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O tom, že čtení je nejen umění, ale může být 
i veliká zábava, po které dokonce zatouží i Slu-
níčko, se přesvědčili noví malí čtenáři v knihov-
ně na Fifejdách. V pořadí již šestý ročník Týdne 
prvňáčků zde totiž zahájila divadelní pohádka 
„Jak přiletěla hvězdná bludice“ v podání dětských 
čtenářů knihovny. Poté zazněly fanfáry, princezna 
Knihomilka přednesla slavnostní slib čtenáře a pan 
místostarosta RSDr. Jiří Boháč se ujal pasování. 

Malí čtenáři poklekli a přísahali na královský meč, 
že budou mít knížky rádi, budou je číst a chrá-
nit. Jeden prvňáček vyslovil obavy, zda nedostal 
falešný průkaz, když má na něm nálepku Sluníčka 
a bratrova průkazka do knihovny vypadá jinak. 
Jeho obavy se naštěstí nepotvrdily, děti si odnesly 
domů pěkné knížky a až čas ukáže, zdali jim nad-
šení vydrží a stanou se opravdu zdatnými čtenáři. 

 Za knihovnu Iva Kramářová

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ  Ze zasedání ZMOb a RMOb Mariánské Hory   

a Hulváky
ÿ Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2010
ÿ Humanitární sbírka
Uzávěrka dalšího čísla je 25. dubna 2011

České přísloví měsíce:
RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE.

PSALI JSME V DUBNU 2006

Děkuji panu ing. M. R. z Dolní 
Lhoty, který od roku 1929 do roku 
1975 bydlel v Hulvákách a Ma-
riánských Horách, že si „nahlas“ 
zavzpomínal na svá školní léta. 
Byl inspirován mým dotazem 
v únorovém Zpravodaji: Na kte-
rém místě byla fotografována ta 
velká skupina lidí s rozvinutým 
stranickým praporem? Dovolte, 
abych citoval část jeho dopisu: 

„Budova náležela k areálu 
hřiště, které bylo dále ohraničeno 
ulicemi Wolkerova, Matrosovova, 
dř. Družstevní a E. Destinnové. 
Na straně u ulice Matrosovové 
stál hudební pavilón, ve kterém 
koncertovaly dechové orchest-
ry, z nichž jeden byl řízen tehdy 
populárním kapelníkem p. Lang-
rem z Hulvák. Hřiště bylo užívá-
no školami k veřejným cvičením, 
konaly se na něm různé slavnosti 
a v zimě sloužilo jako kluziště s pří-
rodním ledem. Zimy trvaly tehdy 
od prosince do března a nikdo 
se tomu nedivil jako dnes. Přes 
ul. E. Destinnové a podél Mat-
rosovové je situována měšťanská 
škola, jejíž úroveň dodnes nebyla 
žádnou devítiletkou překonána, 
a o učitelském sboru, tehdy odbor-
ných učitelů, nemluvě. Pro infor-
maci, stejná měšťanka, její dvojče, 
byla vybudována za hl. nádražím 
Ostrava v Přívoze. Hřiště v létech 
temna bylo zrušeno a vybudována 
na něm mateřská škola. Dříve byla 
školka v měšťance, přístupná po 

samostatném schodišti ze školní 
zahrady s přístupem do ní z ulice 
E. Destinnové.

Také se pan M. R. zmínil o le-
tišti v Mariánských Horách:

„Další Váš dotaz se pod názvem 
„Kdo ví – odpoví“ týkal letiště 
v Mariánských Horách. Není to 
žádná fantazie, letiště tam skuteč-
ně bylo. Na loukách mezi jámou 
Ignát a jámou Odra, ohraniče-
ných řekou Odrou a hlavní žel. 
tratí. Byl jsem na něm na jednom 
leteckém dnu v roce 1934 nebo 
1935. Později to již asi nebylo, 
protože v těchto letech se již zača-
lo stavět letiště v Hrabůvce, kam 
jsme jezdívali na kolech. K článku 
„Vzpomínáte si“ jen tolik, že za 
hřbitovním plotem byla ještě hos-
poda zvaná Švarná Hanka, která 
trvale zvala vývěskou za oknem na 
„vařonka“. Dnes již málokdo ví, 
co to vlastně bylo“.

O letišti mi napsal i pan M. S.
z Moravské Ostravy, který se po-
važuje, ač rodák z Nové Vsi, za 
napůl Hulváčana.

„Jsem pamětník onoho letiště 
u obou hald dolu Ignát. Průkop-
níkem létání byl policista, snad 
příjmením Zapletal. Tehdy jsem 
měl asi 8 a byl jsem tam s rodiči. 
Hlušina ze šachty se navážela sho-
ra a v kovových žlabech se sypa-
la dolů. Pokud hlídač neviděl, ve 
žlabech jsme sjížděli my kluci. 
Romantika.“

 Jiří Jezerský, místostarosta

Děkuji

Týden prvňáčků

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje lite-
rární soutěž pro žáky ostravských základních škol. Zúčastnit 
se jí může každé dítě ve věku 6 až 15 let s trvalým bydlištěm 
v Ostravě. Principem soutěže je napsat krátký pohádkový pří-
běh, který bude mít šťastný konec a hlavně - v ději pohádky se 
musí objevit alespoň jeden čert. Pohádka by měla být v maxi-
mální délce jedné strany formátu A4, dítě ji může vymyslet a na-
psat samo, ale i s pomocí dospělých. Vybrané pohádky namluví 
moderátoři Hitrádia Orion a autoři nejhezčích příběhů získají 
hodnotné ceny, například týdenní prázdninový pobyt s plnou 
penzí pro celou rodinu v Hotelu Odra na Ostravici zdarma nebo 
Věrnostní kartu Multikina Cinestar Ostrava se speciálním bonu-
sem. Aby se autor mohl soutěže zúčastnit, je potřeba zaslat text 
pohádky nejpozději do 30. května 2011 na emailovou adresu: 
soutez@certovskepohadky.cz. Vyhlášení vítězů proběhne na 
konci června 2011. Rodiče, děti, využijte příležitost! Vezměte 
do ruky tužku, papír a napište Čertovskou pohádku. Čekají na 
vás báječné ceny! Hlavními partnery soutěže jsou Hotel Odra 
na Ostravici a Multikino Cinestar Ostrava, mediálním partne-
rem Čertovských pohádek je Hitrádio Orion. Více informací 
o soutěži najdete na www.certovskepohadky.cz a také v příštím 
vydání Zpravodaje. 

 Patrik Hujdus,
 zastupitel a radní

Čertovské pohádky

V knihovně na ulici Daliborova přivítali prvňáčky mezi nové čtenáře písmenkové čarodějnice a spolu 
s děti našly všechna poztrácená písmenka z knih.

Radnice upozorňuje občany, kteří 
dosud neuhradili nájemné za obec-
ní pozemky pod garážemi splatné do 
30. listopadu 2010, aby tak učinili 
neprodleně. Platbu proveďte převo-
dem na účet 19-1649321399/0800 nebo 
v hotovosti na majetkovém odděle-
ní ÚMOb MHaH, Přemyslovců 63, 
Ostrava-Mariánské Hory.

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na své schůzi dne 21. března 2011 projednala 
podněty občanů a společností městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, týkající se poletujících 
znečišťujících částic v ovzduší a zvýšeného zápa-
chu, pocházejícího z areálu sanace laguny Ostramo. 
RMOb žádá radu města o podání informací k ak-
tuálnímu stavu sanací lagun Ostramo. 

 (red)

Usnesení rady
městského obvodu
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V souladu s Vyhláškou Minister-
stva pro místní rozvoj č. 372/2001 
Sb. provedl bytový odbor vyúč-
tování služeb spojených s užívá-
ním bytu za rok 2010. Pracovnice 
bytového odboru doručily faktury 
nájemníkům již koncem března 
a začátkem dubna. Faktura obsa-
huje mnoho údajů a pro předejití 
každoročně se opakujících otázek 
jsme některé údaje vypíchli:

Datum přistěhování, datum 
odstěhování a období - častým 
nedorozuměním je rozpor těchto 
tří dat u osob, které se během roku 
přistěhovaly nebo odstěhovaly. 
Období je vždy 01-12/10, protože 
faktura je za kalendářní rok 2010; 
tento údaj je uveden v tabulce. 
Datum přistěhování a odstěho-
vání je uveden v záhlaví faktury 
(u nájemníků, kteří bydleli v bytě 
celý rok, jsou jen tečky). Tento 
údaj ovlivňuje výši všech fakturo-
vaných služeb. 

Tabulka je rozdělena na odběr-
né místo a bytovou jednotku 
a dále podle služeb, které dodá-
váme našim nájemníkům (plyn 
a elektřinu do bytů nedodává-
me). V části odběrné místo jsou 
pro informaci uvedené hodnoty 
za celý dům. V části bytová jed-
notka jsou údaje pro jednotlivého 
nájemníka. V této části tabulky 
je dále uvedena částka přijatých 
záloh a nákladů na služby. Rozdíl 
je přeplatek nebo nedoplatek. Pro 
zajímavost uvádíme některé jed-
notky, které se používají: osoby, 
díly, plocha, byt, průduch…

V případě, že nájemník nebude 
s vyúčtováním souhlasit, má prá-

vo reklamovat vyúčtování do 21 
dnů od převzetí faktury. 

Nedoplatky budou spolu s ná-
jemným za měsíc červen v červ-
novém SIPO (v tomto měsíci bude 
splatný i poplatek za svoz a likvi-
daci odpadu, proto je nutné s tím 
počítat u nájemníků, kteří platí 
SIPO z bankovního účtu. Větši-
nově mají tam nastaveny limity, 
tudíž je třeba zkontrolovat výši 
limitu, aby nedošlo k neuhrazení). 
Odstěhovaným nájemníkům bude 
zaslána složenka. Přeplatky budou 
zasílány poštovními poukázkami 
v průběhu měsíce června 2010. 
Kdo bude chtít obdržet přeplatek 
na bankovní účet, musí nahlásit 
číslo svého účtu p. Kováčikové 
(odbor bytový ÚMOb MHaH), 
a to během měsíce dubna. Přeplat-
ky nelze započítávat vůči nájem-
nému. Pokud vznikly nájemníko-
vi dluhy na nájemném nebo na 
službách z minulého období, bude 
přeplatek použit na kompenza-
ci těchto dluhů včetně poplatku 
z prodlení.

Z rozboru vyúčtování za rok 
2010 vyplynuly velké nedoplatky, 
které v některých případech pře-
sahují 5 000 Kč. Jsou způsobeny 
souběhem zvyšování cen energií 
(elektřina, teplo), vody (studená 
voda a teplá voda) a chladnějšího 
počasí v roce 2010 oproti roku 
2009 (zálohy byly upraveny podle 
roku 2009). V roce 2010 bylo o 57 
topných dnů více než v roce 2009 
a dnů s průměrnou teplotou pod 
0°C bylo v roce 2010 82 a v roce 
2009 jen 48.
 Ing. Lukáš Lesňák,
 vedoucí bytového odboru

Vyúčtování služeb spojených 
s bydlením za rok 2010

pro nájemníky obecních bytůDne 5. dubna 2011 jsem se 
zúčastnila křestu knihy Dopisy 
bratra Maryčky Magdonové, jejímž 
autorem je místostarosta městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky pan Ing. Jiří Jezerský. Kmo-
trem knihy byl Jaromír Nohavica. 
Součástí akce bylo také vystoupení 
slečny Kovalové.
n Od roku 2006 jste stálý 

přispěvatel do www.ostravaci.cz, 
Na těchto stránkách jsou zveřej-
ňovány dopisy bratra Maryčky 
Magdonové. Nyní dopisy vychá-
zejí knižně a mají širší záběr. Na 
světě je tak popis událostí, kte-
ré se vážou jak k Mariánským 
Horám, Hulvákám, tak k Ostra-
vě a okolí. Je to již Vaše čtvrtá 
kniha. Co Vás k vydání Dopisů 
vedlo?

Kdejaký politik se staví do role 
spisovatele a pak na pultech leží 
stohy svázaného papíru na téma: 
Ten řekl mezi dveřmi to a ten zas 
u piva tohle. Já tento druh bulvá-
ru z hloubi duše nesnáším a mým 
cílem je přiblížit dnešním čtená-
řům dobu před 100 lety, kdy jsme 
byli uhelným a železným pupkem 
rakouské monarchie. Zde vznikaly 
peníze, za které se v Alpách budo-
valy tunely.
n Proč jste si vybral průvod-

cem po Ostravě fi ktivní postavu 
Josefa, bratra Maryčky Mag-
donové právě v letech 1900 až 
1909?

Neexistovala Maryčka, neexis-
toval Petr Bezruč, neexistovalo pět 
sirotků ve Starých Hamrech. Tak 
proč bych si je nemohl vymyslet? 
Ostrava a zejména Čertova Lhot-
ka, později Mariánské Hory, na 
začátku 20. století prožívala boom 
podobný zlatokopecké horečce 
v Kalifornii. Byla to úžasná, pře-
vratná doba a nežijící Maryčka ve 
Starých Hamrech měla nárok na 
ty nejčerstvější informace z místa, 

kde pracoval její bratr jako tesař na 
existující šachtě Ignát.
n Takže jednotlivé dopisy 

mají reálný podklad? 
Nedovolil bych si zase tak moc 

fabulovat, nejsem pisatel bulváru. 
Dal jsem bratrovi Josefovi do péra 
pravdivou historku a on ji poslal 
své sestře do Starých Hamer, aby 
i tam věděli, čím žila Ostrava.
n Všimla jsem si, že po roce 

1907 už nejsou dopisy adresová-
ny do Hamer…

Musím Vás pochválit, jste prv-
ní, kdo si toho všiml. Ano, sestra 
Maryčka se provdala za prodej-
ce pravých valašských papučí 
a zabydlela se ve Frýdku na ulici 
Hluboká. Tam se krabice se 100 
let starými dopisy také nedávno 
našla.
n To je silné kafe!
To je úhel pohledu, jak jinak 

bych se k dopisům dostal?
n Je dopisů více než ty, které 

jste dosud publikoval?
To víte, že ano, čas na nich 

zapracoval, rozpadají se pod prs-
ty, je třeba s nimi zacházet velmi 
opatrně, ale vždy, když nějaký roz-
luštím, posílám jej svému kama-
rádovi, vynikajícímu ostravskému 
fotografovi Borisi Rennerovi, kte-

rý jej pověsí na své webové strán-
ky www.ostravaci.cz. Chtěl bych 
tím zdůraznit, že dopisů je mnoho 
a sám nevím, jaké překvapení mne 
a čtenáře ještě čeká.
n Jakou roli ve Vaší knize 

hraje Jarek Nohavica?
Jarek je kmotr mé knihy a to 

proto, že i on se zamýšlel nad 
autorstvím Slezských písní (zejmé-
na v době, kdy je zhudebňoval), 
a napsal svého času velmi zají-
mavý virtuální dopis možnému 
autorovi Slezských písní Ondřeji 
Boleslavu Petrovi, který byl pří-
telem Vladimíra Vaška. Ale o tom 
v předmluvě.
n Předmluva a závěr pub-

likace je dílem Petra Andrleho 
a jeho Okrašlovací spolek z Če-
ladné je vydavatelem knihy?

Je tomu tak. Kolega Petr Andrle 
se nabídl, že mi s vydáním knihy 
vypomůže a že čtenáře zasvětí do 
tajů období, které popisuje bratr 
Maryčky Magdonové.
n Jakých tajů?
Na tomto místě mi nezbývá nic 

jiného, než Vám poděkovat za roz-
hovor s doporučením, že odtajnění 
nastane, až si Dopisy přečtete. 

Děkuji Vám za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

Jarek Nohavica pokřtil Dopisy

V I. čtvrtletí roku 2011 se uskutečnilo 
jedno řádné zasedání ZMOb, pět řádných 
a dvě mimořádné schůze RMOb.

Usnesení ZMOb a RMOb naleznete na 
internetových stránkách Městského obvodu 
MHaH www.marianskehory.cz 

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém zasedání:

Vzalo na vědomí
l Roční zprávu o stavu požární ochra-

ny v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za rok 2010
l Podání žádosti o státní dotaci na rea-

lizaci etapy II. B/2 – Dolina – Regenera-
ce panelového sídliště Fifejdy z programu 
MMR „Podpora regenerace panelových 
sídlišť v roce 2011“

Rada městského obvodu na svých 
schůzích:

Rozhodla 
l O uzavření Mandátní smlouvy o 

inkasu pravidelně se opakujících plateb 
obyvatelstva v rámci SIPO s Českou poš-
tou, s. p.
l O uzavření Smlouvy o ubytování 

(Rámcová smlouva), se společností JARE-
NA Centrum, s. r. o., týkající se poskyto-

vání přístřeší dle vykonatelného rozhodnutí 
soudu 
l O uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo – Generální oprava mateřské školy, 
budova MŠ Zelená 73A, Ostrava-Mari-
ánské Hory, uzavřené se společností MH 
– STAVBY, s. r. o.
l O uzavření Smlouvy o dílo na zakáz-

ku malého rozsahu „Oprava balkónů na ul. 
Ladislava Ševčíka 13, 15, 17, 19, 21, 23“ 
s podnikatelem Oldřichem Janáčkem
l O uzavření Nájemní smlouvy na 

nebytový prostor v domě 28. října 247/879, 
Ostrava-Mariánské Hory s Elen Mazga-
jovou BRETS, účel podnikání – prodejna 
sportovních potřeb
l O uzavření Smlouvy o sběru, svozu, 

využívání a odstraňování odpadů na hřbito-
vě v Ostravě-Mariánských Horách s OZO 
Ostrava, s. r. o.
l O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostor, uzavřené 
s Charitou Ostrava
l O uzavření Smlouvy o uživatel-

ské podpoře k PC informačnímu systému 
„Pečovatelská služba“ s Petrem Zajícem
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

10.000 Kč Okrašlovacímu spolku ROZ-
HLEDNA, o. s.
l O uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Čištění místních komuni-
kací v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky“ se subjektem Sdružení fi rem 
pod označením Sdružení pro Ostrava-Ma-
riánské Hory - čištění
l O uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Komplexní údržba zele-
ně v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky“ se subjektem Sdružení fi rem 
pod označením Sdružení pro Ostrava-Mari-
ánské Hory - zeleň

Vzala na vědomí
l Vzdání se funkce ředitelky Mateř-

ské školy Ostrava-Mariánské Hory, Zele-
ná 73A, příspěvková organizace, k 31. 1. 
2011
l Informaci oddělení péče o seniory 

a osoby se zdravotním postižením o počtu 
uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám 
o poskytování pečovatelské služby za rok 
2010

Stanovila
l Roční nájemné u pozemků neslouží-

cích k podnikání nájemce pro rok 2011
Schválila
l Plán veřejnoprávních kontrol u zříze-

ných příspěvkových organizací
l Provozní řád trhů městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky

Zřídila
l Komisi projektových záměrů
Souhlasila
l S podáním žádosti o poskytnutí 

fi nančních prostředků k projektu „Zahrada 
blízká přírodě“ odboru ochrany životního 
prostředí MMO
l S rozpisem provozu mateřských škol 

v prázdninových měsících červenec a srpen 
2011
l S uzavřením Mandátní smlouvy 

na výkon technického dozoru k zakázce 
„Generální oprava MŠ Zelená 73A, Ostra-
va-Mariánské Hory“ se společností POEL 
s. r. o.

Jmenovala
l Předsedu a členy konkurzní komise 

na podkladě vyhlášení konkurzního řízení 
na ředitele Mateřské školy Ostrava, Zelená 
73A, příspěvkové organizace

Uložila
l Odboru výstavby, VHaZ, zajistit 

předložení žádosti o účelovou dotaci z roz-
počtu statutárního města Ostravy na opravu 
stavby „Kaplička na ul. Novoveské“ útvaru 
hlavního architekta MMO

Požádala
l Radu města o podání informací 

k aktuálnímu stavu sanací lagun Ostramo
 Bc. Pavla Uhrová, tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu v I. čtvrtletí 2011
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Trhům je již 100 let

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích

Za účelem spolufi nancování útulku pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích byla ke dni 1. březnu 2011 zahá-
jena veřejná sbírka. 

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajících 
v útulku na své nové majitele, na pána, který je bude mít rád a bude jim 
věnovat náležitou péči, mohou až do 30. ledna 2014 přispět libovolnou 
fi nanční částkou na účet č. 110189 – 1649297309 / 0800. 

Za peníze, pořízené 
z této veřejné sbírky, 
budou pořízeny potře-
by pro psy. Každý pří-
spěvek, který umožní 
zmírnit následky spo-
jené s nedobrovolným 
pobytem nejlepšího 
přítele člověka v útul-
ku, je velkou pomocí a 
Městská policie Ostra-
va jako provozovatel 
útulku za ni děkuje.

Jazyková škola Hello otevírá nové zkouškové centrum
Jazyková škola Hello, se sídlem na Novinářské ulici 7 v Ostravě-

Mariánských Horách (naproti OC Futurum), se stala akreditovaným 
mezinárodním zkouškovým centrem University of Cambridge. Cam-
bridgeské certifi káty jsou světově nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. 
Ročně je skládá několik milionů lidí. Centrum jazykových zkoušek 
bylo slavnostně otevřeno v pátek 25. března 2011. Více informací zís-
káte na www.hello.cz.

Životní podmínky 2011 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České 
republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovna-
telné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských 
zemích. Šetření na území ČR probíhá do 15. května 2011 prostřed-
nictvím vyškolených tazatelů, kteří se prokazují průkazem tazatele 
a příslušným pověřením.

Závěrečná konference k projektu Duhová škola
Dne 21. března 2011 se v hotelu Harmony Club v Ostravě-Marián-

ských Horách konala závěrečná konference k projektu „Duhová škola: 
multikulturní výchovou k otevřené a tolerantní společnosti“. Cílem 
projektu je zlepšení rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschop-
nosti žáků ZŠ v Moravskoslezském kraji aplikací multikulturní výcho-
vy v šesti předmětech pro 1. a 2. stupeň základních škol. V průběhu 
projektu, který měl svou základnu na ZŠ Gen. Janka v Ostravě-Marián-
ských Horách, byly vyvinuty a testovány nové učební materiály.

Opět komiksové focení
Z třinácti žáků navštěvujících Základní školu Gen. Janka se na několik 

hodin stali herci. V první polovině dubna se zúčastnili focení komiksu 
s názvem Kyberšikana, které v Mariánských Horách a Hulvákách orga-
nizovalo Občanské sdružení Volání naděje. Příběh o novodobé formě 
šikany se stane součástí preventivního projektu výchovných fotoseriálů 
a bude sloužit jako učební pomůcka v základních a středních školách 
po celé České republice. Na výrobě se kromě dětí podíleli také mís-
tostarostové našeho městského obvodu RSDr. Jiří Boháč a Ing. Jiří 
Jezerský, společně s radním Patrikem Hujdusem.

KRÁTCE:

V březnu 2011 pan místostarosta RSDr. Jiří Boháč popřál k život-
nímu jubileu paní Vlastě Jiříčkové a paní Štěpánce Bugnové. Obě-
ma oslavenkyním přejeme mnoho zdraví a životní pohody.

 Bc. Alena Michelová, matrikářka

Blahopřejeme

Vítání novorozených občánků
V sobotu 19. března. 2011 proběhlo na marián-

skohorské radnici vítání dětí narozených na konci 
loňského a začátkem letošního roku. Z pozvaných 20 
dětí se do obřadní síně dostavilo 10 miminek se svý-
mi rodiči a příbuznými. Slavnostní obřad byl zahájen 
malým koncertem studentek ze ZUŠ Eduarda Marhu-

ly, poté se s ratolestmi přivítal místostarosta pan Ing. 
Jiří Jezerský, který k dětem i rodičům přednesl krátký 
a milý projev. Rodiče se u příležitosti této slavnostní 
chvíle podepsali do pamětní knihy a poté obdrželi na 
upomínku malou pozornost pro své děti.

 Bc. Alena Michelová, matrikářka

Městský obvod Plesná 
spolu s TJ Sokol Plesná 

a Hasiči Plesná zvou všechny 
milovníky folkloru a tradic 
na 14. ročník folklorního fes-
tivalu „Májová Plesná“, který 
se koná ve dnech 30. dubna 
a 1. května 2011. V sobotu 30. 
dubna se odpoledne v 16 hodin 
staví v prostoru před hasičár-
nou májka a večer od 20.00 je 
v místní tělocvičně „Posezení 
u cimbálu“. V neděli 1. květ-

na dopoledne jezdí po Plesné 
koňské povozy s účinkující-
mi a zvou občany k účasti na 
folklorním festivalu. Od 13.00 
se v místním kostele uskuteční 
koncert historické a současné 
duchovní hudby, který bude 
slovem doprovázet Janek 
Rokyta.

V 15.00 odpoledne se ve 
vyzdobeném prostoru před 
tělocvičnou koná vlastní folk-
lorní festival za účasti zná-
mých tuzemských souborů 
z ČR i hostů ze Slovenska. 
Kmotry festivalu jsou známí 
propagátoři folkloru Naďa a Ja-
nek Rokytovi. Oni i zanícení 
místní pořadatelé jsou zárukou 
kvalitního kulturního zážitku. 
V případě špatného počasí se 
odpolední koncert uskuteční 
ve vedlejší tělocvičně.

Májová Plesná
již počtrnácté
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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

S celkem škodolibým zájmem jsem si 
v březnovém čísle Zpravodaje Mariánských Hor 
a Hulvák přečetl článek „Korunní je testem 
inteligence řidičů“. Paní redaktorka Gabriela 

Zeisberger si plete inteligenci s ohleduplností a dodržováním pra-
videl. Člověk, který dodržuje pravidla silničního provozu, dává, 
pokud není dopravní značení, přednost zprava. Otázkou je, nakolik 
by se na inkriminované křižovatce (která křižovatku moc nepři-
pomíná) tato přednost měla dodržovat. Dáme-li totiž lidem trochu 
té svobodné vůle a budeme-li se řídit selským rozumem, museli 
bychom do země zapíchnout značku „hlavní silnice“ a pofi derní 
přednost zprava by se nemusela řešit. Jedná se totiž o to, že lidé 
sami považují frekventovanou silnici jako za hlavní a na ni se 
napojující příjezdovou cestu od kostela jako za vedlejší. Ta samá 
situace je i o křižovatku dál (směrem k obecnímu úřadu). Navíc 
příjezdová cesta od kostela vypadá spíš jako výjezd z parkoviště. 
A navíc - motorista, který tuto lokalitu nezná, nemusí nutně ani 
zpozorovat, že se tam nějaká silnice vyskytuje. I kdyby jel třeba 
těch proklamovaných „dvacet“ v obytné zóně. Tu dvacítku však 
nevěřím ani paní Zeisberger. Já sám tam s nejvyšší obezřetností 
jezdím tak třicet, čtyřicet. Co se jinak týče dané křižovatky, osob-
ně tam žádnou přednost nedávám, protože dle mého názoru má 
být frekventovanější silnice tou hlavní. A vůbec se nemusíme bát, 
že by tam auta nejezdila pomalu, když bezprostředně za křižovat-
kou je retardér, který auta bezpečně zpomalí takřka na nulu. Mé 
doporučení tedy je, aby obec z titulu své autority umístila značku 
hlavní silnice tam, kam má dle selského rozumu patřit. Potom by 
lidé s výhodou otištění svého názoru v novinách nemuseli ostatní 
urážet, že nejsou dostatečně inteligentní. Navíc bych chtěl vidět 
kaskadéra přijíždějícího od kostela, který chce odbočit doprava na 
ulici Korunní, že tam jen tak vpálí bez toho, aby nejdřív zasta-
vil. Třebaže podle pravidla pravé ruky má na nezastavení právo. 
Závěrem bych chtěl dodat, že naopak bezohledností je nedávání 
znamení o změně směru jízdy. Až napíše paní Gabriela Zeisberger 
o tomhle novodobém fenoménu, potom budu věřit, že není řidička 
jako „ostatní ženské“. PS: Přál bych si, aby byl můj názor otištěn. 
Kdyby se tak ale nestalo, jsem rád alespoň za to, že si patřiční 
lidé tento mail přečtou. Děkuji za Váš čas, Zdeněk Pražák - občan 
Mariánských Hor.

NAPSALI JSTE NÁM:

Snad není v Mariánských 
Horách a Hulvákách řidič, který 
by nevěděl, že dopravní předpisy 
jsou vymyšleny proto, aby nebyla 
na cestách anarchie. Samozřejmě, 
můžeme udiveně kroutit hlavou 
nad umístěním některé dopravní 
značky, ale je tam a její přítomnost 
je posvěcena dopravním inspekto-
rátem, takže každá diskuze s poli-
cistou je zbytečná. 

Přesto všechno platí a mělo by 
platit, že tam, kde se má jezdit 
padesátkou, je jiná rychlost život 
ohrožující. A co teprve dvacítka na 
ulici Korunní? Jednou je to obytná 
zóna - tam je 20 km/hod stanoveno 
zákonem. A zákon je třeba ctít. Co 
tak zastavení a dokonce parkování 
v protisměru? Dopravní předpi-
sy to nedovolují, takže následuje 
pokuta jen proto, že někdo je líný 
se otočit. V autoškole jsme se 
učili, že značka zákaz zastavení 

znamená, že se tam nesmí zasta-
vit. Ani na „chvilku“. Je tomu tak 
a ne jinak.

Se slzou v oku sleduji, jak 
i „zasloužilý řidič“ zapomíná, že 
pořád platí, že tam, kde na kři-
žovatce nejsou dopravní značky, 
platí pravidlo pravé ruky. Ten, kdo 
přijel zprava prostě má přednost! 
Policisté a strážníci to znají a rádi 
si na takovém anarchistovi zgust-
nou.

A to nemluvím o přechodech 
pro chodce a parkování s kotou-
čem.

Jistě i vy, stejně jako já, máte 
své zkušenosti s šoféry, kteří 
na všechno kašlou a pro které 
dopravní značení je zbytečné. Oni 
jsou pány silnic a NIKDO jim do 
toho nebude kecat. Ale i těm bylo 
určeno mé povídání.

 Ing. Jiří Jezerský,
 místostarosta

Je, nebo není?

Dne 24. března 2011 u pří-
ležitosti Dne učitelů proběhlo 
v divadle A. Dvořáka slavnostní 
ocenění ostravských pedagogů. 
Oceněno bylo celkem 10 učitelů 
jak v kategorii Výrazná pedago-
gická osobnost, tak v kategorii 
Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost. 

Z našeho městského obvodu 
byla oceněna Mgr. Bergerová 
Lenka, která vyučuje na Základní 
škole Gen. Janka v Ostravě-Ma-
riánských Horách. Své oceně-
ní získala za dlouholetou tvůrčí 

pedagogickou činnost. Blahopře-
jeme!

Bc. Iveta Chmelíková
Hrabalová, agenda školství

Pedagog ze ZŠ Gen. Janka oceněn

Některé skupiny obyvatelstva 
mají těžší život v mnoha ohle-
dech. Z různých důvodů nemohou 
najít práci nebo jsou třeba pro svůj 
věk považovány za nepotřebné 
a jsou sociálně i ekonomicky zne-
výhodněny.

Ale člověk je tvor společenský 
a každé vyloučení ze společnos-
ti, z komunity, z rodiny, z okruhu 
známých a přátel pociťuje bolestně 
a cítí se osamělý nebo odstrčený.

Evropská unie se snaží čelit 
tomuto jevu v projektu LIGHT 
č. 503575-LLP-1-2009-1-LT-
GRUNDTVIG-GMP, kde spolu-
pracují partneři ze 7 evropských 
zemí. Českým partnerem je 
ATHENA – Společnost pro vzdě-
lávání a rozvoj žen.

ATHENA se věnuje nezaměst-
naným ženám. V projektu prochá-
zejí ženy metodou, která pomáhá 
budovat sociální kontakty, snižo-
vat pocit nepotřebnosti a osamě-
losti a povzbuzuje sebevědomí. 

Jedná se o skupinový sociální 
mentoring, osvědčený z Finska, 
Velké Británie, Nizozemí, Litvy, 
Německa a dalších zemí. Projekt 
jednak přináší do Česka cen-
né know-how a jednak pomáhá 
ženám, jež se do projektu zapojily, 
osvojit si velmi působivé techniky 
prezentace a komunikace, umož-
ňující dále jejich osobnostní i od-
borný rozvoj.

Důraz je kladen na společné 
činnosti – takto proběhl společný 
seminář, kde ženy viděly ukázky 
vzorových prezentací z ostatních 
zemí. Další taková akce proběhne 
v projektu v dubnu 2011.

Kontakt: ATHENA, Přemys-
lovců 48, 709 00 Ostrava, tel. 
599 529 980.

 Hana Danihelková
 ATHENA

Projekt LIGHT přináší sociální mentoring jako metodu na pomoc ženám 
ohroženým sociálním vyloučením

Úvodní slovo:
Pøipadá mi zajímavé vrátit se do èasù, kdy Ma-
riánské Hory a Hulváky zaèaly psát svou histo-
rii. Ve 110 let starých novinách jsem si  pøeèetl  
popis jednoho ze zasedání „obecního výboru“,  
tedy zastupitelstva, rodícího se mìsta. I vy, naši 
ètenáøi,  máte možnost  vychutnat si atmosféru 
z jednání vašich pradìdù.  (J. Jezerský)

Sezení obecního výboru na Mariánských 
Horách odbýváno bylo v úterý dne 17. prosince 
1901 o tøetí hodinì odpolední. 

Mìlo tento prùbìh: 
Pøedsedal starosta pan Adolf Sýkora.
Než pøikroèeno bylo k jednání pøeèetl pan 

starosta dìkovací pøípis od kabinetní kan celáøe 
prostøednictvím c. k. okr. hejtmanství obci Mar. 
Horám doruèeného a zaslané holdovací depeše, 
panovníka se týkající. Na to pøedstavil se obec-
nímu zastu pitelstvu nový dùchodní pan Václav 
Šustr. Pan tajemník Grmela pøedèítal pak zápis 
pøedešlého zasedání, který byl bez námitek 
schválen. Na to projednáván stav fekálních vozù 
a usnešeno bylo vyhláškou veøejný nájem toho-
to vyvažování vypsati. Otázka opravy chodníkù 
v ten smysl vyøízena, že schváleno bylo veške-
ré jednání, jež pan starosta v tom smìru zave-
dl a rovnìž i veškeré úèty za úpravu chodníkù 
schváleny. Žádosti Ed. Koneèného o vinárnu 
a Jakuba Nichtenhausera o koncese i na výèep 
koøalky vyøízeny v ten smysl, že se obec v obou 
tìchto pøípadech vzdává svého zákonitého prá-
va o podání dobrozdání. Na to pøedsevzata vol-
ba do místní školní rady a zvoleni byli aklamací 
páni: Do výboru øed. Jan Kohout, inženýr Tichý, 
Havránek a Jakub Plaèek. Náhradníky zvoleni 
byli pp. Koneèný a Raab. Na to pøedsevzata byla 
volba rùzných odborù a zvoleni do policejního 
a hospodáøského odboru páni: Dr. Jan May, 
Hynek Kováø, Jan Pospíšil a Frant Morál. Do 
odboru technického a stavebního zvoleni byli 
tito páni: Inženýr Tichý, Bernard, Franz a Svider. 
Do odboru finanèního zvoleni byli páni: Brodský, 
Werner, Raab a Wurzel. Na to podával pan staros-

ta rùzná vysvìtlení na písemné dotazy. Ze šetr-
nosti  naší veøejnosti nepustíme se do podrob-
ného rozbírání tìchto nechutných vìcí a jen po 
zásluze obmezíme se na odsouzení tìch nejhrub-
ších výstøelkù. O malicherných vìcích, které dle 
doslechu nemìly ani 20 krejcaru ceny rokováno 
tak živì a osvìdèována od nìkterých èlenù obec-
ního výboru tak pøílišná horlivost, že bychom ji 
u dùležitìjších poèinech s dostiuèinìním uvítali. 
Z tìchto „interpelací“ seznali jsme, že autorem 
byl vzdì laný pán, který hlásí se mezi inteligenty 
a litujeme jen, že jeden starý èlen obecního výbo-
ru pøi pojednání o banketu spustil se k tak spros-
tému výroku! Tak páni výboøi nemluví! My jen 
ze šetrnosti k èeské naší ve øejnosti umlèujeme 
sprostý postup a nedùstojné jednání nìkterých 
jednotlivcù, avšak bude-li se to pøíštì opakovati 
pak plným jménem každého neurvalce pøibije-
me na pranýø. Zcela správnì pokáral p. starosta 
øeèníka a žádal ho, aby se slušnì choval. Na nás 
èiní takové jed nání dojem smutný — zdá se nám 
vždy, že èeští èlenové obecního zastupitelstva 
Mar. Hor nemají dosti pochopení pro dùležitost a 
vznešenost svého poslání a že sami navzájem se 
nectí. Vidíme mezi èleny mnoho neupøímnosti 
a nepøejnosti. Slyšeli jsme o shnilých sloup-
cích a kouscích døeva, o starém shnilém døevì 
a o tìch vìcích mluvilo se tak, jak by se ztratil 
cenný papír znaèné hodnoty.

Do svazku obce pøijati byli: Ant Kubenka, 
Josef Folk, Adolf Horák, Ed. Urbánek, Frant. 
Boèek, Em. Obst a Leonhard. Pøikroèeno ku 
projednání volných návrhù, kde se táže p. Wur-
zel stran hasièské zbrojírny, dále aby práce, pøe-
sahující obnos 100 zadávány byly cestou ofertní 
s ponecháním obci volnosti rozhodující, dále 
navrhoval p. Brodský, aby po žádáno bylo øedi-
telství místní dráhy, aby U Koule zøídilo nìjakou 
èekárnu pro pøípady nepohody, pan Kováø na-
vrhuje zesílení policie o 4 muže s patøièným 
odùvod nìním,  dále projeveno pøání, aby do 
zasedací dvorany byly poøízeny vìšáky a aby 
sezení výborová èastìji se odbývala. Na to pan 
starosta sezení ukonèil.
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Policisté zasvětili do své práce 
prvňáčky

Na pátek 25. února 2011 děti 
třídy 1. B Základní školy Generá-
la Janka v Ostravě-Mariánských 
Horách společně se svou třídní 
učitelkou zřejmě nikdy nezapo-
menou. Policisté jmenovaného 
oddělení si pro ně připravili „Den 
otevřených dveří“. Cílem této 
akce bylo děti seznámit s prostře-
dím, kde policisté pracují. Hravou 
a zábavnou formou prvňáčkům 
přiblížili policejní práci. V nepo-
slední řadě na děti výchovně půso-
bili a upozorňovali je na možná 
nebezpečí, se kterými se mohou 
v běžném životě setkat.

Vše začalo na recepci. V 8.30 
hodin policisté přivítali sedm-
náct prvňáčků. Pro začátek dětem 
vysvětlili, k čemu taková recepce 
slouží a jak funguje. Děti měly 
možnost malou chvíli pozorovat 
„paní recepční“ při práci. 

Po krátkém úvodu započala 
exkurze v policejní budově. Dětem 
byly prezentovány jednotlivé 
místnosti oddělení. Žáčci se podí-
vali do výslechové místnosti, pro-
storu pro dozorčího útvaru, čekár-
ny, místnost pro uskladnění zbraní 
a hlídkové místnosti. Všechna 
místa se dětem zdála jak jinak 
než zajímavá. Provázející poli-
cisté dětem povídali, k čemu jaký 
prostor slouží a čím je zajímavý. 
Během prohlídky kladli policisté 
prvňáčkům otázky, vztahující se 
k telefonním číslům integrované-
ho záchranného systému. S dětmi 
byla probírána i témata např. jak 
se chovat, když se rodičům ztratí, 
na koho se mohou obrátit s pros-
bou o pomoc, jaké údaje by o své 
osobě již měly znát, apod. Po této 
besedě policisté zhodnotili, že tyto 
šesti až sedmileté děti informace-
mi disponují. Znaly nejen tísňová 
telefonní čísla, ale i to, že na ně 
mohou zdarma volat z telefon-
ní budky či mobilního telefonu. 
Skoro všechny znaly adresu svého 
bydliště a kolik jim je let. V čem 
tápaly, bylo datum svého naroze-
ní.

Následně si policisté připravili 
prezentaci prostředků, předmětů, 
technických zařízení a nástrojů, 
které používají a se kterými se den 
co den v práci setkávají. 

Jednalo se o všechny donuco-
vací prostředky, zbraně (pisto-
le i samopal), služební opasek, 
ochranné pomůcky (gumové ruka-
vice a roušky), eskortovací pás, 
pouta, svítilny, plynové masky, 
stavěcí terče, refl exní vesty, píšťal-
ky, detekční trubičky, Dräger, dro-
gové testy, vysílačky, radiostanice, 
všechny typy neprůstřelných vest, 

základní výstrojní součástky, sadu 
pro daktyloskopování, brašnu po-
mocného technika i s obsahem, 
zajištěné předměty u zadržených 
osob, stopy (např. nože, boxer, 
sekyry, šroubováky, hasáky, kladi-
va a vrtačky). Došlo i na literaturu, 
letáčky s výukovou a preventivní 
tématikou, např. Besip (refl exní 
prvky, cesta do školy a zpět, vyba-
vení jízdního kola). Mluvilo se 
o tom, jak se chovat k cizímu pso-
vi a co je šikana.

Na některé z uvedených věcí si 
mohly děti pod dozorem policistů 
sáhnout. Mohly si např. rozsvítit 
baterku, zapnout a vypnout radio-
stanici. Mohly hovořit do vysí-
laček, vyzkoušely si, jak je těžká 
neprůstřelná vesta, oproti vestě 
refl exní. Zahrály si na řidiče, když 
si některé děti foukly do přístro-
je na zjištění alkoholu v dechu, 
Drägru. Zkusily si sejmout dakty-
loskopické stopy z předem připra-
vené sklenice. Žáčci byli nadšení 
z ponechaných kontrolních otisků, 
které jim policisté zajistili. 

Program si pro děti policis-
té připravili dlouhý. Děti byly 
nadšené. Po zajímavé prezenta-
ci se malí školáci přemístili do 
koutku s nebezpečím, kde na ně 
čekalo nebezpečí v podobě alko-
holu, cigaret, drog a injekčních 
stříkaček. S dětmi, jakož i s paní 
učitelkou proběhla bouřlivá dis-
kuze. V rámci besedy se policisté 
ujistili, že prvňáčci toho o těchto 
negativních jevech vědí mnoho. 
Například to, že alkohol a cigarety 
se dají koupit až od osmnácti let, 
že drogy jsou velmi nebezpečné 
a jak se zachovat v případě nálezu 
injekční stříkačky. Následně byl 
dětem dán k nahlédnutí katalog 
munice, kterou lze ještě dnes, tolik 
let po válce, nalézt v lese. Rov-
něž jim bylo vysvětleno, jak se 

v takovém případě mají zachovat.
Po naučných besedách přišla na 

řadu i trocha zábavy. Policisté si 
zapůjčili od kolegů z preventiv-
ně informační skupiny Ostrava 
laserovou střelnici. Nenašlo se 
dítě, které by si nechtělo zastřílet. 
Střelbu si vyzkoušela i paní učitel-
ka. Děti, jako vždy, byly nadšené. 

A protože byl čas svačiny, 
policisté děti zavedli do hlídkové 
místnosti, kde se v klidu najedly. 
Následně se všichni odebrali na 
parkoviště za policejní budovu, 
kde již bylo připraveno služební 
vozidlo. Nejen chlapcům, ale i ma-
lým slečnám se vozidlo líbilo. 
Mohly si do něj sednout, vše si 
vyzkoušet. Nejvíce je však zají-
mal tzv. „vrz“, což je signalizace 
s majákem. 

A co čekalo děti na závěr? 
Společná fotka u služebního 
vozidla s policistou jmenovaného 
obvodního oddělení policie. Poté 
se policisté s dětmi rozloučili. 
Pomohli jim přejít přes silnici, za 
kterou malí školáci pokračovali 
do své školy. A co policisté? Ti 
se opět vrátili ke své každoden-
ní náročné a zodpovědné práci. 
I přes množství úkolů a povin-
ností, které musí policisté plnit, je 
obdivuhodné, že si našli čas pro ty 
nejmenší a ukázali jim, co obnáší 
práce u policie. 

Paní učitelce věnovali prezen-
tační materiály s policejní, výchov-
nou a preventivní tématikou, které 
následně rozdala dětem ve škole. 
Fotografi e, které policisté pořídili, 
zaslali paní učitelce, která je bude 
zasílat rodičům školáků. 

Co dodat? Dětem se akce líbila 
a policisté byli s úspěchem spoko-
jeni a již nyní se těší na další spo-
lečnou akci. 

Npor. Bc. Jan Klindera, 
zástupce vedoucího

K této akci se připojují zaměstnanci Úřadu městského obvo-
du MHaH a členové Rady městského obvodu MHaH. Z iniciativy 
tajemnice ÚMOb byla zorganizována sbírka výše uvedených věcí, 
která bude dne 18. dubna 2011 předána Charitě Ostrava. (red)

CHARITA OSTRAVA  
Ko enského 17 

 703 00 Ostrava-Vítkovice 

CHARITA OSTRAVA ve spolupráci s DIAKONIÍ BROUMOV vyhlašuje 
 

„Nepot ebné v ci pot ebným lidem“
 

• letní a zimní oble ení (dámské, pánské, d tské) 
• l žkoviny, prost radla, ru níky, ut rky, záclony  
• látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
• domácí pot eby - nádobí bílé i erné, skleni ky (nepoškozené) 
• pe í, pé ové a vatované p ikrývky, polštá e a deky 
• obuv – nepoškozená, svázaná v páru 
• d tské hra ky (stavebnice, panenky, plyšáci atd.) 

 
V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 

 

• ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce 
• nábytek, jízdní kola a d tské ko árky 
• zne išt ný a vlhký textil 
 

Materiál bude v Diakonii Broumov t íd n lidmi 
z azylových dom  a dále využit pro pot ebné lidi 
a p i pr myslovém zpracování. 
 
SBÍRKA SE USKUTE NÍ: 

 
pond lí 18. 4. 2011, 9.00–18.00 h 

 

místo: Ostrava hl. nádraží, vjezd do areálu 
nákladního nádraží D Cargo na k ižovatce ul. Mariánskohorská a Cihelní 
termín další sbírky: 5. 9. 2011 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i tašek, aby se 
transportem ve vagónech nepoškodily.  

 

D KUJEME ZA VAŠI POMOC! 
 

Více na  www.ostrava.caritas.cz a www.diakoniebroumov.org 
nebo na tel.: tel.: 596 783 011 nebo 731 625 853 

 

P epravu humanitárního materiálu zajiš uje D Cargo. 

Na Ostravsku jsme v měsících 
lednu a únoru zaznamenali přípa-
dy, kdy obětí se stávají převážně 
senioři. Pachatelé se vydávají za 
osoby, kterými ve skutečnosti ne-
jsou a využívají různé záminky, 
aby je starší osoby pozvaly k sobě 
domů. Ženy pachatelky či muži 
pachatelé se vydávají za sociální 
pracovnice, pracovníky vodáren, 
plynáren nebo osoby nabízející 
účast v soutěži s možností vyhrát. 

Senioři jsou natolik důvěřiví, 
že osoby pustí do svého bytu či 
domu. V nestřeženém okamžiku 
tyto osoby odcizí našetřené a ulo-
žené peníze. 

Pro konkrétnost uvedu případ 
z Ostravy-Mariánských Hor:

Dne 14. 1. 2011 došlo v Ostra-
vě za pomocí lsti k odcizení pla-
tební karty.

Dvě neznámé pachatelky vydá-
vající se za sociální pracovnice 
využily dobroty sedmašedesá-
tileté poškozené a obelstily ji. 
Poškozené ženě řekly, že jí dají 
jako příspěvek k důchodu menší 
fi nanční obnos. Paní je vpustila 
k sobě domů. Ale jelikož pacha-
telky neměly „drobné“, požádaly 
starší paní, aby jim peníze roz-
měnila. Ale ani poškozená pení-
ze neměla. Ženy tedy navrhly, ať 
jim dá číslo svého účtu a peníze jí 
převodem zašlou. Poškozená žena 
ochotně předložila platební kartu 
i s identifi kačním kódem (PINem), 
aniž by si uvědomila, že zde číslo 
účtu není. Ženám doklad ukázala 
a následně kartu odložila. Rádoby 
sociální pracovnice se okamžitě 
zvedly a odešly s tím, že se vrá-
tí i se slibovaným příspěvkem 
k důchodu. 

Po nějaké době si poškozená 
starší žena uvědomila, že nemá 
svou platební kartu a zavolala na 
linku své banky, aby provedla blo-
kaci. Bohužel, již bylo pozdě. Po 
pár dnech, když navštívila poboč-
ku banky, zjistila, že jí byla vybrá-
na částka ve výši necelých 19 000 
korun.

Podezřelým hrozí za trestné 
činy krádeže a neoprávněné opat-
ření, padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku až dvouletý trest 
odnětí svobody, zákaz činnosti 
nebo propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty.

Touto cestou chci apelovat na 
všechny občany, nejen na seni-
ory. Nepouštějte do svého bytu 
osoby, které neznáte, ať již nabí-
zí cokoli. Zabezpečte si své věci 
ve svém bytě. Nikomu se nezmi-
ňujte, zda bydlíte sami či nikoli. 
Neukazujte lidem svůj majetek 
ani osobní doklady. Nevěřte sli-
bům jiných lidí. Nebuďte důvěři-
ví. Buďte ostražití. Další preven-
tivní radou je umístění štítku na 
domovní dveře v množném čísle, 
např. „Novákovi“, ne „Novák“ či 
„Nováková“. 

V případě jakéhokoli podezře-
lého jednání volejte ihned na bez-
platnou linku policie 158.

Jen pro zajímavost: V nejmeno-
vaném okrese zaznamenali i přípa-
dy, kdy pachatelé těchto trestných 
činů jako záminku používají malé 
děti, které mají žízeň nebo musí jít 
na záchod. Vstup do obydlí senio-
rů je tak ulehčen. 

Pprap. Mgr.
Vladimíra Pietraszová
Policie České republiky

Oběťmi jsou hlavně senioři V polovině března 2011 
pořádala Česká společnost 

pro trénování paměti a mozko-
vý jogging přednášky v rámci 
„Národního týdne trénování 
paměti“. Z iniciativy vedení 
městského obvodu a tajemnice 
úřadu městského obvodu byla 
oslovena Mgr. Šárka Maňásko-
vá, aby realizovala přednášku 
Trénování paměti přímo v našem 

zařízení Domu s pečovatelskou 
službou na ulici Novoveská, a to 
dne 14. března 2011. Účast byla 
velká, mariánskohorští senioři 
zaplnili celou klubovnu. Zúčast-
nění byli seznámeni s metodami 
trénování paměti, některé meto-

dy si měli možnost i vyzkoušet. 
Přednáška byla velmi zajímavá 
a podnětná. Seniorům, kteří mají 
zájem se svou pamětí něco dělat, 
byla nabídnuta možnost přihlásit 
se na kurz trénování paměti, kte-
rý začíná v dubnu v DPS Gajdo-
šova, cena jednoho kurzu (8 lek-
cí) je 200 Kč. 

Ing. Marcela Kočová,
péče o seniory

Naši senioři 
trénovali
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… S dvaceti lety nově nabyté 
svobody se nám otevřely nové 
obzory myšlení, cítění a tvoři-
vé práce. Začali jsme se tehdy 
jinak rozhlížet kolem sebe, jinak 
přemýšlet a jinak konat. Mění 
se najednou mnoho a též tělesná 

a duševní újma dětí vstupujících 
do života již přestává být skrý-
vanou hanbou a ponížením. Je 
jim přiznáváno řádné místo ve 
společnosti. A tu my zakládá-
me novou školu. Školu s cílem 
estetickou cestou – múzicky – 

s múzami hudby a zpěvu, divadla 
a tance, kresby a malby, grafi ky 
a keramiky otevřít handicapo-
vaným dětem cestu mezi zdravé 
vrstevníky. 

Náš postoj je AMICITIA IN 
NATURA / PŘÁTELSTVÍ JE 
PŘIROZENÉ a náš přístup je 
svou podstatou hra. Terapie ces-
tou umění. Provozováním umění 
ke zdraví.

Máme štěstí. Porozumění naše-
ho obvodu a stálá pomoc našeho 
města, jeho spolehlivá materiální, 
fi nanční a morální podpora, nám 
to umožňují. Děkujeme, že nalé-
záme sympatie a ochotu. 

Námi zvolené výchovné 
a vzdělávací procesy jsou dnes již 
uznávány a přijímány jako prů-
kopnické a uplatňují se teoreticky 
i názorně na mezinárodních kon-
ferencích a v zahraničních studij-
ních projektech. Společenské pře-

sahy zahrnují trvalou spolupráci 
s Rotary, partnerským sdružením 
Noema a vybranými uměleckými 
školami, specializovanými cent-
ry. Můžeme konstatovat, že svým 
charakterem, činností a postave-
ním ve společnosti je naše škola 
dnes, ve dvaceti letech svého 
věku, jedinečná nejen v našem 
městě, ale i v našem státě.

Naším přáním do budoucna je 
nadále hledat a objevovat potřeb-
né a nové a nabízet k následování 
dobré a osvědčené. Svou rozvahu 
nemůžeme než ukončit poděko-

váním svému obvodu, městu, 
přátelům, známým a příznivcům. 
A slibem, že ve své práci vytrvá-
me s upřímným přáním pokročit 
dále a výše.

Se srdečným pozdravem a přá-
ním všeho dobrého

Mgr. Miloslava Soukupová,
zakladatelka a ředitelka
Múzické školy

Pěkné výročí, pěkný koncert, 
pěkný jubilejní tisk. Naše redakce 
se připojuje ke gratulantům!

Dvacetiletá mariánsko-horská Múzická škola slaví!
Jedinečné kulturní zařízení, které sídlí v našem obvodě od svého založení – Múzická škola – uspo-

řádala v pátek 23. března 2011 Slavnostní koncert ke svému dvacetiletí. Účinkovali žáci, absolventi 
a pedagogové školy a nechyběla dnes již zvučná jména absolventů – Martin Chodúr, Pavla Čicho-
ňová, Filip Hlavinka, Tomáš Zetek ad. Pro tuto příležitost Múzická škola vydala jubilejní tisk, ve 
kterém zveřejňuje základní data školy za oněch dvacet let. Vypočítává úspěchy a kontakty domácí 
i mezinárodní a zveřejňuje dopis ředitelky ostravské Lidové konzervatoře a Múzické školy Mgr. 
Miloslavy Soukupové, který ve zkrácené podobě otiskujeme.

Na počátku měsíce února dostala 
naše mateřská škola úžasný dárek. 
Speciální dětský počítač KidSmart 
Young Explorer. Je to malá počíta-
čová stanice ergonomicky přizpů-
sobená předškolním dětem. Jeho 
součástí je výukový program roz-
víjející logické myšlení, představi-
vost, matematické a komunikační 
dovednosti. Skeptickým rodičům, 
kteří zpočátku  s nedůvěrou přijí-
mali fakt, že jejich děti tráví čas 
u počítače už i v mateřské škole, 
mohu vzkázat: Není žádný důvod 
k obavám! Děti plní zajímavou 
a především hravou formou úko-
ly z různých vědeckých oblas-
tí s možností vymezení jejich 
náročnosti. Rozhodně se nejed-
ná o žádné agresivní střílečky, 
u kterých děti bohužel s oblibou 
tráví tolik volného času. Dáváme 
možnost především dětem, které 
počítač ještě neoslovil a jen zvlád-

nutí ovládání myši je pro mnohé 
těžkým oříškem, který však v krát-
ké době rozlousknou. Pro starší 
a nadané děti jsou zde mimo jiné 
nachystány skvělé úkoly příznač-
ně nazvané Mozkolamy. Navíc 
důsledně dbáme na střídání pasiv-
ního sezení u počítače s odlišnými 
činnostmi z oblasti tělesně-pohy-
bové, výtvarné i hudební v průbě-
hu celého režimu dne v mateřské 
škole. 

Děkujeme touto cestou statu-
tárnímu městu Ostrava, které díky 
společnému projektu minister-
stva školství a společnosti IBM 
věnovalo školce skvělou učební 
pomůcku, která je a doufám dlou-
ho bude našimi dětmi s velkou 
oblibou využívána.  

Taťána Kremerová,
zástupkyně řed.
Mateřská škola Matrosovova, 
Ostrava-Hulváky

Počítač pro děti
v naší školce

Nadace OKD v nadačním 
programu Pro Evropu podpořila 
svým příspěvkem Obchodní aka-
demii Ostrava – Mariánské Hory, 
která dlouhodobě vyvíjí iniciativu 
k získání prostředků z Evropské-
ho sociálního fondu ke svému 
dalšímu rozvoji. Tato snaha byla 
podpořena již v roce 2010 nadač-
ním příspěvkem, s jehož pomocí 
došlo k výrazné podpoře mate-
riálně-technického vybavení ško-
ly a rovněž byla připravena žádost 
o fi nanční podporu z Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, která byla na 
MŠMT schválena k realizaci. 

Škola se tak od října 2010 stala 
řešitelem projektu s rozpočtem 6,7 
milionu korun. Vedle toho si však 
vedení školy začalo uvědomovat 
silnou potřebu dalšího vzdělá-
vání pedagogů, které by vedlo 
k minimalizaci chyb při řešení tak 
významného projektu a zejména 
obdobných projektů v budoucnu. 

Proto byl na OA Ostrava s další 
fi nanční podporou Nadace OKD 
připraven cyklus vzdělávacích 
přednášek určených pro pedago-
gické pracovníky školy, který se 
zaměřil na silné a slabé stránky 
realizovaných projektů a současně 
vytipoval možná doporučení pro 

jejich zlepšení a především akti-
vity, na které je zapotřebí zaměřit 
pozornost z hlediska dalších cílů 
školy. Toto podnětné nasměrová-
ní dává škole další předpoklady 
úspěšného rozvoje při naplňování 
jejích strategických cílů.

Každopádně právě přispěním 
Nadace OKD byly vytvořeny 
vhodné podmínky pro současnou 
i budoucí realizaci velkých gran-
tových projektů. Na řešení pro-
jektu se podílela ředitelka školy 
Ing. Eva Kazdová a projektový 
manažer Ing. Jan Nevima, Ph.D. 

Ing. Jan Nevima, Ph.D.,
manažer projektu

Vzdělávání pedagogů OA Ostrava v oblasti
projektového managementu směrem

k vyšší efektivitě řešených evropských projektů

Sluníčko vyšlo, rozehřálo zbytky mra-
zíku a zasvítilo nám na cestu do Ostra-

vy-Zábřehu na centrální záchrannou stani-
ci „112“. My, předškoláci ze třídy Motýlků 
z MŠ Gen. Janka, jsme se vydali na exkur-
zi za poznáním světa hasičů a záchranářů. 
Většina dospělých ví, jak hasič vypadá, co 
dělá a co k práci potřebuje. Avšak který-
pak dospělý si mohl „potěžkat“ v rukou 
opravdovou hasičskou hadici, posedět si 
za volantem několikatunového auta, pro-
hlédnout si vrtulník, promluvit do vysílač-
ky, nahlédnout do hasičské ložnice, vidět 
nafukování záchranné sítě? A právě toto 
jsme díky ochotě a vstřícnosti hasičské-
ho záchranného týmu mohli dopřát našim 
předškoláčkům a využít tak přirozené dět-
ské zvědavosti, zvídavosti a hlavně obrov-
ského nadšení z ještě neprozkoumaného 
světa dospělých. Děkujeme tímto celé 
„112“ a těšíme se na další setkání u spo-
lečného objevování.

 Mgr. Sylvie Osmančíková,
 učitelka MŠ Gen. Janka

Exkurze u hasičů
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Lékař James E. Birren z geron-
tologického centra na univerzitě 
v Kalifornii stanovil tři kategorie 
stáří podle způsobu života lidí star-
ších osmdesáti let. Ke které skupině 
byste chtěli patřit?

Úspěšné stáří (25 %). Lidé z té-
to skupiny tvoří elitu mezi starými 
lidmi. Jsou velmi aktivní, vitální, 
zvídaví, otevření novým věcem 
a dokážou stále experimentovat.

Neúspěšné stáří (10%). Tito 
lidé jsou smutní, nudí se a neumí 
se během dne zaměstnat. Mají stále 
špatnou náladu, zlobí se a stále si 
stěžují.

Očekávané stáří (65%). Stáří 
a smrt představuje pro tuto skupi-
nu lidí přirozené vyústění, na které 
je třeba pasivně čekat. Spokojují se 
s všedním, jednotvárným životem, 
nevyhledávají nové zkušenosti a ne-
jsou aktivní. Fatalisticky očekávají 
svůj osud.

Hodnoty skrývající se za těmito 
kategoriemi mohou být diskuta-
bilní. Nicméně svůj život můžeme 
významně osobně ovlivňovat. Záleží 
však i na podmínkách, ve kterých 
žijeme.

Ne každému je známo, že dne 
9. ledna 2008 bylo schváleno usne-
sení vlády ČR č. 8 o Národním 
programu přípravy na stárnutí na 
období let 2008 až 2012. V úvodu 
se mimo jiné uvádí: „Kvalita života 
ve stáří je hodnota a průřezové téma, 
které přesahuje hranice administra-
tivních kompetencí a úrovně veřejné 
správy“. Vyžaduje ucelený a kom-
plexní přístup a spolupráci napříč 
sektory společnosti. Vyžaduje stra-
tegické partnerství vlády a samo-
správy k naplnění závazků vyšší 
kvality života ve stáří. Měli bychom 
si všichni položit otázku, jaké chce-
me stáří pro sebe a pro své rodiče, 
a co je nezbytné k naplnění naší před-
stavy učinit. Téma stárnutí populace 
a kvality života ve stáří se týká nás 
všech. 

Samosprávy by měly mít vůdčí 
úlohu při vytváření stáří vstříc-
ných komunit a podmínek pro 
zvýšení kvality života na místní 
úrovni. Důležitou úlohu však mají 
i seniorské organizace.

Seniorské organizace v Ostravě 
nejsou popelkou. Je to také zásluhou 
podpory ze strany městských samo-
správ. V roce 2002 vzniklo z inicia-
tivy občanského sdružení Společ-
nost senior „Koordinační centrum 
seniorů a zdravotně postižených“ 
(KRSaZP), sdružující 32 senior-
ských organizací, které jsou v pra-
videlném kontaktu, informují se 
o svých akcích a projednávají aktuální 
záležitosti ze života seniorů v našem 
městě. Z iniciativy KRSaZP vznikl 
i „Poradní sbor seniorů“ u primáto-
ra města, kde je možno projednávat 
problémy ostravských seniorů.

Ale nyní k vlastním aktivitám. 
„Společnost senior“, občanské sdru-
žení, pracuje pro ostravské seniory 
již od roku 1999. Klubové místnos-
ti a sídlo sdružení je v Ostravě, Na 
Jízdárně 18. Společnost senior je 
typickou organizací usilující o roz-
šiřování možností volnočasových 
aktivit seniorů k jejich individuál-
nímu rozvoji organizováním spole-
čenských, vzdělávacích, kulturních 
i sportovních akcí. Sdružení čtvrt-
letně vydává zpravodaj „SeniorTip“ 
a provozuje vlastní internetové 
stránky www.seniortip.cz s řadou 
seniorských dopisovatelů.

Na webových stránkách jsou 
poskytovány také informace a zod-
povídány dotazy z oblasti sociál-
ní problematiky. Od roku 2009 je 
vytvořen odkaz na veškeré sociální 
služby v Ostravě, včetně kontaktů 
na poskytovatele. Odkaz je využí-
ván zejména při hledání potřebných 
služeb pro rodiče a příbuzné.

Základem klubové činnosti 
a aktivit jsou zájmové kroužky. 
Jejich činnost je pravidelná. Roz-
vržena je následovně: 

Pondělí:
10.30  Konverzace 

v německém jazyce
14.00 Klubové povídání
Úterý:
9.00  Kroužek ručních prací
14.00  Společenské hry
Středa
12.15  Konverzace v anglickém 

jazyce
14.00  Klub seniorek z ostrav-

ských obchodních domů 
Čtvrtek:
13.00 Dámský klub
15.00  Přednášky k zajímavým 

tématům
Pátek: Vycházky dle programu
Sobota
9.00 Výtvarný kroužek

Kroužky umožňují kromě reali-
zace individuálních zájmů a zálib 
také pravidelné vzájemné setkávání, 
důležité pro osamělé.

Mimořádně užitečnou aktivi-
tou je provozování Internetového 
centra seniorů v Domě kultury 
Ostrava. Vybudováno bylo v roce 
2004 z fi nančních prostředků Evrop-
ské unie a jeho provoz je průběžně 
fi nancován z dotace města.

 Cílem centra je:
l Organizování základních po-

čítačových kurzů pro seniory.
l Umožnění přístupu k počíta-

čům seniorům, kteří nemají vlastní 
počítač.
l Zajišťování poradenské služ-

by k využití a obsluze počítačů.
l  Nově byla rozvinuta aktivita 

o Virtuální univerzitu třetího věku 
- U3V, kterou připravila Zeměděl-
ská univerzita v Praze. Naše orga-
nizace se stala jejich konzultačním 
střediskem.
l Nově je také provozován 

vlastní internetový výukový systém 
MOODLE, zjednodušující účast na 
zajímavých vzdělávacích progra-
mech pro seniory.
l S ohledem na přibývající 

zájem jsou kromě základních počíta-
čových kurzů připraveny počítačové 
kurzy fotografování.

IC je využíváno i jazykovými – 
konverzačními kroužky k rozhovo-
rům po internetu se seniory v cizích 
zemích, např. v Rakousku nebo Vel-
ké Británii. Program SKYPE je bez-
platný, použitelný na celém světě.

Od roku 2004 absolvovalo počí-
tačové kurzy 602 seniorů z Ostravy 
a okolí. Měsíčně je na počítačové 
učebně evidováno průměrně 200 
až 300 návštěv. Činnost je vysoce 
hodnocena. Stává se významným 
užitečným i zábavným doplňkem 
života seniorů v Ostravě. Centrum 
je provozováno denně s výjimkou 
sobot a nedělí.

Možnosti dalších aktivit Spo-
lečnosti senior jsou otevřené. Jsou 
závislé na zájmu a také ochotě se-
niora – dobrého organizátora k vede-
ní nového kroužku. Zveme všechny, 
kteří usilují o úspěšné stáří.

Kontakty ke klubovým akti-
vitám: osobně v pondělí od 14.00 
hodin v sídle Společnosti senior
v Ostravě, Na Jízdárně 18, tel. 
724 276 672, 728 466 105 

Kontakty na Internetové cen-
trum seniorů: osobně denně od 
13.00 hodin v Domě kultury Ostra-
va, tel. 596 634 699, 603 930 321, 
732 344 014, 606 411 643

 Ing. Jaroslav Feix,
 Společnost senior, o.s.

Aktivitami proti stárnutí SOS informuje:

Domácí spotřebiče
Mnoho domácností uvažuje 

o výměně nebo nákupu nových 
spotřebičů. Při výběru kon-
krétního modelu však existuje 
řada parametrů, které konečný 
nákup ovlivňují, jako jsou cena, 
značka, velikost, funkce nebo 
deklarovaná spotřeba energie. 
Rozhodnutí o nákupu spotřebiče 
však častokrát předchází dlouhá 
úvaha, dokonce až nerozhodnost, 
protože pokud starý, původní 
spotřebič ještě funguje, nezdá 
se být skutečný důvod uvažovat 
o novém. Jaké jsou tedy výhody 
a nevýhody výměny starých spo-
třebičů za nové? Kdy se inves-
tice do nového spotřebiče vrátí 
z hlediska spotřeby energie? Jaké 
nové spotřebiče z hlediska jejich 
spotřeby energie hledat a kde 
tyto informace najdeme? Kam se 
starým spotřebičem?

Průměrné stáří hlavních domá-
cích elektrospotřebičů v českých 
domácnostech se pohybuje v roz-
mezí 8 až 10 let. Pračky od 
sedmdesátých, respektive chlad-
ničky devadesátých let došly ve 
srovnání s nejúspornějšími nový-
mi modely spotřebičů až k troj-
násobnému snížení provozní 
spotřeby energie. Nejúspornější 
nové spotřebiče jsou označová-
ny energetickými třídami A++, 
předpokládá se zavedením ener-
getické třídy A+++. V roce 2009 
se energetická třída A a A+ podí-

lela z více než 90-95% na prodeji 
všech chladniček, praček a my-
ček v zemích střední a východ-
ní Evropy. Energetická návrat-
nost výměny starého spotřebiče 
za nový se pohybuje u praček 
a chladniček v rozmezí od 3 do 6 
let, podle typu a stáří spotřebiče. 
U chladniček se projevuje stár-
nutí spotřebičů (zejména izolační 
pěny), které může způsobovat 
zvýšení spotřeby o 1-2% ročně. 
Recyklací vysloužilé pračky se 
v průměru ušetří 165 kWh elek-
trické energie. Výroba materiá-
lů přímo z nerostných surovin 
je energeticky velmi náročná. 
Zejména v případě železa doká-
že výroba z druhotných surovin 
ušetřit až 80% energie.

Při nákupu a využívání 
nových spotřebičů proto dopo-
ručujeme zajímat se o nákup 
nového spotřebiče dříve, než 
ten původní fyzicky doslouží, 
vyhledávat spotřebiče s vhod-
nou provozní kapacitou (veli-
kost, hmotnost náplně, apod.) 
a s nízkou provozní spotřebou 
energie (podle energetického 
štítku), spotřebiče instalovat 
na vhodná místa, správně je 
obsluhovat a vysloužilé spo-
třebiče odevzdat do míst zpět-
ného odběru k jejich následné 
recyklaci.

Alena Hekelová,
poradkyně SOS MS kraje

„Nebylo by knih bez stro-
mů“ – knihovny Mar. Hory, 
Daliborova 9; J. Trnky 10, Fifej-
dy; Kutuzovova 14, Vítkovice; 
Sv. Čecha 7, Přívoz – připravily 
happening ke Dni Země, který 
se uskuteční ve středu 20. dubna 
od 14.00 do 16.00 h na náměs-
tí Svatopluka Čecha v Ostra-
vě-Přívoze. Na děti čeká řada 
atrakcí např. kreslení na lepen-
kové kartony, vytvoření obří 90-
ky, hod odpadem na cíl, …

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
Další novinkou k 90. výročí 

svého založení (1921) knihovna 
Daliborova připravila pro náv-
štěvníky čtečky elektronických 
knih.

 Práci s nimi si mohou zatím 
registrovaní čtenáři vyzkoušet 
pouze v knihovně – prezenčně 
nebo zájemcům čtečku před-
vede knihovnice. Pro začátek 
čtečka obsahuje přes stovku 
beletristických textů. 

Pro děti:
l Velikonoční kvíz a hádan-

ky o velikonocích.
l 26. 4. úterý 14.30 – 16.00 

„Jak se dělá fi lm“ – exkurze 
dětí do ČT a účast na natáčení 
pořadu „Šikulové (Z projek-
tu Knihovnické časohrátky za 
fi nanční podpory Nadace OKD) 
l 21. 4. čtvrtek a 28.4. čtvr-

tek 14.00 – 16.00 výtvarná díl-
na, „Gutenberg by se divil“. 
Děti si mohou potisknout trička 
netradičními technikami. 

Pro dospělé návštěvníky:

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Akce pořádané v rámci pro-

jektu Knihovnické časohrátky 
za fi nanční podpory Nadace 
OKD. 

26. 4. úterý 14.30 – 16.00 
„Jak se dělá fi lm“ – exkurze 
dětí do ČT a účast na natáčení 
pořadu „Šikulové“. 

28. 4. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Gutenberg by se divil“ – 
výtvarná dílna, ve které si děti 
vyzkouší tisk na trička pomocí 
netradičních materiálů. 

 Za knihovny R. Hulenová

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Středověk v knihách
čtvrtek 12. května 2011

15.30 hodin
příběhy ze středověku čte
Marie Tuláčkvá-Viková

11. 5. v 16.00
Vás srdečně zveme na besedu

„Středověké záhady“
se známým spisovatelem

a záhadologem
Arnoštem Vašíčkem.

Ostravané mohou nově třídit 
také kovové obaly

Obyvatelé města Ostravy mohou od začátku ledna třídit kromě plastů, 
papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především 
plechovky od potravin a nápojů a kovové obaly od kosmetiky. Občané 
je mohou vhazovat do žlutých kontejnerů na plast. Město Ostrava ve 
spolupráci se svozovou společností OZO Ostrava se tímto krokem snaží 
posílit separaci, která umožní další využití odpadu.

Třídění kovových obalů v celé Ostravě předcházel pilotní projekt, 
jehož cílem bylo zjistit, zda je výhodnější třídit kovové obaly do speci-
álních popelnic nebo společně s plasty a nápojovými kartony. V prosinci 
pak proběhlo vyhodnocení pilotního projektu. Výsledky této zkoušky 
jasně potvrdily předpoklad, že společný sběr a svoz kovových obalů spo-
lu s plasty a nápojovými kartony je levnější než sběr a svoz samostatný. 

Hlavním cílem města i svozové společnosti je rozšířit množství 
odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny, a nemusí tak skon-
čit na skládce. Vytříděné kovové obaly spolu s kovy, které OZO vytřídí 
z objemných odpadů a elektroodpadů, se budou dodávat k dalšímu zpra-
cování do hutí. 

Na všechny žluté kontejnery umístilo OZO Ostrava šedé samolepky, 
z nichž se občané dozvědí, které druhy kovových obalů mohou vhazo-
vat. Jedná se především o plechovky od potravin a nápojů, které jsou 
čisté, bez zbytků potravin, a kovové obaly od kosmetiky - sprejů, krémů 
apod. Nepatří sem kovové obaly od barev, insekticidů, pesticidů a jiných 
chemikálií. Ty patří jako nebezpečný odpad do sběrných dvorů. Obsah 
žlutých kontejnerů bude stejně jako dosud svážen na třídicí linku OZO 
Ostrava, kde bude připravován k dalšímu materiálovému či energetic-
kému využití.

Město Ostrava a OZO Ostrava předem děkují všem občanům za 
využívání nových možností separace.

 Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace
 a ekologické výchovy, OZO Ostrava s.r.o.
Pozn. Článek byl redakčně zkrácen.
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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

 

VÍTE, ŽE BOLESTI
PÁTEŘE A KLOUBŮ
MOHOU SOUVISET

S KLENBOU VAŠICH
CHODIDEL?

Diagnostika vad nohou 
každou středu 10.00 - 16.00 hod.

Výroba individuálních vložek. 

 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

ZÁJEMCŮM O INZERCI
Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně našeho Zpravoda-
je, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela Zeisberger, tel.: 599 459 243, 
604 833 062, e-mail:  zeisberger@marianskehory.cz. Cena inzerce je stano-
vena na 12 Kč za cm2 vč. DPH, černobílé provedení.
Za inzerci čtvrtletní poskytujeme slevu 10 %, za celoroční slevu 20 %.

Beauty studio
‹ KADEŘNICTVÍ, Čt - AKCE 440 Kč
‹ KOSMETIKA
‹  PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ,  

NOVÉ NEHTY - 300 Kč
‹ MASÁŽE
‹  PŘÍSTROJOVÉ LYMFOMASÁŽE -  

AKCE 1500 Kč

Tel.: 775 234 669
www.beautystudioo.webnode.cz Kontakt: Gen. Hrušky 25/1215

(U Baumaxu), Ostrava-Fifejdy, 
tel. 605 579 503

n  Opravujeme kožené 
a kožešinové oděvy

n Všívání zipů
n Oprava rukávů, límců
n Výměna podšívek
n Zkrácení délky
n Dětské nánožníky

AKCE:
10 % sleva na vše

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 PEDIKURA: 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
3. 5. 2011 – Istanbul
7. 6. 2011 – Alpskou cestou
Začátek: 14.00 hod.
Místo: klubovna DPS Novoves-

ká 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 PEDIKURA: 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 pro obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

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

uklid@marianskehory.cz
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