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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Povolování kácení dřevin
ÿ Komise pro projektové záměry informuje
ÿ OZO nabízí popelnice

Uzávěrka dalšího čísla je 25. srpna 2011
na měsíc ZÁŘÍ 2011

POZOR – POZOR – POZOR 
Zpravodaj v měsíci červenci a srpnu nevychází.

České přísloví měsíce:
KOMU NENÍ SHŮRY DÁNO, V APATYCE NEKOUPÍ.

PSALI JSME V ČERVNU 1997

Dne 18. 6. 1997 se rozhodlo 
Zastupitelstvo města Ostravy pro 
tzv. třetí variantu nového systému 
správy města.

Předložený materiál velmi peč-
livě vážil a porovnával dosavadní 
způsob řízení města pomocí stáva-
jících 23 obvodů, taktéž profesio-
nalitu a spolehlivost výkonů státní 
správy a samosprávy. Samozřejmě, 
že vše je prezentováno v návaz-
nosti na fi nance. Nový systém se 
bude ještě upřesňovat, dolaďovat, 
budou se vyjasňovat pravidla 
a kompetence tak, aby rozložení 
města Ostravy na čtyři obvody, 
nazvané prozatím Centrum, Sever, 

Jih a Západ, se zbývajícími obvo-
dy II. typu, mohlo začít pracovat 
od listopadových voleb v příštím 
roce. Ale už dnes se ví, že obvo-
dů je moc, některé zaniknou zcela 
a ty, co zbudou, budou hospodařit 
pouze s bytovým fondem, proná-
jmy nebytových prostor, údržbou 
zeleně a čistotou své části. Na to 
jim budou přiděleny peníze z jed-
notného rozpočtu města. Všech-
ny ostatní záležitosti převezme 
město, eventuelně obvod I. typu. 
Mariánské Hory a Hulváky budou 
patřit pod Ostravu-Centrum jako 
obvod II. typu.

Město Ostrava

PŘEHLED PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH

Křesťanská mateřská škola, 1. 7. – 4. 7. a 7. 7. – 8. 7. 2011
U Dvoru 22,   a 11. 7. – 15. 7. 2011
Ostrava-Mariánské Hory

Alternativní mateřská škola,  18. 7. – 22. 7. 2011
U Dvoru 22a,
Ostrava-Mariánské Hory

Mateřská škola, Zelená 73A  25. 7. – 29. 7. 2011
Ostrava-Mariánské Hory

Mateřská škola,  1. 8. – 5. 8. a 8. 8. – 12. 8. 2011
Matrosovova 14
Ostrava-Hulváky

Mateřská škola,   15. 8. – 19. 8. a 22. 8. – 26. 8. 2011
Gen. Janka 1
Ostrava-Mariánské Hory 

Ve dnech 29. 8. – 31. 8. 2011 mají všechny školky přípravné dny.

V úterý 5. dubna 2011 v ostravském knih-
kupectví Librex se konaly křtiny knihy Jiřího 
Jezerského s názvem Dopisy bratra Maryčky 
Magdonové. Na titulní stránce obálky je větrná 
jáma dolu Ignát, jak ji přes svůj objektiv zachytil 
znamenitý fotograf Boris Renner. Právě na jeho 
stránce www.ostravaci.cz našly Dopisy bratra 
Maryčky Magdonové svůj domov. Díky ohlasu, 
který zaznamenaly, se pan Jezerský rozhodl, že 
dopisy musí spatřit světlo světa i v tištěné for-
mě. 

Křest byl opravdu unikátní a skvěle se ho 
zhostil znalec Slezských písní, nositel české 
hudební ceny Anděl - PAN MUZIKANT Jarek 
Nohavica z Čertovy Lhotky. Přesvědčte se sami 
– viz www.ostravaci.cz v rubrice „video“. Knihu 
můžete zakoupit v knihkupectví Librex. (red)

Výsledek přezkoumání
hospodaření za rok 2010

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2010 a 9. – 11. května 2011 bylo fi r-
mou TOP AUDITING, s.r.o. provedeno přezkoumání hospoda-
ření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Předmě-
tem přezkoumání bylo plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, hos-
podaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního 
fondu, vyúčtování a vypořádání fi nančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu a k rozpočtu kraje, nakládání a hospodaření s majet-
kem ve vlastnictví městského obvodu MHaH a uskutečňování 
veřejných zakázek. Dle výsledné zprávy vydané dne 11. květ-
na 2011 bylo konstatováno, že auditoři nezjistili žádné chyby 
a nedostatky. Nezjistili ani rizika, která mohou mít negativní 
dopad na hospodaření v budoucnosti. (red)

Parkovacích míst je málo 
a s rostoucím počtem automobi-
lů bude ještě míň. Je to problém 
celosvětový a málokterá radnice 
ho umí zdárně vyřešit. Potýka-
jí se s tím nejen velká města, ale 
i městečka, ne-li vesnice. Někteří 
mudrlanti si myslí, že obec je po-
vinna … není povinna a tak parko-
viště na soukromém pozemku se 
stalo výnosným podnikatelským 
záměrem.

Mám ověřeno, že cena za zří-
zení jednoho ofi ciálního parko-
vacího místa na zelené louce, na 
které samozřejmě musí být pro-
jekt, územní rozhodnutí a staveb-
ní povolení, se pohybuje kolem 
20 000 korun. Deset míst 200 000. 
Nemalá částka na uspokojení 10 
majitelů automobilů. Jenže uspo-
kojeni určitě nebudou, protože 
každý z nich chce parkovat před 
svým oknem, aby viděl, zda mu 
vandalové jeho auto neničí. Je tam 

ještě místo? Na pováženou rovněž 
je, zda mají úřady upřednostňovat 
autoprovoz před zachováním zele-
ně či pohybem chodců.

Tím jsem chtěl říci, že vyhovět 
všem, kteří nemají možnost „sluš-
ně a na dosah“ zaparkovat je velmi 
komplikované. U věžáků na Fifej-
dách je řada parkovacích ploch, 
které jsou zdarma a přesto a právě 
proto, je tam (i jinde) místa nedo-
statek. A tak se ptám: poradíte, jak 
umravnit bezohledné šoféry, kteří 
odstaví svá auta jen tak, halabala, 
a je jim zcela šumafuk, že ten, kdo 
přijede jako druhý, se do mezery, 
kterou vytvořil ten první, nevejde? 
Nějaké bílé nebo žluté čáry na 
cestě jim nic neříkají. Hlavně, že 
oni mají své místečko jisté. Vymi-
zela ohleduplnost. Otázkou je, zda 
vůbec někdy existovala.

 Jiří Jezerský,
 místostarosta

Parkování

Radnice má možnost zajis-
tit „rychlý“ úklid míst, které 
se vám, občanům, jeví jako 
zanedbané. Musí se to však 
dozvědět. K tomu účelu exis-
tuje internetová adresa, na 
kterou sdělíte, o co kráčí. Va-
šim úkolem je pokud možno 
přesně popsat a specifi kovat 
místo nepořádku. Následně 
se neanonymně podepsat, 
aby byla zpětná vazba – dů-
věra především. 

Pište na adresu:
uklid@ marianskehory.cz

Děkuji
 Jiří Jezerský

Rychlý úklid
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V pondělí 2. května 2011 starostka městského obvodu, Ing. arch. 
Liana Janáčková, uvedla do funkce ředitelky Mateřské školy Os-
trava-Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, nově 
jmenovanou paní Janu Kazmirskou (na fotce vpravo). Tímto přeje-
me nové paní ředitelce mnoho úspěchů v práci.

 Finanční odbor

ZŠ Zelená má novou
paní ředitelku

Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák vychází již 20 let. V pr-
vopočátku měl formát malé knížky, poté se formát ustálil na novi-
nový formát. V současné době se jedná o formát B4 (což je formát 
o několik centimetrů větší než běžná stránka A4). Od počátku 
Zpravodaj vychází černobíle (krom 7 měsíců v roce 2007, kdy 
vycházel barevně). A my se ptáme, ocenili byste změnu formátu 
a barevnosti? Samozřejmě, že barevný styl by stál radnici mnohem 
více fi nancí než doposud. Zajímá nás Váš názor, prosíme o zodpo-
vězení následujících otázek a zaslání do konce července na adresu 
Zpravodaje, a to buď elektronicky: zpravodaj@marianskehory.cz, 
nebo písemně ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, podatelna, Pře-
myslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00. 

ANKETA - Vážení občané, 
chcete změnu?

1.  Ocenil/a bych změnu formátu Zpravodaje MHaH 
na jiný

 ANO (na jaký)

 NE

2. Líbila by se mi barevná verze Zpravodaje MHaH

 ANO – celobarevná verze

 ANO – barevná verze jen „obalová“

 NE, stačí černobílá verze

ANKETNÍ LÍSTEK - ANKETNÍ LÍSTEK - ANKETNÍ LÍSTEK

Byla přeložena trasa auto-
busu č. 48. Nevím, kdo vybí-
ral místo pro zastávku na 
Hulváckém kopci, ale udělal 
ji u nejrozbitějšího chodní-

ku, který snad v okolí existuje, a přitom jen kou-
sek směrem k zastávce tramvaje je chodník nejen 
lepší, ale dokonce je tam i krásně vydlážděná 
ulička. Viděla jsem již několikrát, jak se lidé při 
vystupování namáhají udržet rovnováhu a jedna 
paní dokonce upadla tak nešťastně, že měla nohy 
pod autobusem.  (MV) 

Linka 48 je linkou městské hromadné dopravy 
provozovanou Dopravním podnikem Ostrava, a.s. 
Změnu trasy linky tedy navrhuje DPO a po projed-
nání taky tuto změnu realizuje. Změnu trasy této lin-
ky jsme připomínkovali stejně jako umístění zastá-
vek. Upozornili jsme provozovatele na vznik kolizní 
situace na Hulváckém kopci. Rovněž se projednával 
i nevyhovující stav chodníku a fi nanční neschopnost 

SMO MOb Mariánské Hory a Hulváky realizovat 
jeho rekonstrukci. DPO trval na změně trasy linky 
č. 48 i na umístění zastávek na Hulváckém kopci. 
MOb je si vědom stavu chodníku na ul. 28. října 
a vede ho v seznamu požadavků na provedení jeho 
komplexní rekonstrukce. Vzhledem k fi nanční 
náročnosti celé akce žádáme pravidelně již několik 
let každý rok na tuto opravu o fi nanční dotaci Statu-
tární město Ostrava. Zatím nebylo našemu požadav-
ku vyhověno. V současné době není MOb schopno 
tuto opravu realizovat z vlastních zdrojů. I nadále se 
budeme snažit získat fi nanční prostředky na realizaci 
rekonstrukce chodníků na ul. 28. října.

Gabriela  Veselá
odbor výstavby, vodního hospodářství
a zemědělství,
úsek místního hospodářství a dopravy

Pozn. redakce: dotaz i odpověď byly redakčně 
zkráceny.

NAPSALI JSTE NÁM:

Ušetřete za poštovné
Během měsíce dubna 2011 byly v budově radnice 

městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v příze-
mí budovy A, vedle matriky, umístěny skříňky se jmény 
zastupitelů, do kterých můžete vkládat své připomínky 
či vzkazy. 

Paní starostka opět v Senátu
Dne 17. května 2011 v předsálí Jednacího sálu, v Jičínském salonku, 

byla slavnostně zahájena výstava „ENKAUSTIKA“, kde paní starostka 
Ing. arch. Liana Janáčková představila svá díla. Enkaustice se věnuje 
již několik let, v loňském roce paní starostka pořádala výstavu v centru 
Chagall v Ostravě.

KRÁTCE:

Povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les

Dnem 1. prosince roku 2010 
vešla v platnost novela zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, dle které povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les 
vydávají na území města Ostra-
vy jednotlivé úřady městských 
obvodů. V praxi to znamená, že 
rozhodují o žádosti ve věci vydá-
ní povolení ke kácení dřevin, 
pokud se pozemek nachází na 
území jejich městského obvodu 
a jeho vlastník (případně nájem-
ce se souhlasem vlastníka) má 
v úmyslu strom odstranit. Od uve-
dené změny v zákoně již uplynul 
jeden a půl roku a odbor výstavby, 
VHaZ, který je věcně a místně pří-
slušným správním orgánem, vydal 
42 rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že ne všech-
ny žádosti obsahovaly náležitosti, 
které zákon vyžaduje, chtěli by-
chom připomenout vlastníkům 
pozemků, jak v této věci postu-
povat.

Žádost musí obsahovat: jméno 
a adresu žadatele, specifi kaci dře-
vin, které mají být káceny, jejich 
počet, případně plochu keřů v m2, 
obvod kmene měřený ve výšce 
130 cm nad zemí a zdůvodnění 
žádosti. K žádosti připojí žadatel 
přílohy - doklad o vlastnickém 
či nájemním vztahu k pozemku 
a dřevinám a situační nákres. Roz-
hodnutí lze vydat pouze po pro-
vedeném vyhodnocení funkčních 
a estetických vlastností daných 
dřevin, které se zpravidla provádí 
v období plné vegetace, kdy lze 
strom vizuálně posoudit. Zejména 
tady jsme se setkali s tím, že znač-
ná část žádostí nám byla doručena 
od října do února, tedy v období 
vegetačního klidu, kdy nelze zcela 
objektivně zdravotní stav stromů 
posoudit. Znovu proto připomí-
náme, že optimálním obdobím 
pro podání žádostí je období plné 
vegetace a v případě, že jsou shle-

dány zákonné důvody ke kácení, 
mohou být dřeviny v období vege-
tačního klidu odstraněny.

Lhůta pro vydání rozhodnutí 
je zákonem stanovena až do 90 
dnů. Jako náhradu za pokácené 
stromy může správní orgán uložit 
přiměřenou náhradní výsadbu na 
pozemku vlastníka, případně na 
pozemku vlastníka jiného, avšak 
s jeho souhlasem. Této pravomo-
ci využívá správní orgán zejména 

v případech, kdy stromy jsou 
káceny z důvodu stavby. 

Vzhledem k tomu, že zákon 
nerozlišuje, zda se jedná o stro-
my vysázené, náletové, ovocné, 
listnaté nebo jehličnaté, nebo zda 
hodlá kácet právnická osoba nebo 
vlastník zahrady u rodinného 
domu, všichni musí mít ke káce-
ní platné rozhodnutí správního 
orgánu. Jedinou výjimkou je, že 
povolení se nevyžaduje ke kácení 
stromů, které mají obvod kmene 
menší než 80 cm a u keřů pokud 
odstraňovaná plocha nepřesáhne 
40 m2. 

Zákonem jsou chráněny všech-
ny druhy dřevin a povolení ke 
kácení lze vydat pouze ze závaž-
ných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického význa-

mu dřevin, jak už zde bylo zmí-
něno. Za závažné důvody zákon 
považuje např. jejich zhoršený 
zdravotní stav a tím další neper-
spektivnost na daném stanovišti, 
kdy např. dřeviny mají poškozený 
kmen, jsou vykloněny z osy, jsou 
napadeny hnilobou a pod. Pokud 
se jedná o poškozování staveb 
dřevinami, což bývá poměrně čas-
tý důvod, správní orgán si může 
vyžádat stanovisko stavební poli-
cie, neboť ne vždy je poškozování 
budov způsobováno dřevinami, 
i když rostou v jejich blízkosti. 
Dalším důvodem může být nad-
měrné stínění oken obytných 
místností. Stínění musí být však 
prokazatelné, nemůže jít pouze 
o subjektivní pocit jedince. Nejpro-
kazatelnějším způsobem je změřit 
světelné podmínky v daných míst-
nostech (měření provádí Krajská 
hygienická stanice) a výsledky 
měření přiložit k žádosti. V nepo-
slední řadě je závažným důvodem 
realizace staveb, v jejichž případě 
lze povolení vydat až po projed-
nání stavby se stavebním úřadem 
(u staveb většího rozsahu, které 
vyžadují územní rozhodnutí až po 
nabytí právní moci územního roz-
hodnutí). Do doby, než je stavba 
projednána se stavebním úřadem, 
neexistuje právní důvod pro 
vydání povolení ke kácení.

Naproti tomu závažným důvo-
dem nejsou fyziologické projevy 
dřevin jako je opad listí, květů 
a plodů, drobných větví, zastí-
nění pozemku, ucpávání okapů 
a ani alergie. 

Je třeba, abychom si uvědomili, 
že stromy mají své nezastupitel-
né místo a zvláště ve městě s tak 
špatným ovzduším jako je Ostra-
va. Proto bychom se měli všich-
ni podílet na jejich ochraně před 
poškozováním, ničením a kácet 
opravdu jen v nezbytně nutných 
případech.

Hana Šustková
Odbor výstavby, VHaZ
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Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky vyhlásil v dubnu 2011 
literární soutěž pro děti Čertovské 
pohádky. Zúčastnit se jí mohlo kaž-
dé dítě ve věku 6 až 15 let s trva-
lým bydlištěm v Ostravě nebo dítě 
navštěvující některou z ostravských 
základních škol. Principem soutěže 
bylo napsat krátký pohádkový pří-
běh se šťastným koncem v maximální 
délce jedné strany formátu A4, který 
má šťastný konec a hlavně - v ději 
pohádky se musel objevit alespoň 
jeden čert. Dítě ji mohlo vymyslet 
a napsat samo, ale i s pomocí dospě-
lých.

Jsem velmi rád, že naše výzva 
nezůstala bez odezvy. Do soutěže 
se přihlásilo autorů více, než jsme 

původně předpokládali. Byly to 
desítky dětí nejen z Mariánských 
Hor a Hulvák, ale také z dalších 
ostravských městských obvodů. 
Obdrželi jsme dokonce i pohádky od 
dětí z Krnova, které se sice přímo do 
soutěže zapojit nemohly, ale přesto 
nám své výtvory zaslaly alespoň na 
ukázku. Počet přicházejících sou-
těžních pohádek se úměrně zvyšoval 
s časem, který zbýval do vypršení ter-
mínu 30. května 2011, do kterého děti 
mohly své pohádky posílat. Zájem 
o Čertovské pohádky zcela jistě pod-
pořila podpora ze strany mediálního 
partnera soutěže Hitrádia Orion, 
atraktivní cena pro autora nejhezčí 
pohádky v podobě týdenního pobytu 
včetně plné penze na Hotelu Odra 
pro celou rodinu a také další zajíma-
vé odměny od partnerů soutěže.

V těchto dnech jednotlivé Čer-
tovské pohádky důkladně pročítají 
a hodnotí porotci soutěže v čele 
s režisérem oblíbených českých fi lmů 
a pohádek Zdeňkem Troškou. Vyhlá-
šení vítězů proběhne ve středu 22. 

června 2011 od 10.00 hodin v Mul-
tikině Cinestar Ostrava za účasti 
autorů nejhezčích pohádek a jejich 
rodičů, zástupců jednotlivých part-
nerů soutěže, zástupců škol a orga-
nizátora soutěže Městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. Ihned 
po vyhlášení vítězů a vyhodnocení 
nejhezčích pohádek na místě pro-
běhne také speciální fi lmová projek-
ce pro vybrané třídy těch základních 
škol, jejichž žáci a žákyně do soutěže 
Čertovské pohádky zaslali nejvíce 
soutěžních příspěvků.

Nápad zorganizovat pro děti 
literární soutěž, ve které se mohou 
na malou chvíli stát spisovateli, se 
uskutečnil. Ať už byla motivem dětí 
pro napsání pohádky věcná cena 
anebo touha vytvořit literární dílo, 
jedno je jisté. Podařilo se nám 
děti alespoň na chvíli přenést do 
pohádkového světa, kde dobro vítězí 
nad zlem a hlavně – vytvořili jsme 
projekt, který má velkou šanci na 
to, aby se v dalších letech zopako-
val. Co říci na závěr? Děkuji všem 

partnerům Čertovských pohádek za 
podporu a za atraktivní ceny, které 
do naší soutěže poskytli. Děkuji uči-
telkám ostravských základních škol, 
které svým žákům předaly informaci 
o tom, že se mohou soutěže zúčastnit, 
a děkuji rodičům všech dětí, které 
nám svou pohádku poslaly, za to, že 
jim pomohli a podpořili je při psa-
ní. Děkuji ale především vám, děti, 
že jste se odhodlaly k tomu pohádku 
vymyslet. Uvědomuji si, že to není 
vůbec jednoduchá věc. Věřím, že vás 
to bavilo a že tím vaše literární akti-
vity neskončí.

Konec to není ani pro nás a pro 
Čertovské pohádky. V průběhu let-
ních prázdnin ve spolupráci s mode-
rátory Hitrádia Orion vybrané po-
hádky natočíme, abychom je mohli 
v září poskytnout prvňáčkům našeho 
městského obvodu, ale i dalším dě-
tem z Ostravy. Od září taky budeme 
nejhezčí Čertovské pohádky postup-
ně vydávat ve Zpravodaji, abyste si 
je mohli přečíst.

 Patrik Hujdus, zastupitel a radní
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1. místo:
 TÝDENNÍ POBYT S PLNOU PENZÍ 
PRO CELOU RODINU V HOTELU 
ODRA V OSTRAVICI
Celkem 6 nocí, max. 2 dospělí a 2 děti, v po-

bytu je zahrnut volný vstup do bazénu 33° C s 
protiproudem a masážními tryskami, vstup do 
sauny a posilovny.

2. místo:
VĚRNOSTNÍ KARTA DO
MULTIKINA CINESTAR
SE SPECIÁLNÍM BONUSEM

3. místo:
MOBILNÍ TELEFON

Další ceny a odměny připravené pro autory 
nejhezčích pohádek:

-  poukazy na nákup knih v knihkupectví Lib-
rex

- balíčky vitamínů a kosmetiky pro děti
-  VIP vstupenky do multikina Cinestar 

s možností výběru fi lmové projekce
-  fi lmové ceny, např. trička, knihy, hrací karty 

a další

 Speciální cena pro vylosovanou základní ško-
lu zapojenou do soutěže:
-  kouzelnická show Kuby Vosáhla pro 100 

dětí

Hlavní partneři Čertovských pohádek:
Hotel Odra v Ostravici
Multikino Cinestar v Ostravě

Mediální partner
Čertovských pohádek:
Hitrádio Orion

Partneři Čertovských pohádek:
Knihkupectví Librex
Občanské sdružení Volání naděje
Lékárna Modrý pavilon, s.r.o.
Kouzelníci Vespe.cz - Kuba Vosáhlo
Graphic garden - creative design studio

Organizátor soutěže
Čertovské pohádky:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory

Vítejte v Hotelu Odra!

Týdenní pobyt v Hotelu Odra v Ostravici pro celou rodinu vyhraje au-
tor nejhezčí pohádky, kterou vybere porota soutěže v čele s režisérem 
Zdeňkem Troškou. Vyhodnocení proběhne 22. června 2011. Více foto-
grafi í a informací o Hotelu Odra najdete na www.hotel-odra.cz.

Představení partnerů:

Hlavní partneři

Mediální partner

Partneři

Organizátor
soutěže

Statutární město Ostrava
Městský obvod

Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

709 36 Ostrava-Mariánské 
Hory

Ceny pro soutěžící v literární soutěži Čertovské pohádky:
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Nikdy není na škodu si připomenout dobu minulou. Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,
kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné či nedávné (dosud nepublikované) „historie“ našeho města.

Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, pro které vzpomínání je životní potřebou. S těmi, 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

Posledního prosince 1900 bylo v Rakousku sèítání lidu. Pøed 110 lety (duben 1901) byly 
jeho výsledky zveøejnìny:

Maturanty bude zajímat, že Opavský týdeník  8.2.1911, tedy pøed 100 lety, napsal:
Maturita je zaøízení zastaralé, které èiní zbyteèné a èasto osudné nároky na zkoušeného a je 

také trýzní a bøemenem pro zkoušející. Èím døíve bude odstranìna, tím bude lépe.

Takže vlastně nic nového pod sluncem. V září nashledanou se těší Jiří Jezerský

Komise pro projektové záměry informuje
V březnovém čísle Zpravodaje byl uveřejněn 

článek, který vyzýval občanská sdružení a jiné 
organizace k budoucí možné spolupráci s Komisí 
pro projektové záměry městského obvodu v oblas-
ti získávání dotací. Děkuji všem, kteří se ozvali, za 
jejich podněty a nápady. Budeme se jimi zabývat 
a hledat společně optimální řešení. Pokud máte ještě 
nějaký nápad, co byste uvítali nebo chtěli zlepšit zde 
v městském obvodě, ozvěte se nám. Vaše podněty 
a nápady jsou pro nás velmi cenné. Můžete je doručit 
přímo na úřad do nově zřízených schránek zastupite-
lů nebo mne kontaktovat na níže uvedené adrese.

Z organizací na tuto zveřejněnou výzvu zareago-
vala společnost HUYS LAVJAN s.r.o. Dovolte mi 
Vás aspoň v krátkosti blíže seznámit s touto společ-
ností - koučink centrem HUYS LAVJAN s.r.o, kte-
ré zde v Mariánských Horách působí od roku 2009 
a nachází na ulici Slavníkovců (příjezd z ulice Kaš-
tanová). Koučink centra jsou u nás zatím novinkou 
a tak jsem se zeptala paní doktorky Jany Ženaté, 
která je jednou z řídících osobností (koučem) tohoto 
centra, co to koučink je a jestli lze pomocí koučinku 
v životě dosáhnout spokojenosti?

„Ano, určitě ano. Co pro to mohu udělat sám? 
Všechno. Ale ze všeho nejdůležitější je popsat si, jak 
to bude vypadat, když budu spokojený. Ne pocity, ale 
fakticky, jak to vypadá. Hodně podrobně: co právě 
dělám, co mám na sobě, kde jsem, jakou mám rodi-
nu, jak bydlím, kolik mám peněz, jak se oblékám, 

jaké mám mimopracovní aktivity, s jakými lidmi se 
stýkám, …. To je první a nejdůležitější krok. Teď už 
jasně vím, co chci a je přede mnou úkol, nalézt cestu. 
Ta cesta existuje, o tom nemusím pochybovat, tím 
se zabývali jiní a osudy mnohých nám to dokazují. 
Na začátku každého úspěchu stálo rozhodnutí: toho 
chci dosáhnout.

Na dobrodružnou výpravu za svou spokojeností 
potřebuji vybavení. Ale to už dávno mám v sobě. Na 
tom se shodli odborníci na „člověka jako takového“. 
Dokonce tvrdí, že člověk své opravdové schopnosti 
využívá jen ze čtyř až osmi procent.

Teď je nutno hledat značky, podle kterých bych 
šel, abych nezabloudil a nešel oklikou. A tady 
pomůže ericksonovský kouč. Ten mě bude hlídat, 
abych nehledal spokojenost v minulosti. Minulost 
už byla, tu nemohu změnit. Bude mi klást takové 
otázky, abych svoje značky bezpečně našel. Já budu 
hledat ve svých schopnostech, takže najdu cestu, po 
které půjdu nejrychleji a s nejmenší námahou. Jít po 
cestě ale už musím sám, to za mě nikdo neudělá.“

Toť slova paní Jany Ženaté, podrobněji se můžete 
o koučink centru, o této nové metodě a oblastech je-
jich činnosti dozvědět na webových stránkách www.
huyslavjan.cz. 

Jana Pagáčová,
zastupitelka za Sdružení KDU-ČSL
a nezávislých kandidátů
j.pagacova@seznam.cz

Fyzické osoby, které mají na území statutárního města Ostravy 
trvalý pobyt a řádně neplní nebo nerespektují své platební povin-
nosti vůči městu ve věci místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, by měly věnovat pozornost následujícímu 
upozornění: 

Od 1. ledna 2011 upravuje postup správce daně v rámci da-
ňového řízení nový právní předpis – daňový řád.

Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti 
poplatku, který není uhrazen. Správce poplatku – obec – vyměřuje 
tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník místní 
poplatek vyměřený platebním výměrem ve stanovené lhůtě, stá-
vá se platební výměr vykonatelným. Daňový řád opouští institut 
výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistu-
puje bez dalšího upozornění k jeho vymáhání exekucí nebo vymá-
hání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora.

Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnoho-
násobně překročí. 

Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou 
doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející 
období!!!

Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém 
z níže uvedených kontaktů:

Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru fi nancí 
a rozpočtu, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. patro,
kanceláře č. 357 – 363 
- e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz
- telefonický: 844 12 13 14

Upozornění na nový postup při vymáhání
pohledávek místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

Každý z nás, kdo má za sebou 
autoškolu, se stává dopravním ex-
pertem. Z toho logicky vyplývá, 
že málokdo z nás uzná, že se ve 
svém výkladu pravidel silničního 
provozu mýlí, zejména v konfron-
taci s policistou nebo četníkem. 
Věty typu: „já už jezdím 10 let 
(a více), ty mne nebudeš poučo-
vat“ jsou zcela běžné. 

Přesto mi dovolte, abych připo-
mněl jeden z paragrafů vyhlášky 
30/2001 Sb. o pravidlech provo-
zu na pozemních komunikacích, 
který bývá kamenem úrazu. Jed-
ná se o § 22 a pojednává o těch 
„divných“ žlutých čárách na cestě. 
Ty označují totiž zastávky, zákazy 
zastavení a stání – což bývá málo-
kdy respektováno. Pak je pokuta 
na spadnutí.

Zopakujme si:
„Žlutá klikatá čára“ na cestě 

vyznačuje plochu, kde je zakázá-
no stání. 

„Žluté zkřížené čáry“ na cestě 
vyznačují plochu, na kterou řidič 
nesmí vjet, pokud je za touto plo-
chou taková dopravní situace, že 
by byl nucen zastavit vozidlo na 
vyznačené ploše. Značka přeru-
šuje platnost svislých dopravních 
značek. 

„Souvislá žlutá čára“ na okra-
ji cesty je „Zákaz zastavení“ a 
vyznačuje úsek, kde je zakázáno 
zastavení a stání. Značka může 
být vyznačena i na obrubníku ved-
le vozovky. Značka přerušuje plat-
nost svislé dopravní značky. 

„Přerušovaná žlutá čára“ na 
okraji cesty je „Zákaz stání“ 
a vyznačuje úsek, kde je zakázáno 
stání. Značka může být vyznače-
na i na obrubníku vedle vozov-

ky a přerušuje platnost svislých 
dopravních značek. 

Rozdíl mezi zákazem zasta-
vení a stání je dán vyhláškou, 
nikoliv lidovou tvorbou.

Zastavení znamená uvedení 
vozidla do klidu na dobu nezbytně 
nutnou k neprodlenému nastoupe-
ní nebo vystoupení přepravova-
ných osob anebo k neprodlenému 
naložení nebo složení nákladu. 
Značka zákaz zastavení je oprav-
du nekompromisní a opravdu 
znamená, že zde nesmíte zasta-
vit. Při přestupku zaparkování 
v zákazu zastavení vás může čekat 
pokuta až 2000 Kč, botička nebo 
i odtažení vozidla na vlastní 
náklady.

Stání znamená uvedení vozidla 
do klidu na dobu delší, než je doba 
pro zastavení - doba nezbytně 
nutná k neprodlenému nastoupe-
ní nebo vystoupení přepravova-
ných osob anebo k neprodlenému 
naložení nebo složení nákladu. 
Všimněte si, že výklad termí-
nu stání je velmi volný a někteří 
řidiči toho zneužívají. Riskují 
však pokutu až 2000 Kč případ-
ně provázenou botičkou, a pokud 
auto brání provozu, pak rovnou 
i odtažením na záchytné parkoviš-
tě na vlastní náklady.

Připomenutí, kde se může 
zastavit:
Řidič smí zastavit a stát jen 

vpravo ve směru jízdy, co nej-
blíže k okraji komunikace. Na 
jednosměrné komunikaci smí stát 
vpravo i vlevo, ale také vždy jen 
ve směru jízdy. Pokud vozidlo sto-
jí v opačném směru, než je směr 
jízdy, hrozí řidiči pokuta až 2000 
Kč nebo i odtažení vozidla.

 Jiří Jezerský

Žluté čáry na cestě
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V  období od 26. dubna do 25. 
května 2011 se uskutečnilo jedno 
řádné zasedání ZMOb (5. zasedání 
ZMOb dne 23. 5. 2011), dvě řádné 
schůze RMOb (13. schůze RMOb 
dne 2. 5. 2011, 14. schůze RMOb 
dne 16. 5. 2011) a jedna mimořádná 
schůze RMOb (4. mimořádná schů-
ze RMOb dne 10. 5. 2011).

Usnesení ZMOb a RMOb na-
leznete na internetových stránkách 
Městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky www.marianskehory.cz.

Zastupitelstvo městského obvo-
du na svém zasedání

Rozhodlo
l Prodat nemovitosti – pozemky 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostra-
va, lokalita ul. Šimáčkova společ-
nosti BQ Investment, s. r. o.

Schválilo
l Podání žádosti o grant z Revol-

vingového fondu MŽP na podporu 
udržitelného rozvoje na akci „Far-
mářské trhy“

Rada městského obvodu na 
svých schůzích

Rozhodla
l O uzavření smluv o partnerství 

v rámci projektu Čertovské pohádky 
s hotel Odra, s. r. o., Ostravice

- Občanské sdružení Volání naděje
- Librex, s. r. o.
- Lékárna Modrý pavilon, s. r. o.
- Jakub Vosáhlo
l Oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu s předmětem plnění 
„Oprava kanalizace včetně přípojky 
pro domy tř. 28. října 202 a 204“
l Oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu s předmětem 
plnění „Renovace elektroinstalace 
v domech M. Pujmanové 17 a 21“
l Oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu s předmětem plnění 
„Zakoupení osobního automobilu 
zn. Škoda Octavia“
l Oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 

malého rozsahu s předmětem plnění 
„Renovace zdravotechniky domu 
Mariánské nám. 1041/3“
l Zrušit zadávací řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu s předmě-
tem plnění „Propagace – Čertoviny“
l O uzavření smlouvy o nájmu 

pozemku včetně dřevěného altánku 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostra-
va, lokalita Gen. Janka, cukrárna 
Marjánka 
l O uzavření Rámcové smlouvy 

o provádění exekucí se soudním 
exekutorem Mgr. Jaroslavem Ko-
cincem LL.M.
l O uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Stavební úpravy 
bytového domu na ul. Výstavní 14“ 
se zhotovitelem INTOZA, s. r. o.

Vzala na vědomí
l Zprávu ze zahraniční služeb-

ní cesty na Slovensko, Maďarsko, 
podanou místostarostou Ing. Jezer-
ským.

 Mgr. Pavla Uhrová,
 tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu

OZO Ostrava nabídla na jaře 
2011 občanům Ostravy a dalších 
obcí své svozové oblasti novou 
službu. Lidé si mohou nechat 
k domu přistavit speciální po-
pelnici na zelený odpad a pravi-
delně si ji nechat vyvážet přímo 
z místa bydliště. Služba vyvo-
lala u občanů nečekaný zájem 
a hnědou popelnici si už objed-
nalo přes sedmnáct set lidí. Ze-
leň je svážena na kompostárnu 
v Hrušově, kde se z ní vyrábí 
kompost a zeminový substrát. 
Ty budou připraveny k prodeji 
všem zájemcům - fi rmám i ob-
čanům.

Nové popelnice si mohou 
objednat lidé v celé svozové ob-
lasti společnosti. OZO tak vyšlo 
vstříc lidem se zahradami, kteří 
neměli jak se zeleného odpadu 
zbavovat. V této chvíli je ve 
svozové oblasti OZO rozmístě-
no už 1735 nádob na zeleň. Za 
měsíc duben z nich OZO svez-
lo více než 60 tun zeleně. Lidé 
si mohou popelnici objednat 
v provozovnách společnosti 
OZO v Přívoze a ve Studénce. 
Za vývoz 120 litrové nádoby 
zaplatí Ostravané 60 korun mě-
síčně, za dvojnásobný objem 

pak 80 korun. Pro mimoostrav-
ské je cena vzhledem ke větší 
vzdálenosti při přepravě odpa-
du o něco vyšší (120 l - 80 Kč, 
240 l - 95 Kč). Popeláři nádoby 
vyvážejí každých čtrnáct dní 
v období od dubna do listopadu. 
Kromě toho mohou občané stále 
vozit a zdarma odkládat zelený 
odpad do sběrných dvorů, v ob-
cích mimo Ostravu do kontejne-
rů zajištěných obcí.

Zákazníci společnosti, kteří 
mají popelnici na zelený odpad 
nebo zeleň zavezli do sběrných 
dvorů, získají na nákup kom-
postu jednorázovou slevu. Lidé 
si budou moci kompost nebo ze-
minový substrát zakoupit přímo 
v kompostárně v Hrušově, při-
pravuje se prodej těchto výrob-
ků ve sběrných dvorech v sídle 
OZO v Kunčicích, v Přívoze 
a v Polance nad Odrou. Výrob-
ky jsou nakládány do vlastních 
nádob (pytle, vozík). V případě 
potřeby si zákazníci mohou také 
objednat odvoz.

Mgr. Vladimíra Karasová,
vedoucí útvaru propagace
a ekologické výchovy
OZO Ostrava s.r.o.

OZO nabízí popelnice na zeleň 
Ze zeleného odpadu vyrábí kompost

a zeminový substrát

Na Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje se obrací mno-
ho poškozených spotřebitelů, převážně 
seniorů, kterým zazvonili u dveří obchod-
ní zástupci. Spotřebitelé prodejce pozvali do bytu a uzavřeli s ním 
smlouvu.

Už se vám stalo, že u vašich dveří zvonili různí obchodní zástupci, 
kteří se snažili něco prodat? „Užívají si“ především obyvatelé paneláků 
na sídlištích. Slušně se jich zbavit, když o jejich nabídku nestojíte, je 
často hodně těžké. Řadu lidí tato nezvaná návštěva obtěžuje. 

Kosmetika, internet, služby mobilních operátorů, dodávky plynu 
a elektřiny, to je nejčastější nabídka podomních prodejců. Často zda-
leka nejde o samotné nabízení, ale spíše dochází k určitému psycholo-
gickému nátlaku. Situace, kdy lidé stojí s prodávajícím mezi dveřmi, je 
celkem běžná. Nedává však moc prostoru pořádně se seznámit s nabí-
zeným zbožím či službou. A tak je zcela běžné, že spotřebitelé prodejce 
pozvou do bytu. 

A to je kámen úrazu! 
Spotřebitelé se stále častěji mohou setkat s různými formami smluv 

uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele a mnohdy 
mají omezenou možnost se svobodně a zodpovědně rozhodnout, zda 
smlouvu uzavřou. Proto poskytuje od roku 2001 Občanský zákoník ve 
svém § 57, odst. 1 možnost odstoupení od takto uzavřených smluv do 
14 dní.

Ale pozor!
Možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu 

je možný pouze v případě, že byla kupní smlouva uzavřena mimo pro-
story obvyklé k podnikání, tedy většinou na veřejných prezentačních 
akcích, na ulici atd.

Možnost odstoupení není dána u smluv, u nichž si spotřebitel 
výslovně sjednal návštěvu dodavatele (podomního prodejce) za 
účelem objednávky domů. 

Těžce se pak vysvětluje a dokazuje, že prodejce u dveří zazvonil 
sám, že si ho spotřebitel výslovně nepozval, ale jen ho, „když už zazvo-
nil“, pozval dál.

Jak tedy v těchto případech postupovat?
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje doporuču-

je - nejlépe nepustit si podomního prodejce do bytu, nedomlouvat si 
s ním schůzku doma a když už se to stane, nepodepisovat s ním žádné 
smlouvy!!! 

Totéž platí pro prodejní prezentace, reklamní zájezdy apod. Většinou 
totiž za krátkou dobu zjistíte, že zboží, které jste zakoupili, seženete 
v „kamenném obchodě“ levněji.

 Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje

Prodejci často zvoní u dveří
SOS informuje:

Tento pro-
jekt je reali-
zován v rámci 
O p e r a čn í h o 
p r o g r a m u 
p ř e s h r a n i č -
ní spoluprá-
ce Česká republika – Polská 
republika 2007 - 2013, z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia.

Projekt vytvořili mariánsko-
horští lukostřelci a byl vyhod-
nocen jako jeden z nejlepších 
pro rok 2011. Mariánské Hory 
byly vybrány jako partner pol-
ského Prudniku.

Projekt bude realizován na 
území Euroregionu Silesia ve 
městech Prudnik a Ostrava. Akti-
vity byly naplánovány společně 
členy Klubu Sportowego Obuw-
nik z Prudniku a Lukostřelecké-
ho oddílu TJ Mariánské Hory z 
Ostravy v roce 2010. Každý klub 
uspořádá v roce 2011 po pěti luko-
střeleckých závodech ve svých 
městech a závěrečná soustředě-
ní. Každého závodu se zúčastní 
na 60 sportovců, organizátorů 

a dobrovolníků. Předpokládáme, 
že projekt bude mít pozitivní vliv 
na odstraňování bariér na obou 
stranách hranice. Jeho účastníci 

budou poznávat kulturu a zvyky 
sousední země. Lepší poznání 
a pochopení povede k prohlu-
bování vzájemného porozumění 
a přátelství mezi kluby i jednot-
livci. Projektovaná setkání budou 
mít vliv nejen na trenérskou tech-
niku a výkonnost sportovců obou 
klubů, ale povedou také k osob-
ním poznáním a sbližování. Ke 
vzájemné spolupráci budou do 
budoucna přizváni také zástupci 
dalších lukostřeleckých klubů, 
a to z Opavy a z polského Jawor-
ze. Jejich zástupci se seznámí 
s výsledky našeho projektu 
na soustředění v Beskydech 
a zúčastní se plánování společ-
ných akcí pro následující roky. 
Všechny akce z projektu propa-
gují lukostřelbu, které se v Ma-
riánských Horách velmi daří.

 Jan Masár

Po stopách Robina Hooda
- spolupráce lukostřeleckých oddílů v Ostravě-Mariánských Horách

a Prudniku, květen - říjen 2011

Foto z 1. závodu z Ostravy z 11. 5. 2011

První závod v Prudniku 7. 5. 2011 – na fotografi i reprezentanti Mar. 
Hor s trenéry – manželé Masárovi
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Křesťanská mateřská škola, 
nacházející se v Ostravě-Marián-
ských Horách, pořádala v dubnu 
2011 ozdravný pobyt dětí v hote-
lu Pokrok na Bílé v Beskydech. 
Pobyt byl fi nancován z neinvestič-
ních dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ve výši 75 000 Kč, 
určených na ozdravný pobyt dětí 
ohrožených znečištěným ovzdu-
ším. A tak jednoho krásného jarní-
ho dne jsme s dětmi vyrazili směr 
Bílá, kde nás čekalo příjemné pře-
kvapení – při výstupu z autobusu 
nás přivítaly tři pohádkové bytosti 
– Karkulka, vodník a princezna. 
V tomto pohádkovém duchu jsme 
pokračovali a s dětmi jsme prožili 
celý pohádkový den. Hráli jsme si 
v přírodě s Karkulkou a zvířátky, 
s vodníkem a vodou a princez-
nou s pohádkovým kreslením. 
Druhý den ráno byl zorganizo-
ván Indiánský den. Prožili jsme 
dopoledne v indiánském stanu 
u totemu, kde si děti měly mož-
nost vyrobit indiánskou čelenku, 
a k tomu jsme si namalovali in-
diánské obličeje. Děti se pro vše 

velice nadchly, zvlášť je zaujala 
indiánská píseň. Přestože se nám 
třetí den počasí zhoršilo, děla-
li jsme si den čarování, kouzel 
a strašidel. Vytvořili jsme spolu 
s dětmi papírové netopýry a hráli 
hry. Čarodějnice připravily různé 
ochutnávky jídel. Čtvrtý den jsme 
se probudili do zimního dne, celá 
krajina byla zasněžená a my jsme 
se rozhodli, že dětem zpříjemní-
me den tím, že zajistíme návštěvu 
u hasičů. Dopoledne děti zdobily 
sklíčka barvami na sklo a každé 
z dětí si také kresbami vyzdo-
bilo bílé tričko, které si odvezlo 
na památku domů. Přišel večer 
a balení, u některých radost a také 
smutek, že už týden v přírodě kon-
čí. V pátek ráno jsme se rozloučili 
s personálem hotelu, rozdali diplo-
my a už nás čekala jen příjemná 
cesta domů.

Šárka Lampová,
učitelka Křesťanské
mateřské školy
Ostrava-Mariánské Hory,
U Dvoru 22

Zotavovací pobyt v Beskydech

Jen co se na nás sluníčko pousmálo, vyběhli jsme spolu s rodi-
či na naši zahrádku, na níž nás už čekala spousta soutěží, radosti 
a samozřejmě také sladkých odměn. Zúčastnili jsme se všichni, 
malí i velcí. Maminky a babičky si vyzkoušely nové taneční sestavy 
a tatínkové vše bedlivě zaznamenávali, ať máme na tento význam-
nýden, DEN DĚTÍ, památku. Mimo to jsme se také rozloučili 
s našimi předškoláky, kteří si po prázdninách připraví své aktovky 
a s úsměvem na rtech se vydají na dlouhou cestu „školáků“. Přejeme 
jim tedy, ať v září vykročí pravou nohou, ať se nám brzy přijdou 
pochlubit krásnými výsledky a zavzpomínat na společně strávené 
chvíle.

 Bc. Darja Slahúčková, učitelka MŠ Gen. Janka

Den dětí - rozloučení s předškoláky

Slet všech MINI čarodějnic, 
čarodějů a kouzelníků se uskuteč-
nil dne 28. dubna 2011 v MŠ Gen. 
Janka, kdy děti ve svých kostý-
mech za přispění klauna Hopsalí-
na pročarovaly celé dopoledne. 

V kouzelné atmosféře jsme se 
učili nasedat na koště, ovládat 
kouzelnickou hůlku a čarovat 
jako sám Harry Potter. A to vše za 
doprovodu minidiskotéky, která 
nás nenechala jen tak vychlad-
nout. Proto se už nyní těšíme na 

další čarodějnické setkání, na kte-
rém rozhodně nebudeme chybět. 
Ale na to si musíme počkat celý 
dlouhý rok…

Bc. Darja Slahúčková,
učitelka MŠ Gen. Janka

Naše kouzelná školka

Městská policie řešila na 
základě oznámení občanů nebo 
přímo na místě v období od 1. 4. 
– 30. 4. 2011 celkem 197 událos-
tí na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

6. 4. – Mariánské náměstí 11 
– Krádež elektrického nářadí

Hlídka MP spatřila muže, kte-
rý vyběhl z dvorní části domu 
a odnášel kufr s nářadím značky 
Hilti. Hlídkou MP bylo zjištěno, 
že bourací kladivo v hodnotě cca 
40.000,- Kč bylo mužem odci-
zeno z nezajištěného skladu sta-
vební fi rmy. V šetření PČR jako 
TČ krádeže.

7. 4. – Oblá 9 – Fyzické 
napadení

Hlídka MP byla vyslána k by-
tu, kde muž údery a kopy napadl 
svou družku. Žena měla krváce-
jící zranění na loktu levé ruky 
a stěžovala si na bolest hlavy. 
Na místo byla přivolána sanita 
s lékařem. 

9. 4. – Přemyslovců 45 (Na 
růžku) – Napadení v herně

Hlídka MP byla vyslána na 
místo, kde muž fyzicky napadl 
dva návštěvníky herny. Napa-
dený muž byl zraněn v obličeji 
(podlitiny ve tváři a oděrka na 
nose) a ženě, která napadené-
ho muže bránila, byl vytržen 
chomáč vlasů. Za útočníka byl 
označen muž přítomný v herně. 
V šetření PČR.

10. 4. – Chemická - Řízení 
vozidla bez řidičského opráv-
nění

Hlídka MP spatřila motorové 
vozidlo, jehož řidič ohrožoval 
svou jízdou BESIP. Při projed-
návání přestupku bylo zjištěno, 
že muž není držitelem řidičské-
ho oprávnění a byl mu vysloven 
soudem zákaz činnosti spočíva-
jící v zákazu řízení motorových 
vozidel. V šetření PČR.

16. 4. – U nových válcoven 
– Napadení dvou mužů

Hlídka MP byla vyslána na 
místo, kde se nacházeli dva zra-
nění muži, které napadlo dle sdě-
lení svědka pět mužů, kteří utekli 
směrem k domu na ul. Železná 
12. První z mužů upadal do bez-
vědomí a druhý muž měl krváce-
jící zranění na hlavě. Přivolána 
sanita s lékařem. V šetření PČR.

17. 4. – Daliborova 21 – 
Násilné vniknutí do vozidla

Hlídka MP spatřila osobní 
motorové vozidlo, které jevilo 
známky násilného vniknutí (roz-
bité přední okno u spolujezdce). 
Na místo se dostavil provozova-
tel vozidla, který potvrdil násilné 
vniknutí. V šetření PČR.

18. 4. – Výstavní 1 – Fyzické 
napadení

Hlídka MP byla vyslána na 

místo, kde došlo k fyzickému 
napadení muže (úder pěstí do 
obličeje, bez viditelného zraně-
ní) a k ukopnutí levého zrcátka u 
výše uvedeného osobního moto-
rového vozidla oznamovatele. 
Útočník byl hlídkou MP požádán, 
aby setrval na místě do příjezdu 
policejní hlídky, což dobrovolně 
učinil. V šetření PČR.

18. 4. – křižovatka Bílá x 
Cottonova – Fyzické napadení

Hlídka MP spatřila skupinu 
osob (cca 20 osob), kde došlo 
k roztržce mezi dvěma ženami 
a přítelem jedné z nich, první 
z žen hlídce sdělila, že ji a jejího 
přítele před chvílí fyzicky a ver-
bálně napadla druhá žena. Obě 
ženy byly hlídkou MP poučeny 
o dalším možném postupu, což 
vzaly na vědomí a další řešení 
události odmítly. 

27. 4. – Grmelova – Muž 
s epileptickým záchvatem

Hlídka MP spatřila muže, který 
prodělával epileptický záchvat. 
Hlídka MP poskytla muži první 
pomoc a na místo přivolala sani-
tu s lékařem. 

27. 4. – Šimáčkova – Muž 
poškodil motorové vozidlo

Hlídka MP byla vyslána na 
místo, kde muž poškodil úderem 
pěstí kapotu motorového vozi-
dla. Hlídka spatřila muže, kte-
rý odpovídal popisu pachatele, 
a vyzvala jej k prokázání totož-

nosti. Muž tuto výzvu neupo-
slechl a dal se na útěk z mís-
ta zákroku. Muž byl zadržen 
a předán přivolaným policistům. 
V šetření PČR. 

30. 4. – Cottonové 11 – Býva-
lý manžel kope do dveří

Hlídka MP byla vyslána k mu-
ži, který kopal do vstupních dve-
ří bytu bývalé ženy. Jelikož muž 
i přes opětovnou výzvu strážníka 
pokračoval v jednání narušují-
cím veřejný pořádek, byl před-
veden na obvodní oddělení PČR. 
Přestupek proti občanskému 
soužití byl hlídkou MP vyřešen 
v blokovém řízení a muž byl pře-
dán dozorčímu útvaru k dalšímu 
opatření.

Sběr použitých stříkaček: 
celkem 12 výjezdů, kdy bylo 
posbíráno 51 ks komplet.

Z činnosti městské policie

Sběr stříkaček
Bendlova 5
Prostorná 1
Mariánské náměstí 1
Fráni Šrámka 2
Zelená 5
28. října 2
Strmá 34
Vršovců 1
Celkem 51

Sledované ukazatele
 Mariánské Hory Hulváky Celkem
Chodci 6 0 6
Cyklisté 3 0 3
Parkovací kotouč 36 0 36
Pes - exkrementy 6 1 7
Pes - volný pohyb 12 0 12
Alkohol OZV 2/2009 42 2 44

 každý čtvrtek Čertovské trhy zajištění VP
 duben Žákovská, Varšavská, veřejný pořádek
  Oborného
 duben zastávky MHD prevence Daliborova, 
   Hulváky
   veřejný pořádek, OZV 
 duben Mariánské náměstí 2/2009, psi,
   osoby bez domova
 duben Daliborova konzumace alkoholu
   na veřejnosti
 duben osada Bedřiška veřejný pořádek,
   krádeže kovů
 duben Azylový dům veřejný pořádek
 duben Železná, Nájemnická veřejný pořádek
 duben sídliště Fifejdy stacionární doprava
 duben Jablonského stacionární doprava
  - okolí pošty 34x oznámení o přestupku,
   34x přestupků z toho   

   18x blok, 16x domluva 

4x chybějící kanálové víko 
Lázeňská, Mařátkova, 2x Dali-
borova

Řešení přestupků:

ZMH 200.indd   6ZMH 200.indd   6 8.6.2011   9:05:298.6.2011   9:05:29



18. 6. sobota 8.00 – 13.00 „Po stopách Landecké Venuše“ – knihovny 
obvodu pořádají výlet pro děti na Landek spojený s hledáním pokladu. Tato 
akce uzavře půlroční projekt Knihovnické časohrátky, který fi nančně pod-
pořila Nadace OKD. 

Začínají prázdniny, škola končí, děti se už nemohou dočkat, dospělí se 
těší na dovolenou.

Knihovny na ulicích Daliborova 9 a J. Trnky10 nezapomněly na své 
čtenáře ani v době prázdnin. Dospělí mohou svůj volný čas trávit čtením 
s pěknou knihou nebo si půjčit audioknihy - zvukové knihy - a číst ušima 
- tj. zaposlouchat se do zvuku slov i rytmu textu přednášeného herci.

Pro děti připravujeme po celé prázdniny soutěže, čtení, výtvarné dílny.

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
Každé úterý o prázdninách od 9.00 do 16.00 hodin bude probíhat v odd. 

pro děti a mládež soutěžní hra „Pátrači v knihovně“. Na konci prázdnin 
vyhlásíme největšího pátrače knihovny. A na co se mohou děti těšit? Na 
soutěže zaměřené na postřeh, kvizy, sestavování portrétu zločince, čtení 
černých historek,…

Každý čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin v „Barevném létě“ malujeme 
sádrové odlitky, skládáme vlaštovky z papíru a soutěžíme s nimi v létání. 

Upozorňujeme čtenáře knihovny Daliborova na změnu půjčovní 
doby v červenci a srpnu:
 Oddělení Oddělení

 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00 – 15.00 zavřeno
Úterý 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Středa zavřeno zavřeno 
Čtvrtek 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
22. 6. středa 14.00 – 15.00 „Čtení s pejsky nás baví“ – zábavné čtení 

pro děti budou spolu s Vámi opět poslouchat fenečky Barbucha a Anežka 
z canisterapeutického týmu „Podané ruce, o.s.“

4. 7. – 30. 8. „Barevné letní snění“ – výstava výtvarných prací klien-
tů Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě, které 
vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině.
Červenec - během půjčování „Pohádkové léto“ – křížovky, kvízy 

a doplňovačky pro dětské čtenáře na téma hrdinové z pohádek. 
Srpen – během půjčování „Na stopě“ – soutěž pro dětské čtenáře v řeše-

ní detektivních případů.

Upozorňujeme čtenáře knihovny J. Trnky na změnu půjčovní doby 
v červenci a srpnu:
 Oddělení Oddělení

 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 15.00 zavřeno
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00

 Za pěknou knihou a na akce zvou do knihoven knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
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Poradnu odborné-
ho sociálního pora-
denství mohou navští-
vit osoby se zdravot-
ním postižením starší 
15 let, senioři a jejich 
blízcí. Mohou se na 
nás obracet s dotazy 
v oblasti sociální péče, 
zejména vyřizování příspěvků na opatření 
zvláštních pomůcek a příspěvků souvise-
jících s průkazy mimořádných výhod TP, 
ZTP, ZTP/P. Zprostředkujeme kontakty 
na organizace poskytující sociální služby 
a vysvětlíme podmínky vyřízení příspěvku 
na péči, pomůžeme s vyplněním žádosti. 
Nabízíme také informace v oblasti státní 
sociální podpory, dávek hmotné nouze, 
invalidních důchodů, výhod a slev mimo 
zákonem stanovené oblasti. V rámci pra-
covního poradenství Vám pomůžeme se 
sepsáním životopisu, motivačního dopisu, 
při hledání zaměstnání na internetových 
portálech, kontaktování zaměstnavatele 
písemnou, telefonickou, emailovou for-
mou. Teoreticky i prakticky Vás připraví-
me na pracovní pohovor. Služba odborného 
sociálního poradenství je bezplatná.

Na nezbytně nutnou dobu také půjčujeme 
kompenzační pomůcky např. mechanický 
invalidní vozík (8 Kč/den), chodítko - pev-
né, čtyřkolové (5 Kč/den), vanovou sedač-
ku (5 Kč/den), vanový elektrický zvedák 
s naklápěním (8 Kč/den), klozetové křes-
lo (5 Kč/den). Zprostředkujeme kontakty 
na půjčovny kompenzačních pomůcek 
a informace týkající se pořízení si vlastní 
pomůcky. 

Osobní asistence je služba určená oso-
bám se zdravotním postižením a seniorům, 
minimální věk uživatele služby je 6 let. 
Osobní asistentky zajišťují pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajiš-
tění stravy a chodu domácnosti. Osobní asi-
stence zahrnuje rovněž výchovné, aktivi-
zační a vzdělávací činnosti. Uživatel může 
také požádat o doprovod k lékaři, do školy, 
na úřady a o pomoc při uplatňování práv 
a při obstarávání osobních záležitostí. Služ-
by osobní asistence jsou částečně hrazeny 
uživatelem. 

Sociálně aktivizační služby pro osoby 
se zdravotním postižením mohou využít 
osoby se zdravotním postižením ve věku 
od 15 do 64 let. Služba podporuje rozvíje-
ní individuálních schopností a dovednos-
tí vedoucích k začlenění do společnosti, 
zejména na trh práce. Služba je poskyto-
vána formou motivačních a vzdělávacích 
aktivit bezplatně.

Zájemci se mohou účastnit setkávání 
motivačně-vzdělávací skupiny, jejíž smys-
lem je vzájemná podpora jednotlivých 
členů a předávání vlastních zkušeností 
z oblasti trhu práce. Skupina nabízí nácvik 
oslovování zaměstnavatele, přípravu na 
pracovní pohovor, testy asertivity, osvojo-
vání relaxačních technik, rozvíjení komuni-
kace, sdílení zkušeností jednotlivých členů 
v oblasti zaměstnávání.

Další možností je účast na počítačovém 
kurzu, díky kterému uživatelé získají nebo 
rozšíří své dovednosti v práci s počítačem. 
Kurz je zaměřen zejména na práci ve WOR-
DU a EXCELU. Účastníci se naučí praco-
vat s internetem a emailovou schránkou 
a po absolvování obdrží certifi kát. Infor-
mační koutek pak nabízí bezplatné využí-
vání internetu. V rámci sociálně aktivizač-
ních služeb je v Centru také pořádána Kre-
ativní tvorba zaměřená na výrobu různých 
dekorativních předmětů a ozdob. 

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme 
při řešení nepříznivé sociální situace. 
Sídlíme na ulici Bieblova 3 v Ostravě
(zastávka MHD Hotelový dům Jindřich)
Tel: 596 115 318
E-mail: czp.kupcokova@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Návštěvní hodiny poradny: 
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 
úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
pro objednané
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
čtvrtek 13:00 – 15:00 – pro objednané 
 Jana Kupčoková, DiS.
 sociální pracovnice

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
nabízí své služby odborného sociálního poradenství, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 Městská policie Ostrava pořá-
dá v rámci projektu Bezpečnější 

Ostrava další bezplatný kurz pro 
veřejnost, a to 22. června 2011 

od 16.00 hodin. Místem konání 
je opět budova bývalého ředi-
telství Městské policie Ostrava 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě. 

Ústředním tématem setkání 
s občany bude tentokrát zabezpe-
čení domů a bytů v době dovo-
lených. Pro účastníky kurzu je 
připravena beseda se strážníky 
a zástupci Policie ČR.

Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana ani závěreč-
ná diskuze občanů se strážníky. 

I tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků 
kurzu. 

Bližší informace rádi poskyt-
neme na tel. 599 414 165, 
950 739 407 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz.

Městská policie zve na další bezplatný kurz
pro veřejnost

Již tradičně poslední srpnovou 
sobotu, která letos připadá na 
27. srpna 2011, se v zadní části 
areálu Komenského sadů, na ul. 
Hrušovské v Moravské Ostravě 
uskuteční od 12.30 hod Meziná-
rodní setkání jízdních policií. 

Strážníci a policisté na koních 
se utkají ve třech disciplínách – 
parkurovém skákání, zrcadlovém 
skákání a hlavní disciplíně, tzv. 
policejním parkuru. Návštěvníci 
se také mohou těšit na bohatý 
doprovodný program, připraven 
je rovněž program pro děti. 

Vstup na akci je bezplatný. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Městská policie zve na XIV. Mezinárodní setkání 
jízdních policií
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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

 UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

STÉLKY HANÁK
- prohlubeň pod palcovým kloubem
- pro zdravou chůzi

 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

Kontakt:
Novinářská 3 (4. patro.),

Ostrava-Mar. Hory,
tel.: 721 093 198,

608 169 639

n OSOBNÍ TISKOVINY
n FIREMNÍ TISKOVINY
n LETÁKY
n PLAKÁTY
n KATALOGY
n BROŽURY
n KNIHY
n PERIODIKA
n KALENDÁŘE

NABÍZÍ
POČÍTAČOVOU SAZBU,

GRAFICKÉ NÁVRHY
A PŘEDTISKOVOU

PŘÍPRAVU:

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

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

l PEDIKÚRA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

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

Provozní doba.
Po: 8.00 - 18.00 
Út: 7.00 - 15.00
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

l PŘEDNÁŠKY:
12. 7. 2011 – Opavsko a Frý-

decko
2. 8. 2011 – Německo
6. 9. 2011 – Vyprávění o staré 

Ostravě
Začátek: 14.00 hod.
Místo:  klubovna DPS 

Novoveská 14
Přednáší: Mgr. Zdeněk Samek

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabrie-

la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

Lichý týden: Po - Čt: 8.00 - 
17.00, Pá: 11.00 - 17.00, So: dle 
objednávky

Sudý týden: Po - Čt: 8.00 - 
15.30, Pá: 11.00 - 15.30, So: dle 
objednávky

l PEDIKÚRA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 - 15.00 v domácnostech 
klientů, Pá: 7.00 - 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Své náměty či připomínky
k úklidu pište prosím na e-mail: 

uklid@marianskehory.cz

ZAKONČETE VAŠI PROCHÁZKU V MARJÁNCE…

MARJÁNKA

Nacházíme se na ulici Gen. Janka 1157/3

Centrum pro celou rodinu s občerstvením

l příjemné prostředí l herna pro děti l venkovní posezení
l zmrzlina l nanuky l různé druhy kávy l pivo l limo l párky 
v rohlíku a mnoho dalších dobrot…

Připravujeme hlídání dětí, kurzy angličtiny
pro děti i dospělé…

Sledujte naše webové stránky:
www.centrum-marjanka.cz

LETNÍ DĚTSKÁ
SQUASHOVÁ SKOLA

Vážení rodiče, nemáte ještě pro 
své děti program na prázdniny a 
nechcete, aby se vaše děti toulaly po 
ulicích? My máme pro vás řešení:

LETNÍ SQUASHOVÁ ŠKOLA
VE SQUASH CENTRU

V OSTRAVĚ-MAR. HORÁCH 
Volejte tel. č. 597 577 777

nebo 724 072 000 a objednejte se 
na termíny od 1. 7. do 31. 8. 2011

na čas, který vám vyhovuje,
po-pá 8-16 hod., so-ne 8-16 hod.

Cena 1 hrací hodiny tréninku
je 120 Kč.

Využijte tuto jedinečnou nabídku, 
kdy služby trenéra

i půjčovné rakety a míčku
jsou ZDARMA.
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