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Největším uměním člověka je úsměv ve chvíli, kdy je mu do pláče. 
 (Maďarské přísloví)
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Dlouhodobým poskytovate-
lem praxí pro studenty/student-
ky středních, vyšších odbor-
ných a vysokých škol je Úřad 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Spolupracuje 
s celou řadou zařízení, napří-
klad se Střední školou technic-
kou a dopravní v Ostravě, Ost-
ravskou univerzitou v Ostravě, 
jejíž studenti fakulty sociálních 
studií získávají zkušenosti na 
oddělení péče o seniory, pra-
covištích pečovatelské služby, 
oddělení sociálního poraden-
ství nebo na oddělení sociálně 
právní ochrany dětí. 

Studenti Obchodní akademie 
a Vyšší odborné školy sociál-
ní absolvují praxi v kanceláři 
tajemnice, seznamují se s cho-
dem bytového odboru, zkuše-
nosti mohou načerpat na odbo-
ru výstavby nebo si vyzkoušejí 
práci přímo u vedení městské-
ho obvodu. „Praxe jsou pěti-
týdenní nebo dlouhodobé, kdy 
studenti docházejí v průběhu 
šesti měsíců jedenkrát týdně. 

Studenti jsou z různých ročníků 
a mnohdy se k nám v následu-
jících letech vracejí,“ přiblížila 
tajemnice Pavla Uhrová. Mno-
zí studenti jsou velmi zvídaví 

a zajímá je celá řada dalších 
informací – jak funguje veřej-
ná správa v ČR, jaká je struk-
tura statutárního města, nestačí 
jim obecné údaje o fungování 

našeho úřadu, ale ptají se na 
jeho podrobnější chod, vyko-
návanou agendu a organizační 
strukturu,“ doplnila tajemnice.

Na úřadě jsou studenti plně 
zapojeni do pracovního pro-
cesu, nikdy zde nejsou jen 
„papírově“. Po ukončení praxe 
získávají písemné hodnocení. 
O tom, že se daří spojit teorii 
s praxí, svědčí i příběh jedné 
stážistky. V rámci projektu 
Kroky mladých k zaměstnání, 
spolufi nancovaného z prostřed-
ků ESF a státního rozpočtu ČR, 
se na fi nančním odboru vzdělá-
vala také absolventka Ekono-
mické fakulty VŠB-TU Ostra-
va, oboru management. Její 
pracovní studijní pobyt trval 
120 dnů. Když stáž dokončila, 
hledal úřad shodou okolností 
novou účetní. „Přihlásila se do 
výběrového řízení a od polo-
viny května letošního roku 
je zaměstnankyní fi nančního 
odboru našeho úřadu,“ uzavře-
la tajemnice Uhrová.

Studenti získávají praxi na mariánskohorské radnici
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 je na radnici mimo jiné rea-
lizována také praxe studentů druhého a třetího ročníku Vyšší 
odborné školy Sokrates. V pátek 9. listopadu zavítali na radnici 
vyučující se studenty této školy společně se zástupci německé 
partnerské školy Berufsbildende Schule „Eike von Repgow“ 
Magdeburg. Průvodkyní byla tajemnice Pavla Uhrová (na sním-
ku je zcela vlevo).

Sportovní zápolení o odznak všestrannosti 
olympijských vítězů podpoří starostka

Starostka Liana Janáčková 
převzala záštitu nad čtvrtým 
ročníkem projektu Odznak vše-
strannosti olympijských vítězů, 
jehož hlavním cílem je zvýšení 
pohybové aktivity co největšího 
počtu dívek a chlapců. Spor-
tovní klání, kterého se zúčast-
ní i Základní škola Gen. Janka 
v Ostravě-Mariánských Horách, 
pořádá společnost DECARO 
RMG vynikajících sportovců 
Roberta Změlíka a Romana 
Šebrleho. Projekt probíhá po 
celý školní rok, kdy se uskuteční 
devadesát okresních a krajských 
kol, více než sto školních besed, 
sedm desítek metodických semi-
nářů, campy pro učitele tělesné 
výchovy a ředitele základních 
a středních škol. „Jsem ráda, 
že mohu podpořit akci, která 
je zaměřena na zdravý životní 
styl a prevenci kriminality dětí 
základních a středních škol. 
Oceňuji také to, že se do pro-
jektu zapojuje stále větší počet 
rodičů,“ popsala důvody osobní 

angažovanosti Liana Janáčková. 
Mezi děti zavítají během roku 
patroni projektu – medailisté 
a účastníci olympijských her, 

mistrovství světa a mistrovství 
Evropy. Vyvrcholením bude vel-
kolepé fi nále na Strahově v září 
roku 2013.

ROBERT ZMĚLÍK (vpravo), olympijský vítěz v desetiboji v Bar-
celoně 1992, a olympijský vítěz v desetiboji v Aténách 2004 
Roman Šebrle.

Po dvou měsících relativ-
ního klidu se bohužel opět 
začínají množit krádeže 
poklopů dešťové kanaliza-
ce. Od začátku letošního 
roku byly odcizeny poklopy 
zhruba za 465 tisíc korun. 
Pokud občané objeví kanál, 
kde chybí mříž, mohou tuto 
skutečnost nahlásit Úřadu 
městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky Miladě 
Parmové, telefonní číslo 599 
459 214. „Odkryté kanálové 
vpusti okamžitě řešíme jejich 
provizorním zabezpečením 
a následně dodáním nové 
kanálové mříže,“ doplnila 
vedoucí úseku místního hos-
podářství a dopravy Růžena 
Chalupová.

Zloději poklopů 
jsou opět aktivní 

V zářijovém Zpravodaji byla 
zveřejněna informace o rozhod-
nutí městského obvodu vyjít 
vstříc dlužníkům obecních bytů 
a byly vyhlášeny poplatko-
vé prázdniny. Termín pro tuto 
akci končí 31. prosince 2012. 
„Je proto nejvyšší čas, pokud 
máte zájem ušetřit na poplat-
cích z prodlení, učinit příslušné 
kroky ke splnění příslušných 
podmínek. Ty jsou vyvěšeny 
na bytovém odboru a také zve-
řejněny na webových stránkách 
obvodu (nutno rozkliknout aktu-
ality),“ vysvětlil vedoucí byto-
vého odboru Lukáš Lesňák. 

Ukončení poplatkových 
prázdnin

V měsíci listopadu byl zahá-
jen úklid veřejných prostranství, 
chodníků a místních komunika-
cí, odkud se uklízelo napadané 
listí. Pokračují práce na ořezech 
stromů a keřů, dochází k prů-
běžnému doplňování nových 
odpadkových košů. Pokud bude 
příznivé počasí, bude i nadále 
probíhat údržba na komunika-
cích, hlavně opravy výtluků. 

Práce pokračují

Na konci měsíce listopa-
du bylo splatné roční nájem-
né za pronájem pozemků pod 
garážemi (i plechovými), po-
zemků pronajatých za účelem 
zřízení zahrádky, dětského kout-
ku, posezení aj., a také splatnost 
roční částky za věcná břemena 
zapsaná v katastru nemovitostí 
pro vlastníky bytových jednotek 
v domech stojících na pozem-
cích svěřených městskému 
obvodu. Občané, kteří dosud 
nezaplatili příslušné platby, 
tak mohou učinit v úřední dny 
osobně na majetkovém oddě-
lení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky u administrativních 
pracovníků – Jany Mochelové 
nebo Karla Synka –, Přemys-
lovců 65, 1. patro, dveře č. 107 
a 109, nebo převodem na účet 
městského obvodu (číslo účtu 
a variabilní symbol je uveden 
ve smlouvě). Nezapomeňte, pro-
sím, vždy přiřadit svůj variabilní 
symbol. Noví vlastníci bytových 
jednotek mohou svůj variabilní 
symbol zjistit u Jany Mochelové 
na telefonním čísle 599 459 255 
nebo e-mailem na mochelova@
marianskehory.cz.

Upozornění na
splatnost ročního 
nájemného
za pronájem pozemků 
a věcných břemen
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Bez telefonu se neobejde 
nikdo z nás. A je úplně jedno, 
jaký telefon vlastníte, jest-
li mobilní, nebo si vystačíte 
s pevnou linkou. Na co jsme si 
ale ještě všichni nezvykli, je, že 
mnohem častěji komunikujeme 
s automatickými ústřednami, 
které nás přepojují na další 
linky a přitom stačí roboticky 
zásobovat nejrůznějšími poky-
ny, často doplněnými reklam-
ními nabídkami dalších služeb. 
Mezitím se několikrát nadech-
neme, abychom se dozvěděli, 
že náš hovor je první, druhý, 
třetí…v pořadí. A čekáme. 
Když se nám naopak stane, že 
se na druhém konci sluchátka 
ozve příjemný hlas, tak se nám 
hned ten den rozzáří.

„Také my jsme stáli před 
rozhodnutím, jestli na radnici 
zachovat živou spojovatelku, 
nebo ušetřit a zavést automat. 
Ale dali jsme přednost osob-
nímu přístupu a člověku, kte-
rý dokáže lidem vyjít vstříc, 
poradit či doporučit, na koho se 
mají obrátit,“ potvrdila starost-
ka Liana Janáčková. 

Kdo se skrývá za příjemným 
hlasem spojovatelky na marián-
skohorské radnici? Sympatická 
Georgína Burešová, kterou evi-
dentně její práce nesmírně baví. 
Za hodinu, kterou jsem strávila 
v její blízkosti, se nezastavila. 
A při tom řešila i další úkoly 
administrativní agendy, kte-
rou má na starosti. Ani jednou 
jsem nepostřehla v jejím hlase 
nervozitu, netrpělivost, a to ani 
v případě, že jí blikalo několik 
linek najednou. Naopak klid-
ně zopakuje stejnou informaci 
několikrát za sebou. „Dnešní 
doba je těžká a hodně uspěcha-
ná, že si lidé zaslouží ochotu 
a vstřícnost. Starší lidé mají 
často obavy a strach v domně-
ní, že obtěžují, ale já jim ráda 
poradím,“ říká administrativní 
pracovnice Georgína Burešo-
vá, které ale všechny kolegyně 
a kolegové říkají Marika. 

Během osmi let se setkala 
s celou řadou různých situa-
cí, které musela řešit. A mno-
ho z nich bylo i úsměvných. 
Například když dokázala roz-
šifrovat, koho volající vlastně 

chce spojit. „Občas se ozve 
prosba o spojení paní v tom 
hnědém svetru nebo toho, 
kdo nosí brýle. Když se nám 
to společně podaří rozluštit, 
tak mi to dělá velkou radost,“ 
přiznává Georgína Burešová, 
která i bez speciálního školení 
dokáže s velkou dávkou aserti-
vity mnohdy zpracovat telefo-
náty netrpělivých občanů nebo 
stěžovatelů. Aniž by je přepo-
jovala na své kolegy, kterým 
tím šetří především čas. Ví, 
co se děje na radnici, a tak je 
schopna podat relevantní infor-
mace, že se aktuální problém 
řeší. „Často se to dá zvládnout 
dvěma nebo třemi větami a vzá-
jemná komunikace vzduch 
vyčistí,“ líčí spojovatelka, kte-
rá už dokáže vytušit, co člověk 
potřebuje. „I když jsem před 
lety nastupovala po mateřské 
na místo, které nepatřilo mezi 
má vysněná, už bych svou práci 
nedokázala opustit. Opravdu ji 
mám moc ráda,“ uzavírá Geor-
gína Burešová. 

A protože se na spojovatel-
ku obracejí lidé i s prosbou, 
že nemohou některé číslo 
nikde najít, uvádíme přehled 
čísel, která žádáte nejčastěji. 
Vycházíme tím vstříc těm, 
kteří nepracují s internetem. 

Úřad práce ČR, Kontakt-
ní pracoviště Ostrava na 
Hudební ulici – v současné 
době je zde zprostředkování 
zaměstnání pro Porubu a státní 
sociální podpora pro Porubu: 
tel. 950 143 150. 
Česká inspekce životního 

prostředí, pobočka Ostrava: 
tel. 595 134 140.

Dopravní inspektorát 
Ostrava: informace tel. 599 
444 899.

BorsodChem MCHZ, 
s. r. o.: dispečink tel. 596 
641 111.

Pohled do zákulisí telefonní ústředny

SPOJOVATELKA Georgína Burešová vyřizuje denně desítky 
telefonátů. Její hlas hladí duši.

Ubytovna v Žákovské ulici je pod
drobnohledem celé řady institucí

V minulém čísle Zpravo-
daje jsme vás informovali 
o problémech, které trápí obča-
ny Hulvák v lokalitě ubytovny 
v Žákovské ulici. V ubytovně, 
která je v soukromých rukou, 
žijí lidé, kteří nemají kde byd-
let, většinou nepracují a práci 
si ani nehledají. Radnice ale 
nemá žádné zákonné prostředky 
ji zrušit. Pro zklidnění situace 
už dříve požádala o součinnost 
Městskou policii Ostrava. Pra-
videlně toto místo navštěvují 
asistentky prevence kriminality, 
které komunikují nejen s oby-
vateli ubytovny, ale i s občany 
v sousedství. Dne 14. listopadu 
se uskutečnilo pracovní jednání, 
které bylo svoláno na základě 
požadavku primátora města 
Ostravy ve věci stížnosti obča-
na Iva Karase a petice občanů. 
Pracovní schůzky se zúčastnili 

zástupci vedení radnice, městské 
policie obvodů Vítkovice, Mari-
ánské Hory a Hulváky, krajské 
hygienické stanice, živnosten-
ského úřadu, majitel ubytovny, 
asistentka prevence kriminality 
a obyvatelé sousedních domů. 
Na základě vyhodnocení aktu-
álního stavu přítomní konstato-
vali, že v ubytovně a ani mimo 
ni nejsou žádné zásadní problé-
my. Na veřejném prostranství 
je poměrně klid, což ale souvisí 
s nástupem chladného počasí. 
Majitel ubytovny potvrdil, že 
v objektu zpřísní režim. Pokud 
zjistí, že se děti ubytovaných 
nechovají řádně, dostane ubyto-
vaná osoba výpověď. Provádět 
kontrolu osobních věcí ubyto-
vaných za účelem hledání alko-
holu však nemůže. Pokud jako 
majitel dostane informaci od 

městské policie nebo asistentů 
prevence kriminality o konkrét-
ním problému, dostane tento 
ubytovaný rovněž výpověď. 
První místostarosta Jiří Boháč 
potvrdil, že do vánočních svátků 
bude Městská policie Ostrava 
jednou týdně provádět preven-
tivní kontroly okolí ubytovny, 
a to do 23 hodin. „S majitelem 
ubytovny bude jednou za jeden 
až dva měsíce svolána společná 
schůzka se zástupcem městské-
ho obvodu k aktuální situaci 
v ubytovně. Krajská hygienic-
ká stanice nás bude informovat 
o větším výskytu nemocí, 
obvodní oddělení městské poli-
cie Vítkovice nám dodá polo-
letní informace o situaci a v nej-
bližším období proběhne v uby-
tovně protipožární kontrola,“ 
vypočítal výsledky jednání prv-
ní místostarosta Jiří Boháč.

Náš městský obvod byl nucen 
před lety neprávem zaplatit 
pokutu ve výši 150 tisíc korun 
za údajné porušení zákona při 
zadávání veřejného výběrového 
řízení na výměnu oken v ulici 
Ladislava Ševčíka v roce 2005. 
Proti špatnému rozhodnutí soudu 
se však vedení radnice odvolalo 
k Nejvyššímu správnímu soudu a 
ten původní rozsudek soudu nižší 
instance zrušil, protože podle 
něj k žádnému porušení záko-
na nedošlo. O této skutečnosti 
jsme vás informovali v jednom 
z předchozích vydání Zpravo-
daje. Protože již byla uhrazená 
pokuta  vrácena zpět na účet 
Mariánských Hor a Hulvák, roz-
hodli jsme se fi nanční prostřed-
ky využít  na podporu kvalitních 
a smysluplných projektů reali-

zovaných na území městského 
obvodu a vyhlásili jsme nový 
dotační program s názvem „150 
tisíc pro lidi“. V rámci tohoto 
programu hodláme v roce 2013 
přerozdělit celou hodnotu vrá-
cené pokuty na místní prospěšné 
projekty v oblasti volného času 
dětí a mládeže, kultury, vzdělá-
vání, tělovýchovy a pomoci han-
dicapovaným dětem. O fi nanční 
příspěvek na tyto aktivity mohou 
žadatelé žádat do 31. ledna 
2013, přičemž podrobné zásady 
a potřebné formuláře pro podá-
vání žádostí jsou zveřejněny 
na webových stránkách www.
marianskehory.cz a poskytne je 
na vyžádání také odbor  hospo-
dářské správy a vnitřních věcí. 

 Patrik Hujdus, radní MHaH

150 tisíc pro lidi

Město Ostrava ve spolupráci 
se Zdravotním ústavem se síd-
lem v Ostravě začalo provozo-
vat špičkové mobilní zařízení 
k měření znečištění ovzduší. 
Nový měřicí imisní vůz si budou 
moci prohlédnout v sobotu 
8. prosince občané na parkovišti 
u hlavního vchodu obchodní-
ho centra Futurum. Speciální 
automobil zde bude k dispozi-
ci mezi 14. a 17. hodinou. Na 
otázky občanů bude připraven 
odpovídat specialista na měření 
znečištění ovzduší ze Zdravot-

ního ústavu. Moderní přístroje 
v automobilu poskytují on-line 
výstup na internet, vůz dokáže 
přímo měřit hodnoty obsahu 
prachu ve vzduchu, koncent-
race oxidů dusíku, oxidů uhel-
natého a siřičitého, sirovodíku 
či stanovit hodnoty přízemního 
ozonu. Umí také odebírat vzor-
ky pro další analýzu, čímž se 
dají sledovat i polyaromatické 
uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny 
a další látky v ovzduší. Zaříze-
ní je možno nasadit i při řešení 
havarijních situací.

Speciální měřicí vůz bude
k vidění v našem obvodu

ŠPIČKOVÉ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ k měření znečištění ovzduší 
dokáže nejen měřit, ale i odebírat vzorky pro další rozbory.

Kompostér
Na hřbitově v Mariánských Horách jsme umístili kompostér. 

Dovolujeme si požádat návštěvníky hřbitova, aby do něj odkládali 
pouze zvadlé květiny, listí z hrobů, drobnou dřevní hmotu a tak 
podobně. V žádném případě sem nepatří zbytky svíček či umělá 
hmota. Humus, který se po čase v kompostéru vytvoří, využijeme 
při plánovaných terénních úpravách zelených ploch v příštím roce. 
I proto majetkové oddělení v současné době intenzivně mapuje 
hrobová místa. Děkuji. Jiří Jezerský, místostarosta MHaH

Platí nová protihluková vyhláška 
Od listopadu platí na území města nová protihluková vyhláška, 

která se dotýká i obyvatel našeho obvodu. Cílem je ochrana 
veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech. 
O nedělích, svátcích po celý den, od pondělí do soboty v době od 
20 do 22 hodin a také v době nočního klidu od 22 do 6 hodin se 
občané musí zdržet činností, které způsobují hluk. Patří mezi ně 
například používání sekaček, motorových pil, brusek či vrtaček. 
Týká se to také zábavní pyrotechniky s výjimkou 31. prosince 
a 1. ledna. Celé znění vyhlášky najdete na www.marinskehory.cz.

KRÁTCE:
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Nepatřím mezi ty, kteří by 
městskou policii zatracovali. 
Ale protože vím, že mnozí z vás 
nemohou přijít strážníkům na 
jméno, pokusím se popsat někte-
ré ožehavé styčné body ve vzá-
jemné komunikaci.

Úvodem je nutno konstato-
vat, že Městská policie Ostrava 
je zde od toho, aby zajišťovala 
záležitosti veřejného pořádku 
ve městě. Přispívala k ochraně 
a bezpečnosti osob a majetku, 
plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích, prováděla 
dohled nad dodržováním čisto-
ty na veřejných prostranstvích 

a dohlížela na dodržování obec-
ně závazných vyhlášek a naříze-
ní města. 

Strážníci jsou zde pro občany 
a návštěvníky města Ostravy, 
a ti by se na ně měli s důvěrou 
obracet. Pro usnadnění komu-
nikace je třeba, aby se každý 
člověk, který ohlašuje událost, 
operátorům na tísňové lince 156 
představil svým jménem a co 
nejstručněji sdělil:

1) K čemu přesně dochází 
nebo co se stalo 

2) Přesnou adresu místa 
události

3) Stručný popis případných 
pachatelů či vozidla

Proč se rozepisuji? Protože 
mám informace, že telefonáty na 
linku 156 vypadají takto: „Ihned 
sem přijeďte, kradou tu cikáni!“ 
Poté však volající zavěsí. Pak si 
telefonující na radnici stěžuje, 
že městská policie nestojí za nic, 
tak proč ji platit z našich daní. 
Je nezbytné, aby se oznamovatel 
po příjezdu hlídky neschovával, 
ale kontaktoval se s policií, kte-
rá očekává, že označí osobu, 
byt, vozidlo nebo směr odchodu 
podezřelých osob. Role svědka 
a jeho občanské statečnosti je 
pro zajištění pachatele nezastu-
pitelná. Bez svědků přestupkové 
řízení nefunguje. 

Představa, že by městská poli-
cie měla hlídat všechno a všude, 
je poněkud scestná. Víme, že 
lidé jsou dnes značně vynaléza-
ví a dělá jim nesmírné potěšení, 
když si mohou u piva povyklá-
dat, jak na strážníka vyzráli. 
Známé jsou historky o tom, jak 

v místě zákazu stání hrdinsky 
a fi kaně „ukecávali“ policajta. 
Mezitím bylo o ulici dál vykra-
deno auto, kde na zadním seda-
dle ležel notebook. I v takových 
případech se často snese kriti-
ka na městskou policii s tím, že 
nedokáže uhlídat auta.

Vůbec netvrdím, že jsou 
strážníci bezchybní, ale vím, že 
nemohou být vždy tam, kde se za 
minutu přihodí něco špatného. 
Vím však, že v Ostravě-Marián-
ských Horách a Hulvákách již 
řadu let působí strážníci okrská-
ři, kterým jde o to, aby je kaž-
dý obyvatel jejich rajonu znal 
a s důvěrou se na ně obracel 
nejen se žádostí o případnou 
pomoc, ale i radu. Jsem přesvěd-
čen, že se osobním kontaktem se 
svým strážníkem dá mnohým 
nemilým událostem předejít. 
Jejich seznam najdete na www.
mpostrava.cz v sekci okrskáři. 

Jiří Jezerský,
místostarosta MHaH
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Majetkové oddělení převzalo 
nad rámec své dosavadní čin-
nosti od 1. ledna letošního roku  
do své působnosti hřbitovní 
agendu, zejména pak oblast 
smluvních vztahů týkajících 
se pronájmu hrobových míst. 
Obvykle dvakrát týdně probí-
há kontrola vzhledu, užívání 
a funkčnosti zařízení hřbitova, 
na plot jsou umísťovány různá 
upozornění a značky, napří-
klad zákaz vstupu se zvířaty 
a zákaz kouření. Jak jsme vás 
již v minulých číslech Zpravo-
daje informovali, na rok 2013 
je naplánována rekonstrukce 
hřbitova, v současnosti je zpra-
cováván projekt. Na hřbitově 
budou provedeny povrchové 
úpravy, bude zde umístěno vět-
ší množství laviček a přibude 

nová informační vitrína. Práce 
na rekonstrukci by měly začít 
po skončení zimy. V souvislosti 
s převzetím hřbitovní agendy 
zahájilo majetkové odděle-
ní proces revize uzavřených 
nájemních smluv a dochází k  
uzavírání nových smluv. V sou-
vislosti s tím jsou označována 
hrobová místa, u nichž nejsou 
uzavřeny nájemní smlouvy, 
oranžovými štítky. Tento štítek 
znamená výstrahu pro jeho 
majitele. Pokud se nedostaví na 
majetkové oddělení a neuzavře 
nájemní smlouvu na příslušné 
hrobové místo, bude jeho hrob 
po zákonné roční lhůtě zrušen 
a hrobové zařízení bude zlikvi-
dováno. Tímto krokem chceme 
napravit současný vzhled hřbi-
tova, kdy se velká část hrobů 

nachází ve zcela nevyhovujícím 
stavu, zarůstá trávou, plevelem 
a různými keři, které se poté 
rozrůstají na okolní hrobová 
zařízení, čímž obtěžují poctivě 
platící a starající se nájemce. 
Při pochůzkách po hřbitově 
byly zaznamenány převážně 
pozitivní reakce na tyto naše 
kroky, což nás velice těší. 

Touto cestou bychom chtě-
li poděkovat všem poctivým 
a zodpovědným občanům, kte-
ří plní své povinnosti (nejen 
v oblasti hřbitovní agendy) 
v řádných termínech (a často 
také v předstihu), hlásí změny, 
uložení uren, platí včas nájem-
né a podobně, neboť nám tím 
ulehčují práci a nikdy nekončí-
cí boj za lepší Mariánské Hory 
a Hulváky. Bohužel i na tomto 

místě musíme apelovat na ty, 
kteří svévolně užívají majetek 
městského obvodu, ničí jeho 
mobiliář, parkují na místech, 
kde je to zakázáno, přelepují 
oranžové štítky na jiná hrobo-
vá zařízení a jinak ztěžují život 
všem ostatním.

Tým majetkového oddělení se 
po několika letech vyšší fl uktu-
ace zaměstnanců konečně opět 
ustálil, zaměstnanci vykonávají 
svou práci svědomitě, s na-
dšením a vítají možnost užší 
komunikace s občany, zejména 
při jejich návštěvách na úřadě 
nebo při různých pochůzkách, 
místních šetřeních a kontro-
lách.

Jindřiška Pavúková, 
vedoucí majetkového 
oddělení

Majetkové oddělení hodnotí končící rok 2012

Určitě jste zaznamenali, že se k vám dostává Zpra-
vodaj už v prvním týdnu v měsíci. Proto se posouvá 
i termín uzávěrky na 16. den v měsíci. Navíc máme dobrou 
zprávu pro inzerenty, že ceny zůstanou v příštím roce stej-
né.

Jsme rádi, když vám můžeme 
napsat o aktivních spoluobča-
nech, kteří se nebojí v dnešní 
době začít podnikat. Jedním 
z nich je i Patrik Mácha z naše-
ho městského obvodu. Se svou 
partnerkou se rozhodl založit 
vlastní autoškolu a od minulého 
měsíce nabízí zájemcům získání 
řidičského oprávnění skupiny B 
na osobní automobily. 
n Co vás vedlo k tomu, že 

jste si založili vlastní autoško-
lu? 

V minulých letech jsem 
působil jako učitel autoškoly 
v několika fi rmách a velmi mě 
to bavilo. Bohužel ale některé 
společnosti fungují spíše jako 
továrny na řidičské průkazy 
a kvalita řidičů u nich jde stra-
nou. Tato zkušenost nás přivedla 
na myšlenku začít v této oblasti 
podnikat a dělat tu práci lépe.

n Nebojíte se konkurence? 
Přece jen v této oblasti působí 
již mnoho zavedených společ-
ností.

Pravda je, že konkurenci 
máme velkou. Rozhodli jsme se 
ale zaujmout potenciální zákaz-
níky dvěma výhodami. Napří-
klad naše dnešní ceny patří 
k nejnižším v celé České repub-
lice, celý výcvik u nás stojí jen 
5900 korun – a to je v jeho ceně 
ještě odborná literatura a výu-
kové CD v hodnotě 350 korun. 
A ta další výhoda spočívá ve 
spokojenosti zákazníků. Ke 
každému přistupujeme indivi-
duálně a jde nám především o 
to, aby se student cítil spokoje-
ně a při jízdách bezpečně. 
n Kde a jak probíhá výuka 

žáků?
Teorii učíme v Mariánských 

Horách v budově společnosti 
Zepter na ulici 28. října 68/165 
v moderních multifunkčních 
školicích místnostech. Praktic-
ký výcvik provádíme v bílé 
Škodě Fabii, která je jasně 
označena webovou adre-
sou naší autoškoly www.
autoskola-macha.cz a tele-
fonními čísly 731 085 885 
a 608 183 501. Vozový park 
ale již nyní plánujeme rozšířit 
o další vozidla.
n Připravujete nějaké 

akce?
Všichni registrovaní studenti 

naší autoškoly mají nyní v rám-
ci předvánočního období mož-
nost vyhrát voucher v hodnotě 
2100 korun do Snow Paradise 
Veĺká Rača a podobné akce plá-
nujeme i do budoucna.

„Nejsme továrna na řidičáky,“ říká učitel autoškoly Patrik Mácha

V MARIÁNSKÝCH HORÁCH se lidé nebojí podnikat. Příkla-
dem je nová autoškola, kde vyznávají individuální přístup a řídí 
se zásadou, aby se žáci cítili při jízdách bezpečně. 

Jak zlepšit naši komunikaci se strážníky městské policie  

Na ulici Přemyslovců 
v blízkosti autobusové zastáv-
ky městské hromadné dopravy 
číslo 24 – Mariánské náměstí 
– dojde v měsíci prosinci ke 
změně dopravního značení. 
Místo dopravní značky Zákaz 
stání bude tato část komuni-
kace osazena novou dopravní 
značkou Zákaz zastavení.

Tato změna dopravního 
značení je provedena na 
základě požadavků a při-
pomínek občanů našeho 
obvodu a rovněž připomínek 
i Dopravního podniku Ostra-
va, zejména ze strany řidičů 
autobusů.

Věřím, že toto opatření 
ze strany Magistrátu města 
Ostravy v součinnosti s kont-
rolní činností městské policie 
zlepší hlavně bezpečnost sil-
ničního provozu v této části 
komunikace a zároveň se 
zamezí vzniku kolizních situ-
ací mezi neukázněnými řidiči 
osobních automobilů parku-
jícími v blízkosti této zastáv-
ky a autobusů DPO.

Radomír Michniak,
zastupitel MHaH

Změna dopravního 
značení na ulici 
Přemyslovců

Termíny uzávěrky se změní,
ceny inzerce se nemění  
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Poděkování radnici (redakčně upraveno)
Možná nejsem jediný, kdo zaregistroval změnu, která se udála 

v parku na Stojanově náměstí. V blízkosti kašny tu stojí dva akáty. 
Byl jsem u toho, když se to stalo. V Korunní ulici zastavili veške-
rou silniční dopravu. Přijel totiž velký kamion s velkými stromy. 
Pak nastal koncert pracovníků sadařské fi rmy. Ta stromy s pomocí 
těžké techniky opatrně vyložila, dopravila a zasadila na správné 
místo. Tato nová kompozice vyřeší vyplnění a zastínění středu par-
ku s fontánou a lavičkami. V létě tak vznikne příjemné a stinné 
místo pro relaxaci nejen maminek s dětmi, ale i nás letitých. 

 Občan J. M.

Aktivní a plnohodnotný život 
ve svém přirozeném domácím 
prostředí mohou vést senioři 
a handicapovaní lidé v našem 
obvodu díky registrované 
terénní sociální službě osobní 
asistence nestátní neziskové 
organizace Podané ruce, o. s., 
v rámci projektu OsA. „Osobní 
asistenci poskytujeme lidem, 
kteří mají sníženou soběstač-

nost z důvodů vysokého věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního handicapu a nejsou 
schopni samostatného života 
bez pomoci jiné osoby. Služ-
ba se poskytuje bez věkového 
a časového omezení až 24 
hodin denně a sedm dní v týd-
nu. Skutečný rozsah služby 
závisí plně na potřebách klien-
ta,“ uvedla Ivana Mikulcová. 

Prostřednictvím naší služ-
by podporujeme rozvoj nebo 
alespoň zachování stávajících 
schopností uživatele a jeho 
setrvání ve vlastním domácím 
prostředí. Motivováním klien-
tů k maximální soběstačnosti 
se snažíme vytvářet podmínky 
pro aktivní stárnutí seniorů, 
které je i hlavním tématem 
Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační soli-
darity 2012. Osobní služba je 
převážně zajišťována v domá-
cím prostředí klienta, ale jed-
ná se také o doprovod klientů 
k lékaři, do zaměstnání, do 
školy, za kulturou nebo jen tak 
na procházky. „Projekt osobní 
asistence můžeme profesionál-
ně provádět a rozšiřovat i díky 
podpoře a spolufi nancování 
statutárního města Ostrava 
a městského obvodu Ostrava-
-Mariánské Hory a Hulváky,“ 
řekla pracovnice organizace 
Podané ruce Ivana Mikulcová. 
Potřebujete-li službu osobní 
asistence pro své blízké, kon-
taktujte pracovníky organizace 
na tel. čísle 777 011 934, paní 
Kovalská nebo e-mailem osa.
ostrava@podaneruce.eu. Více 
informací o organizaci Podané 
ruce, o. s. – Projekt OsA nalez-
nete na webových stránkách 
www.podaneruce.eu.

Seniorům pomůže osobní asistent

OSOBNÍ ASISTENT pomůže nejen doma, ale doprovodí klien-
ta k lékaři nebo je společníkem na procházkách.

Oddělení péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením

Na oddělení se může občan 
obrátit v případě, že potřebuje 
tyto služby: základní a odborné 
sociální poradenství, ustano-
vit zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění, zajis-
tit výkon funkce opatrovníka 
nebo pečovatelskou službu či 
podat žádost o pronájem bytů 
v domech s pečovatelskou služ-
bou. „V roce 2012 vykonával 
úřad městského obvodu funkci 
opatrovníka třiceti osobám zba-
veným či omezeným ve způ-
sobilosti k právním úkonům. 
V průběhu roku poskytla pečo-
vatelská služba pomoc přibliž-

ně 170 klientům. Bylo uzavře-
no devatenáct nových smluv 
o poskytování pečovatelské služ-
by a dvacet dodatků o rozšíření 
pečovatelské služby ke stávají-
cím smlouvám,“ sdělila vedoucí 
oddělení Marcela Kočová. 

Pracovníci oddělení evidovali 
na konci listopadu 110 žádostí 
o pronájem bytu v domě s pečo-
vatelskou službou. Během roku 
přijali čtyřicet nových žádos-
tí. „U příležitosti Evropského 
roku aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity jsme v klu-
bovnách domů s pečovatelskou 
službou zorganizovali několik 
kulturních a vzdělávacích akcí 

pro seniory, například cesto-
pisné přednášky s diapozitivy 
Zdeňka Samka, vzdělávací před-
nášky realizované pracovníky 
knihovny Fifejdy, preventivně 
informační besedy pro bezpečný 
život seniorů pořádané měst-
skou policií, oblibu si získala 
zejména hudební vystoupení 
muzikanta Vladimíra Řezáče ke 
Dni matek, Dni seniorů a další 
se uskuteční v adventním čase,“ 
představila v kostce další čin-
nost vedoucí oddělení. Koncem 
listopadu proběhla každoroční 
výstava ručních prací Klubu tra-
dičních textilních technik.

Poděkování: fakulta sociálních studií
spolupracuje s městským obvodem

Fakulta sociálních studií 
v rámci projektu „Rozšíření 
a rozvoj vědecko-výzkumné-
ho týmu Ostravské univerzity“ 
spolupracuje s pracovníky oddě-
lení péče o seniory a osoby se 
zdravotním postižením a s pra-
covníky domovů s pečovatel-
skou službou městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky. 
V rámci této spolupráce získali 
pracovníci a studenti fakulty 
sociálních studií kontakt s prak-
tickou sociální politikou a mají 

reálnou možnost setkávat se se 
seniory, kteří jsou klienty soci-
álních služeb. Tato zkušenost 
je velmi přínosná při další for-
mulaci výzkumných témat a pro 
realizaci výzkumu, který pak 
dává do souvislosti odborné zku-
šenosti pracovníků s teorií. Tato 
spolupráce je jednou z možností, 
jak sociální služby poskytované 
obyvatelům městského obvodu 
zkvalitnit, zefektivnit a upo-
zornit prostřednictvím odborné 
diskuse a odborných publikací 

na problémy týkající se mnoha 
obyvatel Ostravy.

Vedení Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity by 
touto cestou chtělo poděkovat 
všem sociálním pracovníkům 
a účastníkům, kteří si udělali 
čas a pomohli nám realizovat 
výzkum v oblasti sociálních 
služeb.

Oldřich Chytil
děkan, FSS OU
Dana Sýkorová, garantka
 vědecko-výzkumného 
projektu, FSS OU

Snad se podaří uvést do pra-
xe mou představu o využití listí 
jako alternativního paliva. Je 
všeobecně známo, že spada-
né listí každoročně na podzim 
pokryje veřejná prostranství 
měst a obcí a ty musí vynaložit 
nemalé fi nanční prostředky 
na jeho odklízení. Nejvíce peněz 
se zaplatí fi rmám za pohonné 
hmoty do nákladních automo-
bilů a za uložení odpadu na 
skládkách. Do tohoto procesu 
zákonitě vstupují nespokojení 
občané, kteří vyčítají radnici, že 
sběr listí probíhá pomalu a ne 

tam, kde si oni právě předsta-
vují. Důvod, proč radnice čeká 
na okamžik „posledního lístku“, 
je ryze ekonomický. Musela by 
totiž platit za několikerý výjezd 
fi rmy na stejné místo.

O využití listí jednáme i s VŠB-
-TU Ostrava, kde se podílíme 
na projektu s názvem Pokročilé 
technologie pro výrobu tepla 
a elektřiny. O konkrétních způ-
sobech zpracování listí, even-
tuálně k otopu vás budeme 
informovat v některém z dalších 
vydání našeho měsíčníku. 

Jiří Jezerský, místostarosta

Listí jako palivo

AKÁTY. Stojanovo náměstí před kostelem se na jaře opět více 
zazelená. Vysadili jsme tady dva vzrostlé stromy akátů za věkem 
ztrouchnivělé katalpy. Jeden červený a druhý bílý. 
 Jiří Jezerský, místostarosta

NAPSALI JSTE NÁM:

Úřední hodiny na úřadu pro veřejnost
na konci roku 2012

Posledním úředním dnem v roce 2012 bude středa 19. pro-
since 2012 s úředními hodinami od 8 do 17 hodin (s výjim-
kou polední přestávky 11.30 až 12.30 hodin).

Ve dnech 20. 12. až 31. 12. 2012 bude úřad pro veřejnost 
uzavřen. 

Prvním úředním dnem v roce 2013 bude středa 2. ledna 
2013 s úředními hodinami od 8 do 17 hodin (polední přestáv-
ka je od 11.30 do 12.30 hodin).
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Poděkování společnosti EVRAZ
Vítkovice Steel

V neděli 25. listopadu odje-
li poslední rekreanti ze školy 
v přírodě. V letošním roce se 
žáci druhých a pátých ročníků 
zúčastnili ve čtyřech osmiden-
ních turnusech školy v přírodě v 
Rekreačním středisku OS KOVO 
EVRAZ Vítkovice Steel. Tato 
společnost zajistila úhradu všech 
nezbytných nákladů spojených 
s realizací, včetně pobytu, stravy, 

dopravy žáků a pedagogických 
pracovníků. Děti strávily krás-
né chvíle v příjemném prostředí 
Beskyd na Horní Bečvě. Zúčast-
nily se mnoha aktivit a soutěží 
a byly odměňovány drobnými 
cenami, které opět byly hrazeny 
z daru společnosti EVRAZ Vít-
kovice Steel. 

Za všechny žáky i pedagogy 
děkuje Šárka Fehérová, ředi-
telka školy. 

Uspávání broučků s lampionovým 
průvodem a ohňovou show

Dne 13. listopadu 
nastala dlouho oče-
kávaná akce s rodiči 
a dětmi MŠ Gen. 
Janka se symboli-
kou environmentální 
tematiky. V příjem-
ném přítmí se celý 
lampionový průvod 
vydal po světýlky 
vytyčené trase, která 
nás navedla k mís-
tu, kde děti uložily 
broučky, vyrobené 
doma s rodiči. Veli-
ce oceňujeme kre-
ativitu a nápaditost 
při jejich výrobě, na 
níž se podílela někdy 
i celá rodina, která 
pracovala s přírodními mate-
riály – šiškami, žaludy, kašta-
ny, papírem, kameny, ovocem 
a zeleninou. Děti své broučky 
uložily na dané místo a zazpí-
valy jim Mravenčí ukolébav-
ku od autorů Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Na zpáteční 
cestě nás přivítal veliký klaun 
na chůdách a na školní zahra-
dě nás čekalo pohoštění, které 

nám přichystali rodiče Štěpánka 
Drozda ze třídy Sluníčka, kte-
rým patří obrovský dík za celý 
kolektiv MŠ a všechny zúčast-
něné. Na závěr vypukla Ohňová 
show společnosti Cirkus trochu 
jinak se třemi účinkujícími, kteří 
v nás zanechali obrovský záži-
tek, jenž nás zahřeje na celou 
zimu.

Darja Slahúčková,
MŠ Gen. Janka

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ bylo pro děti vel-
kým zážitkem.

Školní družina při ZŠ Gen. 
Janka opět zažila nedočkavé 
tvářičky dětí, které s napětím 
očekávaly večerní a noční 
dobrodružství. „Halloween“ – 
netradičně strávený volný čas 
a noc ve škole ve společnosti 
svých spolužáků a vychova-
telek. Vstup povolen pouze 
v maskách, letos tematicky 
zaměřených na vodní svět 
(vodníci, víly apod.). Úvo-
dem si děti vyrobily kouzelná 
světýlka. V maskách, s lampi-
ony v rukou všichni vyrazili 
na dobrodružně strašidelnou 
vycházku večerním sídlištěm. 
Všichni velmi rádi vystrašili 
kolemjdoucí podivnými skře-
ky a houkáním. Povedlo se! Po 

návratu zpět do školy následo-
valo malé občerstvení a vod-
ní diskotéka. Pak už nastalo 
chystání pelíšků na spaní, 
vyprávění strašidelných příbě-
hů… Nutno podotknout, že pro 
některé děti to bylo první spaní 
nejen ve škole, ale i ve spacá-
ku. Závěrem dostaly všechny 
bytosti z vodní říše kouzelné 
hvězdičky, které všem splní 
tajná přání. No a pak už se ote-
vřely dveře družiny a hurá za 
rodiči. Myslím, že Halloween 
se povedl, vyhrály si nejen 
děti, ale i my dospělí.

Juliana Menkalová, 
vychovatelka při ZŠ 
Gen. Janka

Družinový Halloween se vydařil

Vážení spoluobčané, vzhledem 
k blížícím se svátkům vánočním 

bychom vám rádi poděkovali za spo-
lupráci v roce 2012, za dobré skutky 
ve prospěch městského obvodu, ve kte-
rém společně bydlíme, žijeme a pra-
cujeme, a za poklidné řešení vzniklých 
problémových situací. Přejeme všem 
klidné prožití svátků vánočních, ať je 
rok 2013 příjemný ve všech směrech, 
ať je naplněn pevným zdravím, láskou, 
pohodou, osobními úspěchy a štěstím. 
Pevně věříme, že i v roce 2013 budou 
naše služby vám občanům vítány 
s povděkem a pochopením.

Za všechny zaměstnance 
přeje Liana Janáčková, starostka

PF 2013

Stejně jako loni, i letos ožila 
naše školka oslavami svátku 
Halloween. Všechny třídy si děti 
se svými učitelkami vyzdobily 
duchy, čarodějnicemi, dýněmi 
a netopýry. Pod dohledem uči-
telek si ve třídách zapálily svíč-
ky ve vydlabaných dýních. Ve 
středu 31. října se děti i s učitel-
kami hned od rána převlékly do 
doma vyrobených i koupených 
masek duchů, strašidel, neto-
pýrů a čarodějnic. Mateřskou 

školu navštívil také dětmi oblí-
bený klaun Hopsalín, který si 
k oslavám připravil velice pěkný 
program, plný soutěží, her a tan-
cování. Zúčastnily se ho i malé 
dětičky ze soukromých jesliček 
Budulínek, které sídlí v našich 
prostorách a absolvují s námi 
všechny akce ve školce. Všem 
dětem se oslavy moc líbily a už 
se všichni těšíme na příští rok.

Za kolektiv
Alena Formánková

Duchové a strašidla se slétli

Všechny děti se převlékly do kostýmů a užily si pěkný program.

Mateřská škola Gen. Janka se již poněkolikáté podílí na sbírce 
Fondu Sidus, o. p. s., jehož výtěžek putuje na přístrojové vybavení 
dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF 
Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc. Nově se naše škola v letošním roce účastní sběru vrš-
ků z PET lahví pro charitativní účely věnované konkrétnímu dítěti 
a jeho rodině. Za vykoupené vršky tak mohou rodiče nakoupit spe-
ciální zdravotní pomůcky a potřeby. Touto formou děkujeme všem 
rodičům, kteří se těchto sbírek účastní, a vedou tak i své děti ke 
vstřícnému chování k ostatním lidem okolo nás.

 Za kolektiv MŠ Gen. Janka Darja Slahúčková 

I my pomáháme

Krásný slunečný podzimní 
den strávili žáci třetího ročníku 
Obchodní akademie Ostrava-
-Mariánské Hory vskutku medo-
vě. Ve Frýdku-Místku v části 
Lískovec navštívili výrobnu 
lahodných medových dob-
rot značky Marlenka. Výklad 
o vzniku a rozvoji fi rmy zaujal 
všechny studenty a ochutnávka 
medových moučníků je velmi 
potěšila. Následná prohlídka 
výroby všem ukázala, že sladké 
řemeslo není nijak snadné. Dal-
ší zastávkou celodenní exkurze 
bylo Muzeum medu v Chlebovi-
cích, kde studenty čekala odbor-
ná přednáška a fi lm o významu 
a životě včel a včelaření. 
Následovala prohlídka expo-
zice muzea ve starobylé budo-
vě bývalého fojtství. Jak jsme 

se dověděli, některé exponáty 
jsou světovou raritou. Několik 
odvážných žáků si poté nasadilo 
včelařské klobouky a vydali se 
zkoumat opravdové úly na vlast-
ní nebezpečí. Naštěstí vše dobře 

dopadlo a místo žihadel do auto-
busu nastupovali se skleničkami 
pravého českého medu, který 
zakoupili v místním včelařském 
obchůdku.

 Mgr. Alena Koubková

Medový den

Studenti Obchodní akademie Ostrava zavítali během exkurze do 
výrobních prostor a získali řadu cenných informací.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky vyhlašuje 
záměr o pronájmu nebyto-
vých prostor v přízemí domu 
(květinářství) na Marián-
ském náměstí 11/600. Pro-
story o rozměru 100 m2 mají 
sociální vybavení.

Zájemci se mohou hlásit 
u Zuzany Idesové, tel: 599 
459 265 na bytovém odboru, 
Přemyslovců 65, 1. patro dv. 
č. 106.

Pronájem nebytového
prostoru
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Adventní akce chystají také školská zařízení
Mateřinky a základní škola 

připravují celou řadu pěkných 
akcí, které připomenou dětem 
v adventním čase tradice i oby-
čeje spojené s vánočním časem. 
Vybrali jsme některé z nich. 

Mateřská škola Gen. Jan-
ka nabídne ve  třech třídách 
vánoční dílny, kde se aktivně 
zapojí také rodiče. Nejstarší děti 
navštíví vánoční trhy na Masa-
rykově náměstí v Ostravě, kde 
si prohlédnou ukázky různých 
řemesel. Křesťanská mateřská 
škola chystá adventní oslavy ve 
třídách i v kostele. Celý prosinec 
bude v duchu adventu, Vánoc a 
s tím spojených křesťanských 
svátků a lidových tradic. Děti 
budou pomáhat tvořit cukroví. 

Ve školce se uskuteční vánoční 
jarmark spojený s posezením 
rodičů u vánočního stromečku 
a ochutnávkou cukroví. Děti 
s rodiči budou vyrábět ovoc-
ný vánoční svícen a dojde i na 
společné zpívání vánočních 
koled. Děti z Mateřské školy 
Zelená navštíví Charitativní 
dům sv. Alžběty, kde představí 
svůj vánoční program a předají 
dárečky seniorům. Třída, v níž 
se vyučuje angličtina, nabídne 
program s názvem Christmas 
Coffee morning, který zapojí 
i rodiče. Děti se zúčastní soutěže 
o výzdobu na vánoční strom 
a odměnou jim bude slavnostní 
dopoledne u stromečku spo-
jené s pohoštěním a nadílkou. 

V rámci projektu Už se těším 
na Ježíška se v Mateřské ško-
le Matrosovova seznámí děti 
s adventními tradicemi. Těšit se 
mohou také na divadelní před-
stavení Jana Wericha Dva mra-
zíci, které se uskuteční v areálu 
školky. Na svatou Lucii pro-
běhnou tradiční hry s průvodem 
celou školkou, v pracovních 
dílnách si děti vyrobí vánoční 
i novoroční přání a nebude chy-
bět ani slavnostní den, kdy se 
budou zpívat koledy a nadělovat 
dárečky. Základní škola Gen. 
Janka má mimo jiné na progra-
mu akce s názvem Mise Plus+, 
Škola nanečisto, nebude chybět 
ani vánoční jarmark a celá řada 
vánočních besed.

O Vánocích se živý Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. 
Vydává se člověku, aby mu dokázal: „Podívej se, nechci ti způ-
sobit nic zlého. Přicházím k tobě s pokojem a budu v tobě růst 
jen tak rychle, jak ty to dovolíš.“ Dítě Vánoc, Král pokoje, nás 
vybízí právě dnes, abychom se nebáli a otevřeli dokořán svá 
srdce k vyhlídkám naděje. Přijměte proto pozvání ke společné-
mu prožití vánočních svátků do kostela Panny Marie Královny 
v Ostravě-Mariánských Horách. 

Pondělí 24. 12. Štědrý den
15.30 hod. – otevírání betléma pro děti
22 hod. – půlnoční mše sv.
Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně
7 a 10 hod. – mše svatá
14 až 18 hod. – kostel bude otevřen k prohlídce betléma
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
7 a 10 hod. – mše svatá
14 až 18 hod. – kostel bude otevřen k prohlídce betléma

Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa
7 a 10 hod. – mše svatá
(v 10 hodin s obnovou manželských slibů)
Pondělí 31. 12. poslední den roku
17 hod. – mše svatá k poděkování za uplynulý rok
Úterý 1. 1. Slavnost Matky boží, Panny Marie
7 a 10 hod. – mše svatá
Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
7 a 10 hod. – mše svatá 
(bude se žehnat voda, křída a kadidlo)

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 5. ledna 2013 u vašich dveří zazvoní kolední-

ci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky. 
Vedoucí skupinky koledníků bude mít průkazku plné moci se 
svým jménem, datem narození, adresou trvalého pobytu a čís-
lem občanského průkazu.

Přeji vám všem požehnané vánoční svátky.
Vladimír Schmidt, farář

Vánoční program v kostele 
Panny Marie Královny

HLASUJTE V ANKETĚ. Do konce prosince můžete poslat svůj hlas do Ankety společenské 
odpovědnosti, do které se přihlásil také náš obvod Mariánské Hory a Hulváky. „Snažíme se 
být vstřícný a otevřený úřad, kde ochotně nabízíme občanům pomoc,“ stručně vystihla důvo-
dy aktivní účasti v anketě starostka Liana Janáčková. Anketní lístek si můžete vyzvednout na 
úřadě nebo svůj hlas poslat elektronicky. Anketní lístek je zveřejněn na www.anketaso.com.

Žáci sed-
mých a osmých 
tříd Základ-
ní školy Gen. 
Janka mají 
možnost se od 
ledna příštího 
roku zúčast-
nit kurzu Mediální výchovy. Do 
tohoto projektu se naše škola 
zapojí exkluzivně jako první ze 
všech základních škol v Ostravě. 
Děti v něm získají náhled na jed-
notlivá média od jejich vzniku 
a vývoje až po současnost, roz-
dělení typů, postavení na trhu 
a vliv na společnost. Smyslem 
kurzu je, aby se jeho účastníci 
ve světě médií dobře oriento-
vali, dokázali rozeznat bulvár, 
uměli z médií sami selektovat 
potřebné informace a naučili 
se číst a chápat různá mediální 
sdělení. Děti se mohou těšit na 
besedy se zajímavými osobnost-
mi, ale také na praktické zkuše-
nosti z oblasti práce novinářů, 
redaktorů a dalších pracovníků 
médií. Kurz mediální výchovy 
v sobě zahrnuje nejdůležitější 
prvky předmětu Mediální výcho-
va, který je jako součást rám-
cového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání chá-

pán jako průřezové téma, jehož 
fragmenty se objevují v před-
mětech Český jazyk, Informační 
a komunikační technologie, Člo-
věk a jeho svět, Dějepis a další, 
ale jako samostatný předmět se 
v současné době bohužel nevy-
učuje. Během kurzu od ledna do 
června 2013 děti absolvují něko-
lik zajímavých exkurzí. Podívají 
se například do skutečné novi-
nové redakce, vysílacího studia 
některého z regionálních rádií 
a seznámí se s náplní práce tisko-
vé mluvčí. Mnoho ze získaných 
poznatků a vědomostí si budou 
moci také samy vyzkoušet. Sou-
částí kurzu mediální výchovy 
bude psaní vlastních článků, 
reportáží a rozhovorů, výroba 
speciálních školních zpráv, ale 
i příprava dětské přílohy Zpra-
vodaje Mariánských Hor a Hul-
vák. Právě vznik dětské přílohy, 
která bude v nepravidelných 
intervalech vycházet jako nedíl-
ná součást Zpravodaje, radní 
našeho městského obvodu pod-
pořili schválením zvýšeného 
objemu fi nančních prostředků 
souvisejících s jeho výrobou.

Patrik Hujdus,
radní městského obvodu

Děti si budou hrát na novináře
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Připravujeme:
Vánoční čas se kvapem blíží, 

tak co si to čekání zpříjemnit 
například Vánočním čtením 
pod peřinou – to je název akce 
pro malé i velké čtenáře. Zveme 
vás do Čítárny u čerta, k vánoč-
nímu stromečku, vánočnímu 
čtení a povídání, …a možná do-
jde i na vánoční překvapení.

Pondělí 18. 12. od 15 do 16 
hod., oddělení pro děti a mlá-
dež.

Na co se můžeme těšit:
Čtvrtek 24. 1. v 16.30 hodin 

vás budeme moci srdečně při-
vítat a společně si vychutnat 
operetní a muzikálové melodie 
v podání Petra Millera a jeho 
hostů na již jubilejním desátém 
Koncertu mezi knihami.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

1. 12. až 2. 1. 2013 je k vidě-
ní ve výstavních prostorách 
knihovny na Fifejdách výstava 
patchworku s názvem Od pod-
zimu k adventu. Celý měsíc 
leden bude vystavovat své prá-
ce Dětský domov se školou a 
základní škola, Ostrava-Kunči-
ce. V prosinci si mohou soutěži-
ví čtenáři vyplnit vánoční kvíz. 

Přijďte si poslechnout vánoč-

ní melodie v podání žáků ZUŠ 
Eduarda Marhuly v Ostravě. 
Koncert se uskuteční v pondělí 
10. 12. v 17 hodin.

Název výtvarné dílny „Vá-
noční ozdoby trochu jinak“ 
napovídá, že téma bude vánoční. 
Ozdoby ze slaného těsta budeme 
vyrábět ve čtvrtek 13. 12. od 
13.30 do 16.30 hodin. 
Černá hodinka v úterý 18. 12. 

od 17 do 18 hod. nabídne dětem 
čtení hororových příběhů 
a řešení záhad z karetní hry 
Černé historky.

Do dětského oddělení si 
můžete přijít rozhýbat tělo na 

taneční podložku v úterý 8. led-
na 2013 na akci Bavíme se tan-
cem od 13.30 do 16 hodin.

V novém roce se opět setkáme 
v Klubu rodičů s dětmi – TRN-
KÁČEK. Budeme si povídat 
o eskymáckých pohádkách, 
navštívíme sněhovou zemi. Pro 
rodiče budou nachystány knihy 
s tematikou výchovy dětí. Těší-
me se na vás v pátek 11. ledna 
2013 od 10 do 11 hodin. 

Půjčovní doba o svátcích:
22. 12. až 26. 12. 2012
zavřeno
27. 12. a 28. 12. 2012
8 až 17 hodin 
29. 12. až 2. 1. 2013
zavřeno 

Děkujeme všem svým čte-
nářům za přízeň i pravidelné 
návštěvy knihovny v roce 2012 
a těšíme se na další příjemná 
setkání s vámi, našimi pravi-
delnými a dlouholetými čtenáři 
v roce nadcházejícím. Přejeme 
vám všem hodně štěstí, zdraví 
a osobní pohody v NOVÉM 
ROCE 2013. Knihovnice

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Máte doma neposedné dítě, které se rádo hýbe, běhá, skáče a hledá-
te pro něj smysluplné využití volného času?

SK Aerobic studio Ivy Mojžíškové nabízí:
l Celoroční přípravu závodníků sportovního aerobiku
l Celoroční přípravu závodníků fi tness týmů
l Dětskou sportovní přípravku pro začátečníky

Tréninky probíhají v prostorách Aerobic studia v Ostravě, 
na ulici 28. října poblíž OC Futurum.

Více informací emailem na iva@iva-mojziskova.cz, 
nebo telefonním čísle 723 909 879.

NÁBOR DĚTÍ
od 6 let věku do kurzů aerobiku

www.aerobicstudioostrava.cz

Knihovna – kniha – čtenář

DĚTI I MAMINKY si přišly do knihovny vyrobit originální dárky 
na Vánoce. Jen půlhodinka jim stačila k tomu, aby smaltováním 
vykouzlily krásné přívěsky a ozdobné lžičky. Fantazie si podávala 
ruku se šikovností.

Provozní doba:
Po - pá 11.00 až 22.00 hod., So - 12.00 až 20.00 hod.

Vás zve na příjemné posezení
28. října 220, Ostrava-Mariánské Hory

(tramvajová zastávka Daliborova)

Tel: 596 636 311

RESTAURACE U JARMIL

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

Mižochová, tel.: 775 950 951 
Lichý týden: 
Po – Čt: 12.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 13.00
Sudý týden: 
Po – Pá: 8.00 – 13.00
l PEDIKÚRA: Emilie 

Urbancová, tel.: 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domác-

nostech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 
l REHABILITACE: Kate-

řina Hermanová, tel.: 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultra-
zvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdra-
votní pojišťovny, dále nabízíme 
masáže a jiné placené služby).

Provozní doba:
Po: 8.00 – 18.00 
Út: 7.00 – 15.00
St: 7.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 14.00
DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: Gab-

riela Kundrátová, tel.: 596 636 
198, 604 735 329

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

Sudý týden: Po – Čt: 8.00 
až 15.30, Pá: 11.00 – 15.30, 
So: dle objednávky
l PEDIKÚRA: Emilie 

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

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v DPS

Pamatujete zaniklé kino Osvěta, později Adria,
které stálo na Mariánském náměstí v hostinci U Koule?

Jste ochotní se podělit o své vzpomínky na něj? Pak mě prosím
kontaktujte na tel. 736 186 683, nebo e-mailu: t.zetek.jr@gmail.com

Tomáš Zetek, student fi lmové vědy.
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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

Propet
spol.s r. o.

®

I VY SI MŮŽETE
DOVOLIT SVÉHO

AJŤÁKA

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a sítí
pro firmy i domácnosti

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  
(i na plechové)
n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ (špajzy) 
n PRACOVNÍ DESKY, DØEZY, VOD. BATERIE

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU
n VYMÌØENÍ – ZHOTOVENÍ – DOVOZ – MONTÁŽ
n ÚÈTUJEME NIŽŠÍ SAZBU DPH
n DEMONTÁŽ A ODVOZ STARÉ KUCH. LINKY
n NEJEDNÁ SE O VÝROBKY Z POLSKA

DKL Pavel Husar, tel.: 596 235 341, 596 627 004
mobil: 603 416 472, www.dkl-kuchyne.cz
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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.

SaP ÚKLIDSaP ÚKLID
n Nabízíme úklidy rodinných domů, fi rem atd.
n  Speciální čištění koberců extrakční metodou,  

šamponování, čištění suchou cestou stroji KARCHER
n Čištění sedacích souprav atd.
n  Mytí oken, úklid jarní a podzimní zahrádky, postavební 

úklidy
n Servisní mytí výloh
n Žehlení a praní – odvoz a dovoz až do domu

Dále nabízíme:
n  Malířské, zednické, instalatérské, výkopové, bourací   

a lakýrnické práce

Tel. 732 927 538, 721 772 155

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350 ccm -  1200 Kč
1351-1850 ccm -  1700 Kč
1851-2000 ccm -  2350 Kč
nad 2500 ccm -  3500 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel.: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava-Mar. Hory

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY AUTOSKEL

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
POVINNÉ RUČENÍ

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

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

u pekárny

Nová služba:
opravy obuvi

(opravy do 1 - 2 týdnů)

ŠIROKÁ NABÍDKA

ZDRAVOTNÍ OBUVI

Aerobic studio nabízí lekce:
l Nike dynamictraining -  V OSTRAVĚ JEDINĚ U NÁS!
l Pilates
l Integrated power stretch
l Port de bras
l Power joga
l Step aerobik
l Dance aerobik
l Dětská sportovní přípravka
l Závodní formy aerobiku     
(Masterclass, sportovní aerobik, fi tness týmy)

Najdete nás na ulici 28. října, v blízkosti OC Futurum.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Chcete zdravě hubnout, odpočinout si od běžných starostí
a věnovat se chvíli jen sami sobě?

Navštivte Aerobic studio a vyberte si 
z velkého množství cvičebních lekcí, 

pod vedením zkušených lektorů!

BUĎTE

FIT!

www.aerobicstudioostrava.cz

Pomozte letos
Ježíškovi s nadílkou. 
Darujte svým blízkým 
vánoční poukaz
Aerobic studia
a proměňte přání 
mnoha štěstí a zdraví 
ve skutečnost.

Přejeme Vám krásné 
a veselé Vánoce
a šťastný vstup
do Nového roku.

 Vaše Aerobic studio

Prodej kaprů
v blízkosti Cafe Amadeus
Ostrava-Mariánské Hory

a Hulváky 

Kdy:
od 19. do 23. prosince 2012 

od 8 do 17 hodin

V případě zájmu,
ryby ochotně zpracujeme.
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