. Avšak vše pro-
kázat bývá mnohdy velmi kom-
plikované. 

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje dopo-
ručuje při podpisu smlouvy dobře 

pročíst zejména smluvní podmínky 
dodavatele na zadní straně smlou-
vy. Změna distributora je sice 
zdarma, ale smlouvy jsou většinou 
podepisovány na dobu určitou. 
Jejich předčasné odstoupení bývá 
zpoplatněno tzv. administrativním 
poplatkem za tisíce korun. Takže 
nakonec spotřebitel, místo slibo-
vané úspory, přijde o hodně peněz.
Právní poradce Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravskoslezské-
ho kraje Ing. Renata Horáková 
vysvětluje:

„Je třeba připomenout, že v ČR 
působí řada společností, které 
jsou pouze dodavateli elektrické 
energie. Jejich cenové nabídky se 

liší podle jednotlivých regionů. 
Proto Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravskoslezského kra-
je radí spotřebitelům, aby před 
uvažovanou změnou dodavatele 
postupovali obezřetně, prostu-
dovali co možná nejvíce ceníků 
nebo si ušetřili práci a použili 
kalkulátor uvedený na stránkách: 
http://kalkulator.eru.cz/, na je-
hož základě je možné, po správ-
ném vyplnění, najít pro domác-
nost nejlepší volbu. Na stránkách 
http://www.eru.cz si můžete pře-
číst rady, jak mají domácnosti 
postupovat při změně dodavatele. 
Je ale třeba dávat pozor na to, na 
jak dlouhou dobu jsou výhodné 
ceny garantovány a jaké jsou pod-
mínky odstoupení od smlouvy.“

Marcela Reichelová,
předsedkyně SOS MS kraje

S novou smlouvou lacinější energie?

Stání vozidla na chodníku 
 v místě, kde to není dovole-

no (tzn. není zde např. umístěna 
odpovídající dopravní značka, 
nejsou zde vodorovným zna-
čením vyznačena parkovací 
místa apod.), je posuzováno 
jako přestupek dle ustanovení § 
125c, odst. 1, písm. k) zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 53, odst. 2 
téhož zákona je totiž zakázáno 
chodníku užívat jiným účast-
níkům silničního provozu než 
chodcům (jiní účastníci provozu 
na pozemních komunikacích než 
chodci nesmějí chodníku nebo 

stezky pro chodce užívat, pokud 
není zákonem stanoveno jinak).

Takže úhrnem - stání vozidla 
na chodníku v místě, kde to není 
dovoleno, zakazuje ustanovení § 
53, odst. 2 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Takovéto poru-
šení zákona je pak postihováno 
jako přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, 
konkrétně přestupek dle ustano-
vení § 125c, odst. 1, písm. k) té-
hož zákona. Hrozí za něj pokuta 
v blokovém řízení do 2000 Kč, 
v případě správního řízení pak 
v rozmezí 1500 - 2500 Kč. (red)

Není dovoleno

Mobilní hospic Ondrášek je 
obecně prospěšnou společnos-
tí, která pomáhá nevyléčitelně 
nemocným lidem dožít svůj 
život důstojně v domácím pro-
středí, v kruhu své rodiny a blíz-
kých. Nedílnou součástí je také 
Sociální poradna a poradna pro 
pozůstalé.

Mobilní hospic Ondrášek 
vznikl na základě potřeby péče 
o ty, již jsou na sklonku života 
a přejí si zemřít v domácím pro-
středí. Ondrášek působí v Ostra-
vě a jejím okolí již více než šest 
let. Společnost se od počátku 
vyvíjí a rozrůstá. Nyní je péče 
poskytována multidisciplinár-
ním týmem, který tvoří 4 lékaři, 
5 zdravotních sester, 2 sociální 
pracovnice. Do týmu patří také 
duchovní, psychologové, psy-
chiatři a v neposlední řadě dob-
rovolníci. Celý tým zastřešuje 
mimo jiné ředitelka Ing. Jitka 
Varechová, díky jejímu úsilí je 
možné vícezdrojově fi nančně 
pokrýt chod organizace a péči je 
možné poskytovat bezplatně.

Mobilní hospic Ondrášek 

poskytuje komplexní péči. 
Znamená to tedy, že poskytu-
je zdravotní, psychologickou, 
sociální a duchovní pomoc a to 
vždy s důrazem na individuální 
přístup a respekt k jedinečnosti 
osobnosti každého člověka. Péče 
je poskytována 24 hodin denně 
7 dní v týdnu, a to na území měs-
ta Ostravy a okolí. 

Praktická péče spočívá pře-
devším v terénních návštěvách 
celého týmu. V první řadě to 
jsou návštěvy zdravotních sester 
a lékařů, kteří se soustředí pře-
devším na léčbu bolesti a zmír-
ňování příznaků provázejících 
poslední stádium nemoci. Rodi-
ny, o které mobilní hospic pečuje, 
navštěvuje také sociální pracov-
nice, která rodině pomůže zvážit 
možnost další sociální pomoci, 
jako je např. žádost o příspěvek 
na péči. Všichni členové týmu se 
soustředí vždy nejen na nemoc-
ného, ale stejně tak na jeho rodi-
nu a blízké, neboť si uvědomují, 
nakolik je tato situace pro blízké 
pečující náročná.

Při mobilním hospici fungu-

je od roku 2009 také Sociální 
poradna a poradna pro pozůsta-
lé, která slouží všem těm, kteří 
pečují o své blízké v domácím 
prostředí, zvažují možnosti 
domácí péče nebo se potřebují 
poradit o možnostech sociální 
pomoci. Mimo toho se poradna 
zaměřuje na pomoc všem pozů-
stalým. Tato pomoc je zaměřena 
na praktické rady o tom, co vše 
je třeba zařídit v případě úmrtí 
blízké osoby. Stejně důležitou 
roli však poradna pro pozůstalé 
sehrává v pomoci při vyrovnává-
ní se se zármutkem. Pro pozůsta-
lé je Mobilním hospicem Ondrá-
šek také pořádáno svépomocné 
setkávání pozůstalých. Jedná se o 
setkávání lidí, kteří mají podob-
ný příběh, a mohou tak sdílet své 
zkušenosti a prožívání. Setkává-
ní se koná 1x měsíčně většinou 
poslední pátek v měsíci. 

Lidé, kteří potřebují péči 
mobilního hospice, se můžou 
obracet na vrchní sestru Bc. 
Bronislavu Husovskou (tel. 724 
975 275). Ti, kteří potřebují 
poradit v sociálních otázkách při 
péči o blízkou osobu v domácím 
prostředí či jen sdílet zármu-
tek, který je provází, se mohou 
obrátit na sociální pracovnice 
Bc. Radku Adamcovou (tel. 724 
975 278) a Mgr. Naďu Koníčko-
vou (tel. 603 566 336). 

Bc. Radka Adamcová,
sociální pracovnice

PŘEDSTAVUJEME:
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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

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

 BOTY  HANÁK
na objednávku
Vyjímečná prevence
vybočeného palce

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

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

Své náměty či připomínky
k úklidu pište prosím

na e-mail:
uklid@marianskehory.cz
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BERUŠKA - Svatební salón
Vám nabízí nejlevnější služby

i svatbu na splátky.
Půjčovné od 500 Kč

Pohraniční 104, OSTRAVA
Tel.: 732 927 538/721 772 155

ČESKÝ LETÁK

Doručování zásilek po Ostravě.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

NABÍZÍME ROZNOS
REKLAMNÍCH LETÁKŮ A NOVIN
PRO FIRMY A OBCHODNÍ DOMY

PEDIKÚRA
A MASÁŽ
Krásenská Pavlína

Tel.: 732 927 538

SaP ÚKLID
n  Nabízíme úklidy rodinných domů, 

fi rem, atd.
n  Čištění koberců, sedacích  

souprav i interiérů v autě.
n  Služby seniorům, nákupy, úklid, 

odvoz k lékaři, atd.
n  Noční kurýr vám vše doveze  

a nakoupí.
n  Hospodyně pro úklid, vaření, 

žehlení, atd.
n  Hodinový manžel vám opraví, 

poseče trávu, atd.
n  Malířské, zednické, instalatérské 

práce.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

V rámci přechodu z analogového na digitální vysílá-
ní bude v Ostravě zřízeno Informační středisko pro obča-
ny se zdravotním postižením, provozované v Centru pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. na uli-
ci Bieblova 3 (zastávka MHD Důl Jindřich) v Ostravě, tel. 
596 115 318, 774 993 213. Informační středisko se zaměří 
zejména na předávání informací o způsobu přechodu na digi-
tální vysílání a na praktické ukázky zapojování set-top-boxů, 
a to v předem stanovených termínech od 17. 10. do 2. 12. 2011, 
vždy každé pondělí a středu v době od 13 do 16 hodiny. 

Jana Kupčoková, DiS.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.

OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
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