
ZPRAVODAJ
Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák

Zdarma do každé domácnosti l Leden 2011 l Číslo 195

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Ze zasedání RMOb a ZMOb
ÿ Další rok pana Toníčka
ÿ Zpravodaj řídí redakční rada
Uzávěrka dalšího čísla je 25. ledna 2011

České přísloví měsíce:
JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ.

Vážení a milí
spoluobčané,

pan prezident Václav Klaus ve svém
novoročním projevu mimo jiné řekl:

„Nepodléhejme hlasům těch, kteří si 
libují v pesimismu, v neustálé kritice vše-
ho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hla-
sům těch, kteří se rozhodnou a rozhořče-
nou kritikou a tepáním nešvarů budují své 
ničím jiným neopodstatněné postavení 
nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, 
kteří mají zvláštní radost z neúspěchu 
a nezdaru. Po celé naší zemi se potkávám se 
spoustou normálních, pracovitých a krea-
tivních lidí, a to mi dodává optimismus. 
Říká mi to, že většina našich spoluobčanů 
hlasům věčných kverulantů nenaslouchá 
a že se jimi ve svých životních postojích 
a aktivitách nenechává zviklat.“

Kresby: Jindřich Oleš

PSALI JSME V LEDNU 1997

Chtěla bych reagovat na několik příspěvků, v nichž se většinou 
hádali pejskaři s „normálními“ lidmi. Pořídila jsem si psa a svět se 
změnil. Lidé, kteří mě z dálky zdravili, se najednou tváří sveřepě 
a vyhýbají se mi. Druhá skupinka je představována těmi, kteří se 
mnou najednou navazují známost, z dálky se na mě zubí se slovy: 
„To je ale krásný pejsek, můžu si ho pohladit?“ Třetí skupinka je 
tvořena těmi, kteří proti psům v podstatě nic nemají (jejich vlastní 
slova), ale při pohledu na vašeho miláčka začínají vyprávět hrůzo-
strašné historky o důchodcích, usmýkaných rozvášněným vlčákem, 
o infekčních chorobách přenášených ze zvířat na lidi apod.

Všechny tři skupiny mě lehce udivují a musím se usmívat. Pro 
mě samotnou se změnil životní styl. Pes mě nutí chodit pravidelně 
na procházky, být venku i za špatného počasí, naopak chodit z práce 
rovnou domů a hlavně všímat si svého okolí. A tak vidím neohle-
duplné majitele psů, kteří nechávají „bestie“ velikosti telete volně 
pobíhat po sídlišti, i stařenky, které své malé psíky vodí opatrně na 
vodítku, aby nikomu neublížili. Vidím ty, kteří venčí psy kdekoliv, 
ale velmi málo těch, kteří by to, co jejich miláček venku zanechá, 
sebrali a hodili do popelnice či koše. A není to problém! Ve Vídni 
jsem si kdysi přečetla návod, který teď používám v praxi. Vezměte 
igelitový sáček, strčte do něho ruku a touto rukou seberte výkal 
ze země. Sáček přetáhněte na opačnou stranu, pak vytáhněte ruku 
a sáček zavažte na uzel. A je to! Ale problém bude někde jinde. 
Chtějte po někom, aby uklízel po svém psu, když sype odpadky 
vedle popelnic, papírky hází na zem, cigarety oklepává na chodbě 
a plive či zvrací na chodníku. Problém tedy nebude jen ve vzta-
hu pejskař – nepejskař, ale člověk civilizovaný a necivilizovaný. 
A okolí domů na sídlištích vypovídá spíše o převaze těch druhých.

Co je malé psí hovínko proti odpadkům vyhazovaným z okna, 
či vysypaným ve výtahu? Minulý týden si ve vedlejším domě 
někdo koupil televizor a krabici s vystýlkami z polystyrenu vyhodil 
z okna. Po svátcích k tomu přibudou stromečky. Lidi, vždyť my na 
tom smetišti žijeme už dlouho a psi na tom zase tak moc nezmě-
ní. To musíme my, lidé! A budeme uklízet po sobě, nebude nám 
zatěžko uklízet po našich psích miláčcích.  (red)

Pejskaři a (ne)lidé

Od ledna 2011 došlo k úpra-
vě cen dlouhodobých zónových 
i krátkodobých a 24hodinových 
jízdenek, včetně změn v doplňko-
vém prodeji u řidiče. Staré jízdenky 
budou platit do konce ledna 2011. 
Pokud je nevyužijete, můžete je 
do konce února 2011 vyměnit za 
nové ve vyšší nominální hodnotě 
s doplatkem ve všech prodejnách 
jízdních dokladů Dopravního pod-
niku Ostrava a.s.  (red)

Nenechte
propadnout jízdenky

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. od 1. 1. 2011 
změnili cenu vodného a stočného platnou pro rok 2011. Z důvodu 
zájmu občanů o tuto informaci bytový odbor uvádí nové ceny pro 
rok 2011 v porovnání s cenou platnou v roce 2010 a 2009.

 2011 2010  2009
vodné Kč/m3 31,06 30,31 28,60
stočné Kč/m3 31,31 29,12 27,58
celkem vodné a stočné s DPH 62,37 59,43 56,18

Změna ceny vodného stočného
pro rok 2011

Bytový odbor Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
upozorňuje všechny občany, kteří 
mají podanou žádost o pronájem 
bytu, o nutnosti nejpozději do kon-
ce února 2011 provést aktualizaci 
své žádosti. Aktualizace je platná 
pro rok 2011. Pokud máte zájem 
na tom, aby i nadále byla Vaše 
žádost o pronájem bytu vedena 
v evidenci, dostavte se urychleně 
na bytový odbor ÚMOb (budova 
C, ul. Přemyslovců 65, 1. poscho-
dí, kancelář č. 102, paní Balusová 
a Němcová tel. 599 459 220. Aktu-
alizaci můžete zaslat také písemně 
poštou nebo na e-mailovou adre-
su: balusova@marianskehory.cz. 
Při nesplnění této podmínky, bude 
žádost vyřazena z evidence, to 
znamená zrušena. 

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Aktualizace žádostí

S tímto konstatováním bez výhrad sou-
hlasím.

Do roku 2011 vám přeji všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody 
a úspěchů v pracovním i soukromém živo-
tě.

 Vaše starostka Liana Janáčková.

Jak už jsme vás informovali 
v minulém vydání Zpravodaje, 
stávající webové stránky www.
marianskehory.cz se budou v le-
tošním roce postupně přetvářet 
do nového a moderního infor-
mačního portálu a nejen občané 
Mariánských Hor a Hulvák mají 
možnost se zapojit do veřejné 
diskuze na téma nové podoby 
a funkčnosti připravovaných 
stránek. Kromě základních 
informací o městském obvodu, 
aktualit, novinek, zpráv z radni-
ce a jednotlivých odborů úřadu, 
zápisů z jednání zastupitelstva 
a rady městského obvodu, by 

měl informační portál obsa-
hovat také například možnosti 
využití volného času, přehle-
dy kulturních a společenských 
aktivit, informace o veřejných 
zakázkách, volných pracovních 
místech a další užitečné odkazy. 
Někteří jste již možnosti využili 
a napsali své návrhy, ale každý 
zajímavý nápad je stále vítán. 
Pokud máte chuť se zapojit do 
příprav nových webových strá-
nek www.marianskehory.cz, své 
připomínky můžete až do 31. 1. 
2011 posílat na emailovou adre-
su patrik.hujdus@nezavislina
radnici.cz.  (red)

Informační portál
Mariánských Hor a Hulvák
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Člověk by chtěl mít sílu Titána
a pak je překvapen, že síly ubývá
dokud však bojuje věc není prohraná
když toužit nepřestal nezemře zaživa.

Napsal ve své sbírce básní 
pan Bohuslav Kobliha, vážený 
mariánskohorský občan, který 
své city, postřehy a životní osu-
dy vkládá do poezie. „Básnické“ 
začátky měl pan Kobliha zprvu 
neúspěšné, např. básníku Vilému 
Závadovi se zdála tematika básní 
na tehdejší dobu příliš pesimistic-
ká. Pan Kobliha to však nevzdá-
val, psal nadále jen pro svou 
potěchu. V roce 1956 po zaslá-
ní několika básní do tehdejšího 
časopisu Červený květ uspěl. 
Nadlouho toto štěstí díky tehdej-

šímu režimu netrvalo. Pan Kobli-
ha byl zaměstnán jako technický 
úředník v ÚD-OKR, později ve 
Vítkovických železárnách. Sna-
ha dálkově studovat žurnalistiku 
byla několikrát zaměstnavateli 
zamítnuta. Situace se obrátila až 
v roce 2003, kdy díky spolupráce 
s doc. PhDr. Drahomírem Šajta-
rem vydal pan Kobliha čtyři sbír-
ky básní: Pachy a vůně (2003), 
Pěšinami let (2007), Blízké 
i vzdálené (2008), Mezihry času 
(2009). Sbírku Pěšinami let zčás-
ti sponzoroval taktéž městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky. 

V loňském roce jsme si při-
pomenuli tři významná výročí 

– 200 let od narození Karla Hyn-
ka Máchy a Fryderyka Chopina 
a 400 let od narození  italského 
malíře Cavaraggia. Právě těmto 
osobnostem pan Kobliha věnoval 
svou pátou sbírku „Sahali až ke 
hvězdám“, ve které se můžeme 
dozvědět mnohé ze života těchto 
slavných umělců. Od roku 2008 
je členem Obce spisovatelů.

Prostřednictvím Zpravodaje 
Vám rádi některé z básní pana 
Koblihy představíme, možná 
v nich najdete milý obrázek 
z míst, kde i Vám může být dob-
ře. Pan Kobliha sice není příliš 
známý, ale velice čtivý. Svou 
poezií umí pohladit i prásknout 
jako bičem.

 Gabriela Zeisberger

Žijí mezi námi - Spisovatel Bohuslav Kobliha
Z akce Literáti našeho kraje, pan Bohuslav Kobliha je třetí z leva.

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v IV. čtvrtletí 2010
V IV. čtvrtletí roku 2010 se 

uskutečnila tři řádná zasedání 
ZMOb, sedm řádných a jedna  
mimořádná schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského ob-
vodu na svých zasedáních:

Zvolilo:
- Ing. arch. Lianu Janáčkovou 

starostkou obvodu
- RSDr. Jiřího Boháče prvním 

místostarostou obvodu
- Ing. Jiřího Jezerského mís-

tostarostou obvodu
- p. Patrika Hujduse a p. Libo-

ra Šrámka členy rady městského 
obvodu

- p. Petra Bechera předsedou 
fi nančního výboru

- MUDr. Evu Klapetkovou 
předsedkyní kontrolního výboru

Zřídilo
- kontrolní a fi nanční výbor

Stanovilo
- výši měsíčních odměn neu-

volněným členům ZMOb

Schválilo:
- rozpočet městského obvodu 

na rok 2011
- rozpočtový výhled městské-

ho obvodu na roky 2012 – 2014
- jednací řád ZMOb

Rozhodlo:
- prodat pozemek (p.č. 143/3 

v k.ú. Mariánské Hory) vlastní-
kům bytových jednotek domu 
Korunní 37

- prodat dům Mojmírovců 
11 včetně pozemku Ing. Regině 
Kuchtové

- prodat bytovou jednotku, 
vybudovanou z půdních prostor 
v domě Oblá 6, p. Kamile Bílé

- prodat bytovou jednotku, 
vybudovanou z půdních prostor 
v domě Korunní 63, p. Dagmaře 
Ivánkové

- prodat bytovou jednotku, 
vybudovanou z půdních prostor 
v domě Korunní 63, manželům 
Zajícovým

- prodat bytovou jednotku 
v domě Pražákova 11 p. Michalu 
Rajnoškovi

- prodat bytovou jednotku 
v domě Pražákova 11 p. Martinu 
Schorníkovi

Rada městského obvodu na 
svých schůzích:

Rozhodla o uzavření Smluv 
o dílo na akci:

- zpracování projektové doku-
mentace opravy sociálních zaříze-
ní v ZŠ Gen. Janka 1208 se spo-
lečností POEL, spol. s r.o.

- podzimní vyhrabávání sou-
běžné se IV. kosením zelených 
ploch v obvodu se společností 
ARBOR MORAVIA s.r.o.

- zimní údržba místních komu-

nikací v obvodu se Sdružením 
ZIMA 2010 - 2011

- GO výtahu v domě Gen. 
Hrušky 23 s fi rmou CENOK 
– výtahy, a.s.

- oprava výtluků, opravy 
živičných povrchů a betonových 
dlažeb na místních komunikacích 
v obvodu s podnikatelem Jaromí-
rem Mičulkou

- provádění elektroúdržby 
v obecních domech s podnikate-
lem Jiřím Chaloupkou

- dodávka elektřiny do společ-
ných prostor obecních domů se 
společností ČEZ Prodej, s.r.o.

- montáže, opravy, výměny, 
revize a tlakové zkoušky ply-
nových zařízení s podnikatelem 
Milanem Sondelem

- provádění topenářských prací 
v obecních bytech s podnikatelem 
Josefem Guniou

- provádění vodoinstalatér-
ských prací v obecních bytech 
s podnikatelem Viliamem Barso-
nym

- stálá havarijní služba pro 
obecní domy se společností 
COME Elektromontáže s.r.o.

- tisk Zpravodaje MHaH pro 
rok 2011 se společností MORA-
VAPRESS, s.r.o.

- roznáška Zpravodaje MHaH 
s Českou poštou, s.p.

Rozhodla o uzavření Dodatků 
ke stávajícím Smlouvám o dílo:

- oprava komunikace Chemic-
ká s fi rmou ALPINE stavební spo-
lečnost CZ, s.r.o.

- generální oprava MŠ Zelená 
se společností MH – STAVBY, 
s.r.o.

 Rozhodla:
- o ukončení Smlouvy na 

údržbu hřbitova, uzavřené se spo-
lečností P&P GROUP, s.r.o., a to 
Dohodou k 31. 12. 2010

- o ukončení Smlouvy o nájmu 
pozemku, uzavřené se společností 
DANKAR, s.r.o., a to Dohodou 
k 31. 12. 2010

- o ukončení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v domě Pře-
myslovců 65, uzavřené s Občan-
ským sdružením Volání naděje, 
a to Dohodou k 30. 11. 2010

- o ukončení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v domě 28. 
října 202, uzavřené s p. Jiřinou 
Červíkovou, a to Dohodou k 31. 
12. 2010

- o uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu, uzavřené se 
společností UNINOVA, o.p.s.

- povolit výměnu oken v do-
mech Bílá, Cottonové a Hany 
Kvapilové na náklady nájemníků

- o poskytnutí fi nančního 
daru ve výši 5 000 Kč Svazu 
postižených civilizačními choro-
bami

Vzala na vědomí:
- výpověď z nájmu nebyto-

vých prostor v domě 28. října 247, 
podanou nájemcem Pavlem Ruso-
něm

- ukončení Mandátní smlou-
vy, uzavřené s RECTE, CZ, s.r.o., 
výpovědí ze strany mandanta k 30. 
11. 2010

Stanovila:
- platový výměr ředitelce ZŠ 

Gen. Janka 1208 s účinností od 
1. 10. 2010

- termíny zasedání ZMOb 
a schůzí RMOb v I. pololetí 2010

Schválila:
- Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 

6/2009 s účinností od 1. 11. 2010
- aktualizaci Směrnice č. 

6/2009 s účinností od 1. 12. 2010
- výši ročních účetních odpisů 

ZŠ a MŠ na rok 2011
- zásady pro sestavování návr-

hu rozpočtu obvodu na rok 2011 
a rozpočtového výhledu na roky 
2012 - 2014

Zřídila:
- ústřední inventarizační komi-

si
- redakční radu Zpravodaje 

městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky

- komisi pro předkládání pro-
jektů.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali panu Ing. Miloši 
Paučkovi za svědomitou a peč-
livou práci, kterou po dvacet let 
vykonával ve funkci tajemníka 
ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky. 

Dne 20. 12. 2010 starostka 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky jmenovala Bc. 
Pavlu Uhrovou do funkce tajem-
nice ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky s účinností od 1. 1. 
2011. Přejeme hodně úspěchů 
ve vedení radnice.

 (red)

Změna ve vedení Úřadu
městského obvodu MHaH

Na radnici vedeme kroniku Mariánských Hor a Hulvák od roku 
1990. Snažíme se do ní zařadit in formace, které budou zajímat příští 
genera ci. Protože nejsme vševědoucí, potřebujeme spolupráci. Obrací-
me se na mariánskohorskohulvácké fi rmy, instituce, organi zace, školy, 
sdružení a další a další s žádostí o zaslání materiálů, popisujících jejich 
čin nost od doby vzniku do dnešních dnů. Tyto se stanou podkladem 
pro zápis do kroniky městského obvodu. Samozřejmě, za jímají nás 
i názory fyzických osob - občanů, které by měly být v kronice archivo-
vány na věčné časy. 

Takže, uveďte písemnou formou, stručnou a výstižnou charakteristi-
ku podstatné (důle žité) události, která nastala ve vaší fi rmě, or ganizaci, 
škole. Vítaným materiálem jsou (naskenované) propagační publikace, 
fotografi e a jiné... Je třeba nezapomínat na to, že velmi dů ležité je opat-
řit je datem, kdy se co stalo. 

Vaše příspěvky zasílejte na adresu: 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Sekretariát starostky, 

Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava nebo využijte elektronickou adresu:
jiri.jezersky@marianskehory.cz

 Ing.Jiří Jezerský, místostarosta

Opakovaná výzva
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Nikdy není na škodu si připomenout dobu minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné
či nedávné (dosud nepublikované) „historie“ našeho města.
Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, pro které vzpomínání

je životní potřebou. Kteří se umí zastavit a ohlédnout.

Pro takové z vás existuje při Zpravodaji:
KLUB PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH

MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK.
Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.

Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 63, Ostrava

Desatero pøikázání spoøivosti:

1. Vzdìlávej se dùkladnì, aby práce tvá byla vydatná! 
2.  Zvol si povoláni, které se ti líbí, vyhledávej práci, která 

tì tìší!
3. Nikdy nezahálej, prací statky rozmnožuj! 
4.  Žij stále prostì a støídmì: chraò se pøepychu a nádhe-

ry!
5.  Spoø, neutraś zbyteènì ani haléøe! Pamatuj si, že jedinou 

cestou k zámožnosti jest práce a spoøivost. 
6. Každodennì uspoø nejménì haléø! Mùžeš-li, uspoø více! 
7.  Úspory vkládej do záložny a nikdy jich nevybírej, považuj 

je za vydané!
8.  Kupuj pokud možná jen výrobky domácí! Tim posiluješ 

svùj národ. 
9.  Varuj se pití lihových nápojù a kouøení! Zachováš si zdra-

ví a uspoøíš penize. (Dvouhaléøová houska má v sobì 
tolik síly, jako litr piva.) 

10. Zábavu vyhledávej v pøírodì!

Spoøivost jest èin vlastenecký. Národ spoøivý nabude 
bohatství, síly, svobody. Pøestane býti sluhou jiných, stane 
se pánem ve vlastní domovinì. Pravé lidské štìstí záleží 
v práci, støídmosti a spoøivosti. Nikdy se nedej nikým 
a nièím od spoøivosti odvrátiti a budeš jí ve stáøi spokojen 
a šśasten blahoøeèiti.

Z ostravských novin – rok 1907

Uprostřed malého dvorku je 
vzrostlý strom, na kterém 

se slétá patnáct vrabčáků. Tyto 
malé ptáčky si jako své zástup-
ce vybrala ostatní zvířátka, která 
bydlí na dvorku. Proto se jednou 
za čas vrabčáci usadí ve větvích 
a schůzují. Na schůzích vrabčáci 
cvrlikají o všem možném. Jestli 
je na dvorku dost zrní pro všech-
ny, kde jsou k dispozici nové 
žížaly, komu je vrabčáci přidělí, 
jestli o dvorek zvířátka dobře 
pečují, anebo třeba kolik hnízd 
se podaří vrabčákům v příštím 
roce opravit. Na stromě se slétli 
také krátce před Vánoci. Setkání 
zahájil vrabčák Láďa, který vždy 
sedává na nejvyšší větvi stromu 
a proto schůze vrabčáků řídí. 
V těsné blízkosti vedle něj se usa-
dili dva vrabčáci Jendové a pod 
nimi ve větvích všichni ostatní. 
Kdo by čekal, že cvrlikání vrab-
čáků bude věcné, že se společně 
domluví, co dobrého mohou pro 
zvířátka na dvorku udělat, že si 
popřejí hezké svátky a rozletí 
se domů, spletl by se. Vrabčák 
Tadeáš měl totiž spoustu připo-
mínek. Vlastně ke všemu, o čem 
se jednalo. Několikrát vyrušil 
svým pípáním ostatní, zbyteč-
ným skřehotáním zdržoval a čas-

to divně načechrával pírka, jako-
by jej schvátila nějaká kolika. 
„Jsi naprostý negramota! Divím 
se, jak vůbec můžeš sedět na své 
větvi!“ vykřikl dokonce Tadeáš 
v jednu chvíli na vrabčáka Jen-
du. Ostatní jeho projev sledovali 
a marně skrývali své překvape-
ní. „Neměl by navštívit ptačího 

psychologa?“ špitl do ucha Pav-
líkovi vrabčák Eda. „Asi měl,“ 
odpověděl vrabčák Pavlík a tiše 
přemýšlel, jestli mohou být něk-
terá zvířátka na chování vrabčá-
ka Tadeáše pyšná. Vrabčáci se 
neshodli, ani když přišly na řadu 
žížaly. „Zajímalo by mne, jaká 
jsou pravidla pro přidělování 
žížal na tomhle dvorku!“ s otaz-
níkem v očích vypískl ze zobá-
ku vrabčák Rosťa. „Přeci stejná, 
jako když jsi na mé větvi seděl 
Ty, Rosťo,“ odpověděl klidně 
vrabčák Láďa, „Nechápu, proč 
se ptáš?“ „Protože děláš všech-
no špatně. Dokonce ani na té své 

větvi sedět neumíš. To já bych 
na ni seděl určitě lépe! Však se 
podívej, jak se mnou všichni 
souhlasí,“ zaštěbetal si v duchu 
jen tak pro sebe vrabčák Rosťa. 
Jenomže ostatní zřejmě pozna-
li, co si Rosťa myslí a více než 
půlka vrabčáků v tu chvíli nesou-
hlasně zavrtěla hlavou, až se 
koruna stromu jemně zachvěla. 
Toto setkání prostě bylo zvlášt-
ní. Možná taky zbytečně dlouhé 
a únavné. Místo toho, aby se 
vrabčáci soustředili na skutečné 
problémy a potřeby zvířátek na 
dvorku, díky neustálému zdržo-
vání některých z nich se všichni 
společně věnovali zbytečnostem. 
A jak už to bývá i na ostatních 
stromech, někteří vrabčáci cvrli-
kali, jiní poslouchali a někteří jen 
tak seděli a koukali se ze svých 
větví dolů na dvorek. Jakoby na 
strom vůbec ani nepřilétli. Dou-
fejme, že si z této schůzky vrab-
čáci vezmou ponaučení a až se 
jich všech patnáct sletí na stromě 
příště, bude jejich setkání přátel-
ské, věcné a ve prospěch všech 
zvířátek na dvorku. 

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

Vrabčáci 
na stromě

Další rok pana Toníčka
V loňském roce přesně v tento čas jsme byli 

u pana Antonína Zdráhala pogratulovat mu k jeho 
100. narozeninám. Rok se s rokem sešel a pan 
Toníček oslavil své jubileum a zároveň se stal nej-
starším občanem městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. V příjemné atmosféře si s paní 
starostkou Ing. arch. Lianou Janáčkovou a prvním 
místostarostou RSDr. Jiřím Boháčem zavzpomínal 

na časy blízké i dávné, např. jak choval poštovní 
holuby či polární lišky, jak prošel třemi nejhoršími 
koncentračními tábory, kde mu kamarád předpo-
věděl, že se dožije vysokého věku, což se naplňu-
je. Ještě jednou panu Zdráhalovi přejeme mnoho 
zdraví a duševní pohody.

 Marcela Kočová, péče o seniory

Statutární město Ostrava se s plat-
ností od 15. prosince 2010 rozhodlo 
umožnit v době vyhlášené smogové 
situace mimořádnou přepravu ces-
tujících v MHD Ostrava a dalších 
linkách integrovaného dopravního 
systému ODIS na území města 
Ostravy - tarifní zóny ODIS č. 1 
až 4.

Mimořádná přeprava cestují-
cích znamená, že cestující si po 
vyhlášenou dobu nemusejí ozna-
čovat jízdenku ODIS (15min., 
60min., 24hodinovou) a ani pla-
tit za přepravu SMS jízdenkou. 
Podle možností dopravců budou 
zablokovány označovače jízdenek. 

Cestujícím, kteří se přepravují na 
dlouhodobou předplatní jízdenku 
ODIS, nebude za výše uvedené 
situace jízdné vráceno a nebude 
ani prodlužována platnost jízdenky 
(cena jízdenky již obsahuje slevu). 
Současně se nebude vracet jízdné 
ze zakoupených SMS jízdenek nebo 
označených jízdenek ODIS.

Mimořádnou přepravu na úze-
mí města Ostravy (tarifní zóny 
1 až 4) budou poskytovat Dopravní 
podnik Ostrava a.s., Veolia trans-
port Morava a.s., TQM-holding 
s.r.o. a fi rma MAXNER. Finanční 
ztrátu dopravcům uhradí statutární 
město Ostrava.

Mimořádná přeprava bude zave-
dena v případě, kdy nastane smo-
gová situace a bude vyhlášen signál 
regulace.

O vyhlášení mimořádné pře-
pravy budou cestující informo-
vání tabulemi za předním sklem 
dopravních prostředků MHD, 
ve vozidlech Dopravního podniku 
Ostrava a.s. navíc akustickým hláše-
ním. Tabule bude oranžové barvy 
s černým textem: „SMOG NEO-
ZNAČUJTE JÍZDENKY ODIS 
V ZÓNÁCH 1 - 4“.

Z tiskové zprávy Dopravního 
podniku Ostrava

Mimořádná přeprava z důvodu „smogové situace“
v ostravské MHD

Jak zlepšit školní výsledky 
romských dětí na základních ško-
lách? Jak umožnit všem dětem, 
aby poznaly kulturu a zvyky rom-
ských spolužáků? A jak pomoci 
učitelkám a učitelům učit v etnic-
ky smíšených třídách?

To je tématem pro-
jektu Duhová škola 
- multikulturní vý-
chovou k otevřené a 
tolerantní společnos-
ti. CZ.1.07/1.2.10/02.0038 ope-
račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, který 
řeší základní škola v Ostravě-
Mar.Horách ve spolupráci se spo-
lečností ATHENA.

Spoluprací učitelek, učitelů 
a odborníků pro vzdělávání 
dospělých společnosti ATHENA 
vzniká materiál pro učitele, který 
bude dostupný na DVD – je to 
soubor materiálů, které pomohou 
jak obohatit výuku, tak přispějí ke 
zlepšení odborných kompetencí 

pedagogů poznáním zvláštností a 
odlišností v práci s romskými dět-
mi. Učitelky a učitelé bývalé ZŠ 
Matrosovova byli spoluautory jak 
materiálů pro učitele, tak pomůcek 
pro děti. Přispěli také svými zku-

šenostmi, které nasbí-
rali za roky působení 
na škole, která měla 
velké zastoupení rom-
ských žáků. A v pro-
jektu probíhá i vzdě-

lávání pedagogů, jehož se účastní 
učitelky a učitelé ze základních 
škol v Ostravě a v Bohumíně.

V současné době probíhá pilo-
táž připravovaných vzdělávacích 
materiálů na ZŠ Gen. Janka.

21. března 2011 proběhne 
v hotelu Harmony Club závěreč-
ná konference projektu Duhová 
škola, kde bude předvedeno DVD 
a možnosti práce s ním. 

PhDr.Ing. Hana Danihelková
Předsedkyně společnosti 
ATHENA

Duhová škola
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Přijďte mezi nás…
… o nás, ne bez nás, ale s námi 

se všemi. I důchodci patří do naší 
společnosti. Seniorský věk není 
handicap!

Koordinační rada seniorů 
a zdravotně postižených města 
Ostravy – dobrovolné občanské 
sdružení seniorů, které zastřešuje 
na 40 organizací tohoto zaměření 
od Seniorské společnosti, Sva-
zu důchodců, Červeného kříže, 
organizací zdravotně postižených 
v Porubě, Slezské diakonie, Cha-
rity, odborářských klubů důchod-
ců jednotlivých podniků až po 
Společnost Sigmunda Freuda 
a kluby důchodců v ostravských 
obvodech.

Již jedenáctým rokem se snaží 
uplatňovat „Národní program 
přípravy populace na stárnutí“ 
uplatňováním služeb seniorům 
za účelem důstojného života ve 
stáří, aby lidé měli blíže jeden 
k druhému, vzájemně si pomáhali, 

měli nejen otevřené oči, ale i srd-
ce. Cílem je vzájemná spolupráce 
a výměna zkušeností.

Významnou pomocí je spolu-
práce s organizacemi celostátního 
charakteru, a to jak s Radou senio-
rů ČR, tak Svazem důchodců ČR 
a Asociací důchodců odborářů při 
ČMSKOS. V Ostravě již čtvrtým 
rokem pracuje regionální praco-
viště Rady seniorů ČR ve věžovém 
domě na Ostrčilově ulici č. 4 jako 
bezplatná služba – poradna právní, 
sociální, bytová a další – 5. patro, 
dveře č. 520, tel. 599 445 532.

Rada seniorů ČR zastřešuje jed-
notlivé organizace seniorů s více 
jak čtvrt milionem členů, v červnu 
2009 proběhl její první sjezd v Pra-
ze. Důsledně a na všech úrovních 
hájí životní zájmy a potřeby naší 
generace III. věku při jednáních se 
zástupci veřejného života.

Společnost Senior zřídila před 
5 lety vzdělávací internetové cen-

trum pro seniory, kde již několik 
set absolventů získalo v deseti-
hodinových kurzech odpovídající 
kvalifi kaci. Nejsou výjimkou ani 
80letí studenti. Odpolední hodiny 
jsou pak vyhrazeny k procvičová-
ní získaných vědomostí v klubové 
činnosti pod dohledem lektorů. Je 
tu k dispozici i celostátní seniorský 
měsíčník Doba seniorů, vydávaný 
Radou ČR, který vychází posled-
ní pátek v měsíci a je k dispozici 
i v prodejnách na stáncích denní-
ho tisku a čtvrtletník SeniorTip, 
který se již 12 let rozesílá zdar-
ma na kontaktní místa a vychází 
zásluhou získaných grantů města 
a kraje.

Ostravské studio Českého roz-
hlasu pravidelně vždy v neděli 
věnuje půlhodinu v 9.30 hodin 
problematice seniorů v rámci 
Seniorklubu.

Senioři, přijďte mezi nás.
 Ing. Lubomír Pásek

Dne 17. 12. 2010 na ranní směně byl slavnostně 
vytlačen poslední vysokopecní koks z komor čtvr-
té koksárenské baterie. Tím byla ukončena 118letá 
historie výroby koksu v Mariánských Horách.

Koksovnu Ignát založil v r. 1892 p. Ignác Von-
dráček v sousedství stejnojmenného dolu. Po 
znárodnění v r. 1951 byl areál dolu, koksovny 
a elektrárny přejmenován na Jana Švermu. Činnost 
Dolu Jan Šverma byla ukončena po r. 1992 v rámci 
restruktualizace těžby v OKD. 

Největší výroba koksu v Koksovně Jan Šverma 
(KJŠ) bylo dosaženo v r. 1977, kdy bylo vyrobeno 
cca 1 350 000 tun vysokopecního koksu. V této 
době byly na KJŠ v provozu tři koksárenské bate-
rie.

V souvislosti s připravovanou ekologizací KJŠ 
byla snížena celková výroba koksu na KJŠ o 1/3 
odstavením páté koksárenské baterie v roce 1995. 

Po ekologizaci koksovny má povodeň v červen-
ci 1997 na svědomí téměř likvidaci celého provo-
zu. Usilovnou prací zaměstnanců OKK a dalších 
společností se podařilo celé zařízení opravit a zno-
vu zprovoznit po téměř měsíční odstávce.

Nosným výrobním programem KJŠ byla výroba 
vysokopecního koksu pro největší tuzemské hut-
ní fi rmy. Část vyrobeného vysokopecního koksu 
byla dodávána i do zahraničí, zejména rakouské 

hutní fi rmě Voestalpine. Rovněž byl vyráběn širo-
ký sortiment drobných sort otopových koksů dle 
požadavků zákazníků. Je možno odhadnout, že za 
celou dobu životnosti provozování koksovny bylo 
celkově vyrobeno cca 70 mil. tun koksu.

Celosvětová krize v roce 2009 urychlila rozhod-
nutí o odstavení třetí koksárenské baterie v květnu 
r. 2009 a zároveň bylo s defi nitivní platností roz-
hodnuto ukončit výrobu koksu na KJŠ do konce 
roku 2010. Což se stalo.

V průběhu 1. čtvrtletí 2011 bude ještě zastaveno 
poslední funkční zařízení - plynovod Koksovna 
Svoboda – Vítkovice včetně plynojemu MANN 
a turbokompresorů na KJŠ.

Výhledově se předpokládá demontáž technolo-
gických zařízení a sanace areálu bývalé koksovny.

Život koksovny po celou dobu její existence byl 
úzce spjat s životem přilehlých Mariánských Hor 
a Hulvák. Nebudeme daleko pravdy, když napíše-
me, že provoz koksovny zajišťoval práci a obživu 
celým generacím jejich občanů. 
Čest její památce a dík všem lidem, kteří se 

podíleli na jejím provozování. 
Hlavní inženýr Ing. Aleš Pryček
Vedoucí provozu Blahuta Josef
a kolektiv technických a organizačních
pracovníků KJŠ

Nekrolog za koksovnu
Ukončení 118leté historie výroby koksu na Koksovně Ignát

– Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách

Radou městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky byla 
ustanovena redakční rada Zpra-
vodaje městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky. Tato 
redakční rada schvaluje tematický 
obsah Zpravodaje, dále schvaluje 
konkrétní obsah a úpravu jednot-
livých vydání Zpravodaje, projed-
nává stížnosti, podněty a návrhy 
ve věci obsahu a grafi cké úpravy 
Zpravodaje a stanovuje termíny 
uzávěrek a vydání Zpravodaje na 
základě návrhu, který předkládá 
šéfredaktor. Členy redakční rady 
byli navrženi a následně zvoleni 
Ing. arch. Liana Janáčková, sta-
rostka městského obvodu MHaH 
jako předsedkyně, Patrik Hujdus, 
radní a zastupitel městského 
obvodu MHaH, Bc. Pavla Uhrová, 
tajemnice ÚMOb MHaH, a šéfre-
daktorka Bc. Gabriela Zeisberger.

Dále byly schváleny Zásady pro 
vydávání Zpravodaje městského 
obvodu MHaH. Tyto Zásady jsou 
závazné pro všechny orgány státní 
správy a samosprávy městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky a pro všechny další autory 
z řad veřejnosti. Součástí Zásad 
jsou i pravidla vydávání inzerce 
a fi nancování Zpravodaje. Celé 
znění najdete na www.marian-
skehory.cz, kde je taktéž uložen 
Ceník inzerce vč. Objednávky 
inzerce.

V případě, že chcete jako 
občané podat inzerci či zaslat 
článek k uveřejnění, můžete tak 
činit písemně na adresu ÚMOb 
Mariánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 63, 709 00 Ostrava či 
e-mailem na adresu zpravodaj@
marianskehory.cz (tento e-mail 
nahrazuje původní e-mail zeisber-
ger@marianskehory.cz). 

Jelikož nám velmi záleží na 
Vaší spokojenosti s obsahem 
Zpravodaje, dovolujeme si Vás 
požádat o zodpovězení níže uve-
dených dotazů a doručení na výše 
uvedené adresy (buď poštou nebo 
e-mailem), a to do konce ledna 
2011.

Děkuji předem za spolupráci. 
 Gabriela Zeisberger

Zpravodaj řídí redakční rada

1. Jste spokojeni s obsahovou částí Zpravodaje?

® Ano

® Ne, pokud ne, co navrhujete změnit?

2. Rád/a bych se dozvěděl/a více informací z oblastí:

3. Mám námět do Zpravodaje:

Anketní lístek
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KRÁTCE:
Startuje 9. ročník soutěže 

o nejlépe provedenou rekon-
strukci fasády v Moravsko-
slezském kraji

Do konce ledna 2011 mohou 
architekti, projektanti, dodavate-
lé stavebních materiálů, realizá-
toři, případně soukromí investoři 
přihlásit svou rekonstruovanou 
fasádu. Podmínkou je umístění 
stavby v Moravskoslezském kra-
ji a dokončení v roce 2010. Více 
informací se dozvíte na www.
fasadakraje.cz

Širší pomoc spotřebitelům nabí-
zí od začátku nového roku 2011 
sdružení Spotřebitel.net, které se 
věnuje ochraně práv a poradenství 
obyvatelům České republiky. Hlav-
ním impulsem pro rozšíření činnos-
ti organizace je zejména nestabilní 
situace v konkurenčním Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS).

Tým sdružení se skládá z řady 
odborníků – právníků, specialistů 
na informační technologie, žur-
nalistů, úzce spolupracuje se stát-
ními i neziskovými organizacemi 
– mj. Ministerstvem průmyslu 
a obchodu České republiky, Českou 
obchodní inspekcí, hygienickými 
stanicemi, Sdružením nájemníků, 
Asociací občanských poraden či 
Juristi o.s. atd.

Vedoucím právníkem sdružení 
se od nového roku stane Miro-
slav Huml, který se oblasti hájení 
práv spotřebitelů věnuje již třetím 
rokem a během této praxe pomohl 
klientům úspěšně řešit jejich spory 
nejen před soudem. 

Právní a poradenské služby bude 
sdružení nabízet každý všední den 
od 9.00 – 17.00 hod. na telefonní 
lince 296 337 324 (cena hovoru je 
za běžný telefonní tarif), pomocí 
on-line poradny, nebo dohodnu-
tých osobních konzultací v sídle 
organizace. Zároveň bude Spotře-
bitel.net pokračovat v organizová-
ní výchovných a vzdělávacích akti-
vit v oblasti obrany spotřebitele, 
včetně posilování právního vědo-
mí občanů. Samozřejmostí bude 
poskytování servisu za pomoci 
publikací a sdělovacích prostředků, 
nebo podávání návrhů na zahájení 
řízení u soudu o zdržení se proti-
právního jednání ve věci obrany 
spotřebitelů, včetně oprávnění být 
účastníkem takového řízení.

Webové stránky sdružení www.
spotřebitel.net už nyní slouží jako 
zdroj informací, s jejichž pomocí 
se uživatel může lépe orientovat 
ve složité problematice zákaznic-
ko-obchodních vztahů, nebo získat 
znalosti o aktuálních problémech 
na spotřebitelském trhu.

Lucie Petránková,
tisková mluvčí Spotřebitel.net

PŘEDSTAVUJEME:

Sdružení rozšiřuje 
pomoc pro
spotřebitele

Noví strážníci složili slavnostní slib
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Městská policie Ostrava bude 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava pořádat bezplatné kur-
zy pro veřejnost i v roce 2011. 
Ten první se uskuteční 26. ledna 
2011 od 16.00 hodin. Místem 
konání bude tentokrát budova 
nového integrovaného bez-
pečnostního centra na ul. 
Nemocniční 11/3328 v Morav-
ské Ostravě (nedaleko Městské 
nemocnice Ostrava). 

Běžně se kurzy konají na 
ul. Hlubinské, kde donedávna 
sídlilo ředitelství Městské poli-
cie Ostrava a budou se ve stej-
ných prostorách konat i nadále. 
V rámci lednového kurzu by-
chom však rádi občanům ukáza-
li nové prostory, kde se nachází 
společné dispečerské pracoviště 
pro příjem tísňových volání 
v rámci celého Moravskoslez-
ského kraje.   

Ústředním tématem setkání 
s občany bude tentokrát krizové 
řízení. Nebude chybět oblíbená 
sebeobrana a samozřejmě ani 
závěrečná diskuze občanů se 
strážníky. I tentokrát bude při-
praven dětský koutek. 

Připomínáme, že je vhodné si 
s sebou přinést sportovní oble-
čení (pro výuku sebeobrany), 
popř. volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost 
využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není třeba, výu-
ka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

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

Není potřeba se předem na 
kurz přihlašovat.

Městská policie zve na další blok bezplatných
kurzů pro veřejnost

Nástrahy v domácnosti aneb trocha požární
prevence neuškodí

Pokud se řekne „požární pre-
vence“, tak většina lidí jen mávne 
rukou s přesvědčením, že se jich 
to netýká. Ani si neuvědomí, jak 
vysoký počet požárů v domác-
nostech souvisí právě s tím, že se 
doma cítí bezpečně a často podce-
ňují situace, které mohou vést ke 
vzniku požáru.

Stačí pohled do kuchyně. Zcela 
běžně, automaticky a bez velké-
ho přemýšlení zapínáme varnou 
konvici, na pánvi připravujeme 
oblíbené hranolky nebo omelety, 
používáme elektrické a plynové 
sporáky, topinkovače, toustovače 
a jiné pomocníky. Přitom každý 
z těchto výrobků v sobě skrývá 
potencionální zdroj požáru. Vždyť 
většina z nich pracuje s otevřeným 
ohněm nebo alespoň s teplotou 
dostatečně vysokou na zapálení 

hořlavých materiálů v našem oko-
lí. 

Stačí si jenom odskočit od 
smažení hranolků k zajímavému 
televiznímu pořadu a brzy nás 
může do kuchyně přivolat štiplavý 
kouř z hořící pánve nebo fritovací-
ho hrnce s olejem. V tom okamžiku 
je nutné zachovat chladnou hlavu. 
Nelikvidovat takovýto požár pří-
valem vody, který by zapříčinil 
ještě větší vyšlehnutí plamenů 
a následné rozšíření požáru do 
celého bytu, ale okamžitě vypnout 
zdroj tepla a pokusit se zadusit 
hořící olej na pánvi poklicí nebo 
vlhkou utěrkou. 

V poslední době se častým 
zdrojem požáru stávají elektrické 
kuchyňské spotřebiče. Většina 
z nich je neustále zapojena v síti. 
Proto je vhodné elektrické spo-
třebiče, které nemusí být trvale 

zapojeny v síti např. varné konvi-
ce, po jejich použití buď odstavit 
ze zdrojového podstavce, nebo 
rovnou odpojit ze zásuvky. 

Není také výjimkou, že maji-
tel bytu při vaření usne nebo byt 
opustí a spotřebič či vařící se 
potraviny ponechá bez dozoru. 
Pak už stačí drobné zpoždění při 
návratu a neštěstí může být na 
světě. Při používání plynového 
sporáku, pak může během naši 
nepřítomností dojít k uhasnutí 
plamene a po dosažení dostateč-
né koncentrace unikajícího plynu 
až k výbuchu. Častým nešvarem 
jsou rovněž v blízkosti plynových 
a elektrických spotřebičů, tak 
říkajíc „při ruce“, umístěné chňap-
ky, utěrky, zástěry apod. Pak stačí 
chvilka nepozornosti nebo průvan 
a máme založeno na požár. 

Výše zmíněné jsou jen příklady 
potencionálního nebezpečí, které 
nás při používání otevřeného ohně 
při vaření, mohou potkat. Zejmé-
na v období, kdy se intenzita vaře-
ní a pečení násobí a soustředě-
nost hospodyněk je odpoutávána 
spoustou dalších jiných úkolů, je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost 
prevenci. Vzhledem k vysokému 
množství potencionálních zdro-
jů požárů v domácnosti se jistě 
vyplatí pořídit si do domácnosti 
zařízení schopná včas upozornit 
na vznikající požár a prostřed-
ky k jeho uhašení. Hlásič požáru 
a funkční hasicí přístroj by se měl 
stát stejně samozřejmým bezpeč-
nostním vybavením domácnosti 
jako kvalitní zámky na dveřích. 

 Prevence HZS MSK 
 www.hzsmsk.cz

V prosinci 2010 přibylo do řad 
Městské policie 12 nových stráž-
níků (10 mužů a 2 ženy). V prů-
běhu přípravného kurzu si osvo-
jili znalosti a dovednosti potřeb-
né pro výkon povolání strážníka. 
Ve výuce nadále pokračují, 
všichni každý měsíc procházejí 

tzv. následnými výcviky, při kte-
rých jsou upozorňováni na změ-
ny zákonů a nové legislativní 
normy, absolvují taktickou pří-
pravu, při které jsou rozebírány 
jednotlivé události z praxe. Na 
veřejný pořádek v Ostravě nyní 
dohlíží celkem 641 strážníků.

Okupace, holocaust, komu-
nismus, Varšavská smlouva, 
Charta 77 a příběhy, nad kte-
rými kroutí lidé v dnešní době 
hlavou.

Paní profesorka Zamazalová 
připravila 25. listopadu své třídě 
2. E v rámci dějepisu projektový 
den, který měl žákům přiblížit 
„dobu bezpráví“ – dobu totalitních 
režimů v naší zemi ve 20. století.

„Je to sice téma třetího roční-
ku, ale já se snažím učivo žákům 
zpestřit. Příští rok toho na ně bude 
v dějepise hodně, ale díky těmto 
projektům si žáci učivo lépe zapa-
matují,“ řekla časopisu paní profe-
sorka. Program měla velmi dobře 
připravený.

Den začaly skupinky žáků pre-
zentacemi zaměřenými na hlavní 
téma – bezpráví. To, že byly Lidi-
ce nacisty vypáleny, ačkoliv nikdo 
z této vesnice neměl nic společné-
ho s atentátem na říšského protek-
tora, že komunisté měli ve znaku 
srp a kladivo a že se Palach oběto-
val, aby otevřel lidem oči, si žáci 
připomněli během čtyř velmi hez-
ky vypracovaných prezentací.

Film o Miladě Horákové pro-
mítla paní profesorka hned po 
skončení prezentací. Nejednoho 
posluchače upoutalo vyprávění 
rodinných příslušníků a známých 
Milady Horákové. Byla označena 
za velezrádkyni 
a soud ji vlast-
ně ani nenechal 
obhájit se 
- silný příběh 
bezpráví - „jus-
tiční vraždy“. 
Bylo smutné, 
že se komu-
nistický režim 
ukázal nemi-
losrdnější než 
režim nacis-
tický, protože 

i přes tlak světové veřejnosti 
zůstal neoblomný a tuto statečnou 
ženu – matku popravil.

„‚Násilí, revoluce, krveprolé-
vání – jedině takhle změníme svět 
na ráj!‘ Přesně tohle prosazoval 
komunismus,“ řekl pan Žídek 
z konfederace politických vězňů 
na besedě, která byla vrcholem 
celého dne. Společně s ním nav-
štívil žáky pan Dědický. Bezprá-
ví neminulo ani je. Oba se totiž 
pokusili odejít z tehdejší komunis-
tické země a oba měli tu smůlu, že 
při plánování svého odjezdu věřili 
nesprávným lidem. Byli odsouze-
ni a posláni do vězení. „Mučení 
elektrickým proudem, pálení kůže 
cigaretou nebo vytrhávání nehtů 
není opravdu nic příjemného,“ 
vzpomínal pan Dědický na donu-
covací prostředky ve vězení.

Někdy je až neuvěřitelné, jací 
lidé tenkrát měli moc nad celou 
naší zemí. Oba pánové také zmí-
nili svou obavu – aby se historie 
neopakovala. Je ale jen na mla-
dých lidech, zda se budou zajímat 
o minulost našeho státu. Chyby 
se totiž dají využít k tomu, aby se 
z nich lidé poučili, ne aby je opa-
kovali.

Veronika Mikolajková,
redaktorka školního časopisu 
OAOčko

PROJEKTOVÝ DEN NA OBCHODNÍ AKADEMII 
V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH

Příběhy bezpráví
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY EDUARDA MARHULY V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH

Adventní  koncert v knihovně
V jednom z prvních adventních dní, 1. 12. 2010 zpestřili naši žáci 

svým uměním prostory Knihovny města Ostravy v Mariánských 
Horách. Po úvodním slově paní učitelky Liany Svobodové, která celý 
koncert provázela slovem, zazněly skladby určené pro tento večer. 
V prostorách knihovny jsme si mohli poslechnout kytaru, klavír, hous-
le, fl étnu a akordeon. Závěr koncertu patřil zpěvu - Gershwinovým 
Vánočním písním.

Všichni malí umělci se shodli, že v novém prostředí se jim hrálo 
dobře a těší se na další muzicírování v těchto prostorách. 

 MgA. A. Hypšová 

Koncert souborů byl velkou
hudební radostí....

Tradiční Adventní koncert souborů ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostra-
vě-Mariánských Horách se konal 7. prosince 2010 v Modlitebně Círk-
ve Bratrské. Pestrý program, který připravili se svými žáky učitelé naší 
školy, se ve zcela zaplněném sále setkal se srdečným a vřelým  ohlasem 
u všech návštěvníků koncertu. Na pódiu se představili pod vedením 
svých pedagogů instrumentální soubory mladších a starších žáků, malí 
zpěváčci z přípravky a hudební nauky, žákyně pěveckého oddělení 
a také kytarový a akordeonový soubor. S chutí si se svými žáky zahráli 
také jejich učitelé. Většinu skladeb a písní tohoto vánočního koncertu 
upravil Lubomír Konečný a že se jeho aranžmá líbí malým i velkým, 
bylo znát jak na spontánní hře našich muzikantů, tak i na srdečném 

Vánoce s Ostravským dětským 
sborem

Poslední adventní neděle byla pro celou naši školu svátkem sboro-
vého zpívání. Tradiční vánoční koncert v ostravském Domě kultury 
byl pro všechny posluchače skutečně nádherně prožitým odpolednem. 
Úvodní část koncertu patřila těm nejmenším zpěváčkům z příprav-
né hudební výchovy, Skřivánkům a Slavíkům, kteří zazpívali pásmo 
vánočních koled v úpravě Petra Vitáska.

Známou koledu Chtíc aby spal Václava Michny z Otradovic si spo-
lečně připravili Slavíci a Kosi. Tyto přípravné sbory vystoupily pod 
vedením sbormistryně Markéty Korpasové.

Stěžejní část programu patřila Komornímu a Ostravskému dětskému 
sboru. Pod taktovkou sbormistra Milana Chromíka v  jejich provedení 
zazněly nádherné písně Antonia Vivaldiho, Petra Ebena, Dobroslava 
Lidmily, Zdeňka Lukáše a Pekky Kostiainena.

Vrcholem vánočního koncertu pak bylo pásmo vánočních koled Jiří-
ho Temla „Svatá noc“, s kterým sbor vystoupil za doprovodu Janáčko-
vy fi lharmonie Ostrava na jejím abonentním koncertě v Domě kultury 
v úterý 21. prosince 2010.

Děkujeme všem zpěváčkům a zpěvákům, kteří mají sborové zpívání 
opravdu rádi a také všem, kteří se na jejich vedení podílejí a připravili 
pro nás tento krásný vánoční dárek.

 Pedagogický sbor ZUŠ Eduarda Marhuly

Poslední přípravy, aranžová-
ní chlebíčků, lepení papírových 
vloček na okna i opakování tex-
tu, to vše bylo rázem přerušeno. 
Shon celého dopoledne se utišil, 
protože do klubovny dorazili 
rodiče! Usedali na předem připra-
vené židličky, zatímco je jejich 
děti nervózně pozorovaly zpoza 
dveří. 

Celá besídka začala předsta-
vením skautů a vlčat v jejich 
scénce o rodině, kterou navští-
vila tradiční trojice – Mikuláš, 
čert a anděl. Program pokračoval 
typickou vánoční písní „Půjdem 
spolu do Betléma“, která uvedla 

další scénku, tentokrát v podá-
ní těch nejmenších světlušek 
z oddílu Amazonky. Vánoční pří-
běh o stromečku, který byl vždy 
ten nejmenší a nemohl se tak stát 
ani stožárem na lodi ani součástí 
domu, stal se však tím nekrásněj-
ším vánočním stromečkem, dojal 
celé obecenstvo i samotné herce.

S postupujícím večerem vrcho-
lil i program a to inscenací Per-
níkové chaloupky v režii holek 
z Roverského kmene. Na svou si 
přišli i rodiče a jako za mladých 
let se vyřádili při „sněhovém fot-
bálku“.

A odbila pátá. Dozněly posled-

ní tóny písně „Vánoce přicházejí“ 
a všichni již napjatě čekali jen na 
jedno. „Mikuláši!“ volaly hodné 
děti, zatímco se ty zlobivé krčily 
za zády rodičů a doufaly, že čert 
letos nepřijde. Přání se jim sice 
nesplnilo, všechno však nakonec 
dopadlo dobře. Mikuláš usoudil, 
že drobné prohřešky dětí nejsou 
dostatečně závažné na peklo, 
anděl všechny obdaroval ovocem 
a čokoládou a čert se s prázdnou 
zklamaně odšoural pryč. Možná 
něco uloví příští rok.

Eliška Olšáková,
Středisko Mariánské Hory

Čas neuvěřitelně letí a kon-
certní nástroje, které dostala naše 
škola ke stému výročí založení, 
oslavily začátkem prosince druhé 
narozeniny. Protože máme „Edí-
ka“ (pozn. red.: koncertní klavír 
zakoupený školou a pojmenovaný 
podle ostravského skladatele Edu-
arda Schiffauera) opravdu rádi, 
uspořádalo naše klavírní oddělení 

setkání, které by se dalo nazvat 
také setkáním několika generací. 
Zahráli si žáci, jejich pedagogo-
vé a pozvání přijali také hosté 
z dechového a pěveckého oddě-
lení, kteří s námi často a úspěš-
ně spolupracují. Pestrý program 
obsahoval jak hudební literaturu 
baroka, klasicismu a romantis-
mu, tak také  skladby  současných 
autorů a klavír se krásně rozezněl 
v koncertním sále ve všech mož-
ných podobách. Oslavili jsme tak 
nejen Edíkovy narozeniny, ale 
založili jsme novou tradici, která 
bude mít jistě své pevné místečko 
v koncertním kalendáři naší ško-
ly.   

Pedagogický sbor 
ZUŠ Eduarda Marhuly

Klavíristé
blahopřáli
Edíkovi …

Návštěva Mikuláše v Mariánském
středisku

potlesku v sále. Radost z atmosféry a pěkných výkonů všech účinkují-
cích tohoto koncertu byla opravdu velká a děti  tak daly svým rodičům 
první hezký  dárek letošních vánoc.

 Pedagogický sbor ZUŠ Eduarda Marhuly
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Středisko přírodovědců, Čkalovova 10, Ostrava-Poruba
Datum Místo Akce Pozvánka
3.1. -28. 1. 2011 Středisko přírodovědců Ekologické dny pro ZŠ: ZŠ
  Výroba tukových krmítek
3.1. -28. 1. 2011 Středisko přírodovědců Exkurze pro chovatelských pracovnách ZŠ, MŠ
Leden-Květen 2011 Ostrava a okolí Doprovodná akce ke Dni Země 2011
  – Výtvarná soutěž „Ptáci u vody“  MŠ, ZŠ, SŠ
3.1. -28. 1. 2011 Středisko přírodovědců Kurz ekologické výchovy pro MŠ a ŠD:
  Co se děje u krmítka“ MŠ, ŠD
Leden 2011 Středisko přírodovědců soutěž pro ZK
  – Zimní „ježek v akci“ Zájmové útvary

Středisko turistiky, B. Martinů 17, Ostrava-Poruba
Termín: Hodina konání Název akce Stručný popis akce Určena pro Poplatek za akci
15. 1. 2011 9.00-17.00 lyžařský zájezd č. 3 lyžařský výcvik dětí, zú,v hrazeno pololetně, nebo
   zimní turistika  200,-Kč/osoba bez lyž. výcviku
22. 1. 2011 9.00-17.00 lyžařský zájezd č. 4 lyžařský výcvik dětí, zú,v hrazeno pololetně, nebo
    zimní turistika  200,-Kč/osoba bez lyž. výcviku
30. 1. 2011 9.00-17.00 lyžařský zájezd č. 5 lyžařský výcvik dětí, zú,v hrazeno pololetně, nebo
(neděle)   zimní turistika  200,-Kč/osoba bez lyž. výcviku
Leden 9.00-12.00 keramické dílny výroba keramiky, zú 30,-
  pro MŠ práce s hlínou
Leden  9.00-12.00 keramická dílny výroba keramiky rodiče 50,-/dítě
  pro rodiče a děti  i děti,v

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

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

Program na měsíc leden 2011

Blahopřejeme
Přesně na Štědrý den osla-

vila své jubileum paní Anna 
Nezvalová. Při naší návštěvě si 
povzdechla, že celý život byla 
ochuzena o dárky k narozeni-
nám, což ji ale náladu o svá-
tečních dnech  nezkazilo. Paní 
Nezvalové dělá společnost její 
tříletá „umazlená“ fenka Ťap-
ka, kterou si oslavenkyně vzala 
z útulku. Přejeme paní Nezva-
lové ještě mnoho krásných dní 
a hlavně hodně zdraví.  (red)

Pozor! Invaze mimozemšťanů 
se blíží. Mimozemšťané vyslali 
signál.

19. 1. středa 15.30 „Přes brá-
nu času“ – zábavné karnevalo-
vé odpoledne pro děti a mládež 
v kostýmech vesmírných bytostí, 
které bránou času vstupují do 
pozemského dění a cestují v čase 
zpět do minulosti. Akce je pořáda-
ná v rámci projektu „Knihovnic-
ké časohrátky“ knihoven obvodu 
Ostrava 1 a je zároveň zahajovací 
akcí celého projektu.

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

3. 1. – 31. 1. v době půjčování 
si mohou v dětském oddělení děti 
vyzkoušet kvíz „Jak běží čas“ 
o čase, hodinách a hodinkách.

27. 1. čtvrtek 14.00 – 16.00 
v Čítárně u čerta pořádáme výtvar-
nou dílnu „Kamarád Sněhulák“. 
Děti i dospělí se mohou dozvědět 
zajímavosti o sněhulácích, vyrobit 
bílého panáčka různou technikou 
a přečíst o něm pohádky.

Akce pořádané v rámci pro-
jektu „Knihovnické časohrátky“ 
knihoven obvodu Ostrava 1:

2. a 9. 2. ve středu od 8.00 – 
10.00 pořádá naše knihovna kurz 

„NEBOJTE SE TECHNIKY“ 
ukázky práce se scannerem, data-
projektorem, digitálním fotoapa-
rátem a interaktivní tabulí. 

Bližší informace na pobočce.
1. 2. – 28. 2. „Jak si předsta-

vuji knihovnu budoucnosti“ 
– výtvarná a literární soutěž pro 
děti a mládež. Akce je pořádaná 
v rámci projektu „Knihovnické 
časohrátky“ knihoven obvodu 
Ostrava 1, který fi nančně podpo-
řila Nadace OKD.

1. 2. – 28. 2. „Co to je?“ 
– zábavný kvíz výrazů z budouc-
nosti. Akce pro děti a mládež 
pořádaná v rámci projektu „Kni-
hovnické časohrátky“ knihoven 
obvodu Ostrava 1, který fi nančně 
podpořila Nadace OKD.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
20. 1. čtvrtek 13.00 – 17.00 

„Sněhulák“ – výtvarná dílna, ve 
které děti budou vyrábět sněhulá-
ky technikou korkových razítek. 

Akce pořádané v rámci pro-
jektu „Knihovnické časohrátky“ 
knihoven obvodu Ostrava 1:

24. 1. pondělí 14.00 – 15.00 
„O vesmíru“ – beseda s Mgr. 
Martinem Viláškem, pracovníkem 
Hvězdárny a planetária Johanna 
Palisy. Zveme mládež i dospělé, 
které zajímá co se děje ve vesmí-
ru. Akce je pořádaná v rámci pro-
jektu „Knihovnické časohrátky“ 
knihoven obvodu Ostrava 1, který 
fi nančně podpořila Nadace OKD.

1. 2. – 28. 2. „Zvířata očima 
Ludvíka Kunce“ – výstava obra-
zů zaníceného ekologa a výtvar-
níka. 

Akce pořádané v rámci pro-
jektu „Knihovnické časohrátky“ 
knihoven obvodu Ostrava 1:

1. 2. – 28. 2. „Jak si předsta-
vuji knihovnu budoucnosti“ 
– výtvarná a literární soutěž pro 
děti a mládež. Akce je pořádaná 
v rámci projektu „Knihovnické 
časohrátky“ knihoven obvodu 
Ostrava 1, který fi nančně podpo-
řila Nadace OKD.

1. 2. – 28. 2. „Co to je?“ 
– zábavný kvíz výrazů z budouc-
nosti. Akce pro děti a mládež 
pořádaná v rámci projektu „Kni-
hovnické časohrátky“ knihoven 
obvodu Ostrava 1, který fi nančně 
podpořila Nadace OKD. 

 R. Hulenová

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

20. 1. 2011 v 16.00
Vás srdečně zveme na

8. KONCERT
MEZI  KNIHAMI

zpívá a na klavír doprovází
své žáky

člen operetního souboru
NDM Petr Miller

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o placenou 
inzerci v našem Zpravodaji, 
kontaktujte naši redakci - Bc. 
Gabriela Zeisberger, tel.: 599 
459 243, 604 833 062, e-mail: 
zpravodaj@marianskehory.cz. 
Cena inzerce je stanovena na 
12 Kč za cm2 vč. DPH, černobí-
lé provedení. Za inzerci čtvrt-
letní poskytujeme slevu 10 %,
za celoroční slevu 20 %.

rok 2010 je defi nitivně za námi 
a tak mi dovolte malé ohlédnutí. 
Byl to rok tak trochu výjimečný 
v tom, že byl rokem volebním. 
Pro nás zastupitele je takový rok 
malým „vysvědčením“, které nám 
dává volič. Zvláště komunální 
volby jsou hlavně o jednotlivých 
lidech, kteří zastupují své voliče 
na radnici. Bohužel ze zkušenosti 
vím, že účast vás občanů-voličů na 
jednáních Zastupitelstva je mini-
mální. Uvítala bych větší zájem 
o účast občanů na těchto jedná-
ních, která jsou veřejná. Můžete 
namítnout, že si jednotlivá usne-
sení Zastupitelstva můžete najít 
na webových stránkách obvodu 
nebo na úřední desce. Samozřej-
mě, tam se ovšem nedočtete, jak 
se k jednotlivým tématům vyja-
dřují a hlavně hlasují právě vaši 
zastupitelé, které jste volili. Mož-

ná byste na těchto zasedáních byli 
svědky toho, kolik negativních 
emocí a energie náhle vzplane, 
jak je těžké mnohdy konstruktiv-
ně jednat. Škoda, že se pak občan 
– volič v krátkém časovém ter-
mínu před volbami rozhodne jen 
podle líbivých hesel na volebních 
letácích. Proto jako zastupitelka 
bych chtěla iniciovat presentaci 
zvukového i obrazového záznamu 
jednání Zastupitelstva na webo-
vých stránkách úřadu. V dneš-
ním virtuálním světě to jistě není 
problém a v mnoha obcích to tak 
již funguje (např. Městský úřad 
Studénka). Občan-volič by takto 
v klidu domova mohl zhlédnout 
jednání Zastupitelstva a sezná-
mit se „v přímém přenose“, co se 
děje v jeho obvodě. Možná by to 
přispělo k větší politické kultuře 

všech zúčastněných na těchto jed-
náních. 

Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem, zvláště svým voličům, 
kteří mne podpořili svým hlasem 
a tak mi dodali novou sílu do těch-
to dalších čtyřech volebních let. 
Věřím, že Vaši důvěru nezklamu. 
O činnosti a zdejších aktivitách, 
názorech a postojích k jednotli-
vým kauzám v našem obvodě se 
můžete dočíst na našich webových 
stránkách: www.kdumarianskeho-
ry.cz. Pokud máte nějaký problém 
nebo dotaz, můžete využít emailu 
na těchto stránkách a kontaktovat 
mne. 

Přeji Vám do nového roku 
2011 hodně zdraví, optimismu 
a dobrou mysl. 

Jana Pagáčová, zastupitelka 
za Sdružení KDU-ČSL
a nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,

V prosinci 2010 proběhla předvánoční setkání v Domech s pečo-
vatelskou službou v Ostravě-Mariánských Horách. Klubovnami se 
nesla příjemná vánoční atmosféra, k poslechu i tanci hrál harmonikář 
– mariánskohorský občan pan Nekvapil. Skvělá nálada strhla všech-
ny účastníky, kteří si nahlas i tiše notovali s harmonikou.

 Marcela Kočová, péče o seniory

Vzpomínka
na čas

vánoční
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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

 
FIT – POLŠTÁŘ

460 Kč

Nová rehabilitační pomůcka
na českém trhu pro prevenci

a uvolnění bolestí zad.

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

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. 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

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 obyvatele DPS!

Další služby poskytované v domech s pečovatelskou službou
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