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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 27. února 2012

Citát: Když jdou lidé do práce, neměli by své srdce nechá-
vat doma.  Betty Bender

Rozhovor s tajemnicí 
úřadu Pavlou Uhrovou
 str. 2

Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky obdržel od občanského 
sdružení pro podporu umění Silvie 
dar v podobě tří kusů soch v cel-
kové hodnotě 255 tisíc korun. Jed-
ná se o díla, která byla vystavena 
v rámci Mezinárodního sochařské-
ho sympozia Plesná 2011. Sochy 
budou umístěny na veřejném pro-
stranství a udržovány na náklady 
obvodu. „Tyto tři sochy vybrala 
paní starostka osobně při návštěvě 
sympozia už vloni v létě, ale než 
se vše konkrétně dojednalo, uběh-
lo zhruba čtvrt roku,“ uvedl sym-
patický umělec Antonín Gavlas. 
Nejedná se však o první společnou 
akci s organizátorem. „Ta začala 
zhruba před pěti lety, kdy získala 
radnice první tři plastiky v rámci 
regenerace sídliště Fifejdy I. Tak 
například jedna z nich je umístěna 
ve vnitrobloku na odpočinkovém 
místě mezi ulicemi Trnky a Gen. 
Janka nebo ve vestibulu ZŠ Gen. 
Janka,“ připomněla starostka Lia-
na Janáčková. Sochy z loňského 
sympozia však nevybírala úplně 
sama. „Přizvala jsem architektku, 
která má na starosti regeneraci 
sídliště. S instalací na vybraných 
místech nám už pomáhal Antonín 
Gavlas,“ doplnila starostka, která 

věří, že se s talentovaným uměl-
cem dohodne i na další spolupráci 
a společně ozdobí náš obvod. 

Antonína Gavlase jsme 
se zeptali: 
n Čeho si nejvíce ceníte? 
Z dosavadní činnosti našeho 

sdružení nejvíce hodnotím Mezi-
národní sympozium smaltu Vít-
kovice v roce 2006. Později sice 
v jeho organizaci pokračovali jiní, 
ale prvotní impulz byl ode mne, 
a že to nebyl špatný nápad, je 
vidět v každoročním pokračování. 
Ze sochařských akcí mě vždy zají-
má nejvíce ta poslední, a myslím, 
že se taky nejvíce povedla, ale 
také ta budoucí, kterou již pomalu 
začínáme připravovat...
n Proč jsou sympozia pro 

umělce tak zajímavá? 
Sympozium bývá zvláštní kapi-

tolou v životě každého umělce. Je 
to vzrušující událost plná napě-
tí, zajímavých setkání, různých 
očekávaných i neočekávaných 
situací a vzájemných konfron-
tací. Je samozřejmě rozdíl sym-
pozium organizovat a zajišťovat 
stovky záležitostí s tím souvise-
jících, anebo se jej pouze jako 
autor zúčastnit. V obou případech 
však platí věta první: sympozi-

um je doba plná dobrodružství 
a neopakovatelné atmosféry, doba 
setkávání, očekávání a poznávání, 
přijímání a předávání, konfrontací 
a překvapení. 

Více informací o činnosti 
občanského sdružení Silvie najde-
te na www.art-image.cz.

Náš obvod ozdobí tři umělecká 
díla talentovaných sochařů

Sochu Energie, která měří 1,3 metru, vytvořil Petr Gavlas z jesenické-
ho mramoru.

Majitelé psů by neměli zapo-
menout zaplatit poplatek, který je 
splatný k poslednímu dni měsí-
ce března. Za psa u rodinného 
domu činí poplatek 120 korun, 
za každého dalšího psa je 180 
korun, důchodci zaplatí za pejs-
ka 200 korun a každý další pes je 
bude stát 300 korun. Pokud pes 
žije v činžovním domě, pak je 
splatná ke zmíněnému datu část-
ka 650 korun a za každého další-
ho psa je povinnost zaplatit 975 
korun. Druhou polovinu poplat-
ku je však zapotřebí zaplatit 
do konce září. „Upozorňujeme, 

že už nerozesíláme poštovní 
poukázky. Poplatek lze zaplatit 
hotově v budově úřadu v příze-
mí v pokladně dveře č. 4, dále na 
fi nančním odboru, kancelář č. 25, 
nebo převodem na účet, vedený 
u České spořitelny v Ostra-
vě-Mariánských Horách na čís-
lo účtu 19-1649321399/0800 
s uvedením variabilního symbo-
lu nebo příjmení majitele. Tento 
variabilní symbol máte uvedený 
na nových přihláškách a také 
na složenkách z dřívějších let,“ 
přiblížila Jarmila Bystrianská 
z fi nančního odboru radnice.

Zaplaťte včas za své pejsky

Od tohoto měsíce si na marián-
skohorské radnici může vyzved-
nout každý držitel pejska, který 
řádně zaplatí místní poplatek, 
pětistovku mikrotenových sáčků 
na psí exkrementy. Sáčky budou 
vydávány zdarma v kanceláři 
č. 25 ve druhém poschodí nebo 
v pokladně v přízemí. Majitelé, 
kteří hradí nebo uhradili popla-
tek bezhotovostním převodem, 

si mohou sáčky vyzvednout na 
výše zmíněných místech po před-
ložení průkazu totožnosti. Použitý 
sáček lze vhodit do kontejneru 
i odpadkového koše. „Věříme, že 
tento dárek bude motivovat další 
občany k úklidu psích exkrementů 
po svých miláčcích. Tím si zpří-
jemníme život v našem městském 
obvodu,“ dodala starostka Liana 
Janáčková.

Dárek pro majitele psů

Dobrá zpráva je, že nájemné 
zůstává ve stejné výši jako v loň-
ském roce. Starostka Liana Janáč-
ková to zdůvodnila tím, že není 
záměrem rady v době ekonomické 
krize ještě více zatížit rozpočet 
občanů, kdy se zvyšují ceny všech 
služeb. 

Roční nájemné u pozemků 
nesloužících k podnikání nájem-
ce činí pět korun za jeden metr 
čtvereční u pozemků pronajatých 
za účelem zřízení a užívání zahrá-

dek, posezení a místa na hraní pro 
děti apod. Čtyřicet korun za metr 
čtvereční činí nájemné za proná-
jem pozemků pod garážemi a 45 
korun za metr čtvereční u pozem-
ků pronajatých za jiným účelem. 
„Jedná se celkově asi o osm sto-
vek pozemků na území městského 
obvodu. Předpokládaný příjem 
nájemného je přibližně ve výši 
600 tisíc korun,“ uvedla referent-
ka majetkového oddělení Monika 
Herdová.

Roční nájemné u pozemků 
nesloužících k podnikání nájemce

Socha Král větru autora Stanisla-
va Pietrusiho je z dubového dřeva 
a její výška je 4,1 metru.

Socha Zrcadlo od Soni Samašo-
vé je 1,8 metru vysoká a je také 
z jesenického mramoru.

V roce 2011 přijal odbor celkem 545 oznámení pro podezření 
ze spáchání přestupků na úseku občanského soužití, veřejného 
pořádku a majetku. Po projednání uložil pokuty ve výši 147 tisíc 
korun. „Oproti roku 2010 došlo k nárůstu počtu krádeží, tj. přestup-
ků proti majetku. Protiprávní jednání občanů budeme sankcionovat 
a nezaplacené pokuty a náklady řízení exekučně vymáhat,“ vysvět-
lila vedoucí odboru hospodářské správy a vnitřních věcí Naďa Ann 
Olchawski.

Úřad uložil pokuty 
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„U úředníka vítám lidskou mluvu a úsměv na tváři,“
říká v rozhovoru tajemnice Pavla Uhrová
n Většina nezasvěcených 

má představu, že náplní práce 
úředníka je především spousta 
administrativy. Máte prostor 
pro uplatnění svých nápadů?

I přes elektronizaci veřejné 
správy máme opravdu stále hodně 
administrativy a s tím spojeného 
papírování. Prostor pro uplatňo-
vání nápadů se vždy najde, pokud 
se opravdu chce. U mě osob-
ně nejde až tak o nápady, jako 
o uplatňování odborných znalostí 
a vědomostí, které jsem získa-
la studiem oborů veřejná správa 
a následně řízení lidských zdrojů. 
Aplikaci moderních metod řízení 
lidských zdrojů, jako například 
kladení důrazu na přenos infor-
mací prostřednictvím porad, ope-
rativní e-mailová komunikace, 
zpětná vazba, zavádění hodnocení 
zaměstnanců, s čímž dále souvisí 
jejich odměňování, vzdělávání 
a celá řada dalších, pak doplňují 
zkušenosti získané praxí. 
n Nabídka různých školení 

v oblasti vzdělávání je poměrně 
velmi pestrá. Jaká jsou podle 
vás nejúčinnější? 

Úřad může fungovat samospá-
dem, což ale s moderním způso-
bem řízení nemá nic společného. 
S vedoucími pracovníky pracuji 
jako s manažery, kteří dokážou 
odborně řídit své podřízené. Pak 
i já mám větší prostor pracovat 
se stěžejními lidmi například 
v rámci roční manažerské akade-
mie, kterou v tomto roce absol-
vují. V oblasti vzdělávání je mým 
cílem přinášet zaměstnancům toto 
vzdělávání přímo na úřad, ne je 

vysílat na externí akce, které jsou 
fi nančně mnohem náročnější. Tak 
například v loňském roce absolvo-
valo zhruba 25 našich zaměstnan-
ců kurz spisovné češtiny, proběhl 
seriál „Správní řád pro úředníky 
ÚMOb MHaH“, jehož akreditova-
nou lektorkou byla vedoucí odbo-
ru hospodářské správy a vnitřních 
věcí Naďa Ann Olchawski. Vedou-
cí odborů a oddělení absolvovali 
seminář „Průřez a vstup do komu-
nikace, self managementu, sebe-
poznání, managementu, asertivity, 
konfl iktů, kritiky, osobního a pro-
fesního rozvoje“. To vše přímo na 
naší radnici. K mým oblíbeným 
způsobům vzdělávání patří team-
buildingy. 
n Rychlý vývoj v oblasti 

informačních a komunikačních 
technologií přináší možnosti 
i pro veřejnou správu. V čem se 
podle vás změnil chod úřadu za 
rok vašeho působení? 

Loňský rok nám na pracovní 
stůl předložil k praktickému doře-
šení mnoho nových záležitostí. Na 
tomto místě mi dovolte poděko-
vat zaměstnancům našeho úřadu, 
kteří svým aktivním přístupem 
přispěli k jejich zdárnému zvlád-
nutí. Bylo novelizováno mnoho 
právních předpisů, v souvislosti se 
sociální reformou proběhla systé-
mová změna ve vyplácení dávek 
hmotné nouze, dotváří se cen-
trální registry veřejné správy… 
V rámci jednotného vizuálního 
stylu města jsme připravili nové 
webové stránky městského obvo-
du, dolaďuje se personální portál, 
ekonomický systém. Nastavily se 

nové postupy v interní komuni-
kaci v prostředí našeho úřadu. Od 
ledna letošního roku jsme spustili 
ostrou verzi elektronické docház-
ky pro zaměstnance. 

O všech změnách, které souvi-
sí s prací našeho úřadu směrem 
k občanům, informujeme pro-
střednictvím Zpravodaje.
n Jaký by podle vás měl být 

ideální úředník? 
Jako každý člověk by měl své 

práci rozumět a dělat ji dobře. 
Jsou úředníci, kteří pracují „pouze 
s papíry“, jsou úředníci, a těch je 
podstatná většina, kteří se při své 
práci stýkají s občany. U úředníka 
vždy přivítám profesionální pří-
stup, lidskou mluvu a úsměv na 
tváři.
n Jak mohou sami občané 

přispět k lepšímu životu v našem 
obvodu? 

Lidé by se měli zajímat o veřej-
ný život a předávat si navzájem 
informace v duchu hesla „Radnice 
lidem, lidé radnici“. 

 
Kdybychom chtěli popsat, co 

všechno má Pavla Uhrová na sta-
rosti, asi bychom potřebovali více 

prostoru. Přesto alespoň ve struč-
nosti: 

- Zodpovídá za plnění úkolů 
v samostatné i přenesené působ-
nosti (odpovědnost starostce, kte-
rá ji jmenuje či odvolává)

- Řídí, organizuje a kontroluje 
činnosti všech zaměstnanců úřadu 
(prostřednictvím vedoucích odbo-
rů/oddělení), 

- Plní úkoly zaměstnavatele, 
zajišťuje právní úkony v pracovně-
právních vztazích vůči zaměstnan-
cům, zařazeným do statutárního 
města Ostrava, Úřadu městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky (na základě pověření tajemníka 
Magistrátu města Ostravy)

- Navrhuje organizační struk-
turu ÚMOb a její změny

- Vede pravidelné porady vede-
ní, koordinuje přenos informací 
prostřednictvím porad jednotli-
vých odborů/oddělení

- Koordinuje vzdělávání, ško-
lení, zvyšování kvalifi kační úrov-
ně zaměstnanců

- Vydává interní opatření 
ÚMOb (příkazy, metodické poky-
ny, rozhodnutí)

Úřad je týmová práce. Tohle neustále „vtloukám“ do hlav vedoucím 
jednotlivých odborů a oddělení. Teprve práce v týmu, vzájemná pomoc 
mezi zaměstnanci, komunikace, táhnutí za jeden provaz udělá z našeho 
úřadu instituci, do které budou lidé chodit nejen proto, že musí, ale také 
proto, že chtějí.

Oslavili životní jubilea –
blahopřejeme

Mária Tolochová oslavila 21. ledna devadesát let u své dcery 
v Českých Budějovicích. Za úřad jsme jí poslali kytici s přáním 
a rodině poděkovali za pěknou fotku. 

„Zastupitelstvo Mariánských Hor mě velice mile překvapilo 
kytičkou s přáním a příjemně svěžím dortem. Své kulaté naroze-
niny jsem oslavila v rodinné pohodě mezi svými dětmi, vnoučaty 
a přáteli. Všem gratulantům bych chtěla i touto cestou poděko-
vat a popřát i jim zdraví a spokojenost do dalších let života,“ 
pozdravila prostřednictvím e-mailu Mária Tolochová.

V lednu oslavila své život-
ní jubileum, krásných 90 
let, paní Jiřina Urbano-
vá. Do dalších let přeje-
me hlavně hodně zdraví 
a dny naplněné radostí 
a štěstím. Za radnici gra-
tuloval oslavenkyni první 
místostarosta Jiří Boháč.

3. února se dožila krásné-
ho životního jubilea paní 
Mária Budayová. K jejím 
devadesatinám ještě jed-
nou srdečně gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví 
a vitality do dalších let.

Začátkem měsíce pohor-
šila radnici zpráva o tom, že 
bylo vykradeno neznámými 
pachateli zlatnictví Achát 
bývalého zastupitele a naše-
ho kamaráda Jiřího Biegoně. 
Policisté prověřují veškeré 
informace k případu, při-
čemž se obrací i na případné 
svědky se žádostí o spolu-
práci při pátrání po pacha-
telích. „Věříme, že zloději 
budou dopadeni. Vyzýváme 
občany, kteří zahlédli v oko-
lí prodejny šedou či stříbr-
nou Škodu Octavii, aby to 
oznámili na policii,“ apeluje 
starostka Liana Janáčková. 

Přepadený personál nebyl 
při loupeži naštěstí zraněn. 
Pachatelé při loupeži odci-
zili různé šperky, od prstenů 
přes řetízky po další obdob-
né zboží. 

Kontakt na policii: přímo 
na telefonu 974 721 453, 
nebo na bezplatné policejní 
lince 158.

Radnici 
pohoršilo

Jak ji vidí starostka,
Liana Janáčková 

Pavla Uhrová je služebně 
nejstarší pracovnice úřadu, kam 
nastoupila v 18 letech a od té 
doby se vypracovala k místu 
tajemnice. Svou práci zastává 
s velkou erudicí, zodpovědností 
a elánem. Nesmírně si jí vážím 
pro její houževnatost, cílevědo-
most, zodpovědnost i humor.
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Každý z nás má vrozené emo-
ce, které umí lépe nebo hůře 
využívat. Tyto emoce přispívají 
značnou měrou k dojmu, kterým 
působíme na své okolí. „Jak je 
zvládat, zlepšovat a využívat ve 
svůj prospěch, účinně ukazuje 
projekt Emotional Intelligence 
for VET, fi nančně podporovaný 
z evropských fondů,“ přiblížila 
Hana Danihelková ze společ-
nosti Athena. Již v roce 2011 
britští trenéři vedli seminář, kde 
seznámili české účastníky s účin-

nými metodami ovládání vlast-
ních emocí – jak je rozpoznat 
a rozvíjet. Zájem o tento kurz byl 
značný, nyní probíhá další část 
projektu – jeho pilotní ověřování. 
Nástroje na bázi využití emocí 
k rozvoji osobnosti využívá český 
partner projektu, společnost Athe-
na, která nabízí také programy 
a vzdělávací kurzy na zvýšení 
šancí při uplatnění žen na trhu 
práce. Více informací poskytne 
Athena na e-mailu: athena.hm@
seznam.cz.

Zvládněte lépe své emoce, 
zlepší se šance na trhu práce

Bytový odbor 
v číslech

Až do konce tohoto měsíce 
můžete posílat fotografi e svých 
čtyřnohých kamarádů do sou-
těže MISS PES. Nejsympatičtěj-
ším pejskem Mariánských Hor 
a Hulvák se může stát každý pes 
evidovaný v našem městském 
obvodu, nezáleží na rase, věku 
ani pohlaví. Zatím nejvíce při-
hlášených je z řad jorkšírských 
teriérů, ale přihlásil se už také 
dobrman Natan, čivava Saya, 
jezevčíci Axa a Harry, šicu Žofi n-
ka, hovawart Sally anebo třeba 
německý ovčák Iris. Soutěžících 
neustále přibývá a nápad zvo-
lit nejsympatičtějšího psa Ma-
riánských Hor a Hulvák se vám 
líbí, což za všechny potvrzuje 
například majitelka jorkšírského 
teriéra Rikiho Jaroslava Senfto-
vá: „Přeji hodně podobných dob-

rých nápadů a hodně úspěchů ve 
vaší další činnosti.“ Pokud máte 
i vy doma pejska, neváhejte 
a přihlaste jej také. Vyhrát 
můžete psí krmivo na celý rok 
zdarma a připraveny jsou i další 
zajímavé ceny pro psy a jejich 
páníčky. Více informací o sou-

těži můžete najít na webových 
stránkách www.misspes.cz nebo 
na facebooku www.facebook.
com/misspes. Nezapomeňte: 
poslední den, kdy můžete do 
soutěže poslat fotografi i svého 
pejska, je už 29. února 2012.

 Patrik Hujdus, radní

Soutěž MISS PES pokračuje!

Pro občanský průkaz už jen na magistrát
V případě, že si potřebujete 

vyřídit nový občanský průkaz, 
pak od 1. ledna 2012 se žádos-
ti na Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky už 
nepodávají. Občané musí osobně 
vyřídit svou žádost na Magistrá-
tu města Ostravy na ulici Gorké-
ho 2 (naproti hotelovému domu 
Jindřich) v těchto úředních hodi-
nách:

Po 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
Út 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30
St 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
Pá 8.00 – 11.00
Pozitivní zpráva je, že žadate-

lé nepotřebují dopředu fotogra-
fi i, protože při podání žádosti se 
najednou pořídí digitalizovaná 
podoba. Součástí zpracování 
žádosti zůstává i nadále vlast-
noruční podpis občana. Lidé se 
mohou telefonicky objednávat 
přes kontaktní centrum Magis-
trátu města Ostravy, a to každý 
pracovní den od 7 do 17 hodin 
na telefonním čísle 844 121 314. 

Při ztrátě občanského průkazu je 
zapotřebí přinést rodný list a sto 
korun na správní poplatek. „Ohlá-
šení ztráty, případně odcizení, 
poškození nebo zničení občanské-
ho průkazu lze i nadále nahlásit 
na našem ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky, kde vám bude vydáno 
potvrzení o občanském průkazu. 
Samotnou žádost o vydání občan-
ského průkazu si však musíte 
podat už jen na Magistrátě města 
Ostravy,“ připomněla matrikářka 
Alena Michelová. 

Radnici se konečně podaři-
lo prodat pozemek mezi bývalou 
prádelnou na sídlišti Vršovců 
a plotem bývalé školy na ulici 
Novoveské. Nový vlastník sem 
přemístí sídlo své soukromé fi r-
my. V těchto dnech je zpracová-
ván projekt nové administrativní 
a provozní budovy, do něhož je 
zahrnut koridor pro pěší prochá-
zející ze sídliště směrem k trolej-
busové zastávce na Novoveské. 
Nevzhledný přístřešek pro cestu-
jící městské hromadné dopravy 
bude rekonstruován, a stane se 

tak součástí nového areálu. Před-
pokládám, že v historicky krátké 
době tak zmizí tolikrát oprávněně 
kritizovaná doupata bezdomovců. 

 Jiří Jezerský, místostarosta 

P. S. Připomínám, že upozor-
nění občanů na úklid městského 
obvodu (hlavně černé skládky) lze 
zaslat na uklid@marianskehory.
cz. Požadavky dle kapacitních 
možností co nejrychleji řeší kom-
petentní úředníci ve spolupráci 
s pracovníky veřejně prospěšných 
prací a veřejné služby. 

Soukromé fi rmy chtějí
investovat v obvodě 

Roční práce fotografa Pavla 
Jaskiewicze konečně spatřila 
světlo světa. Když se loni v led-
nu šel Pavel Jaskiewicz projít se 
svým fotoaparátem na hřbitov 
v ulici Železárenské, ještě netu-
šil, že se toto místo stane inspi-
račním zdrojem jeho nejnovější-
ho díla a z obyčejné procházky 
se stane nápad na něco velkého. 
Pavel Jaskiewicz není žádný 
amatér v oboru fotografi e, jen 
si pro své dílo vybral poněkud 
neobvyklé téma, jako je právě 
hřbitov. Přes pětadvacet let se 
převážně věnuje fotografi i lid-
ských aktů a jeho díla měla vlo-
ni výstavu ve Výtvarném centru 
Chagall. Dílo samotné se skládá 
z osmi ručně dělaných fotografi í, 
každá z nich je pořízena ze stej-
ného místa a zabírá stejnou sce-
nerii. Tato sekvence vyobrazuje 
všechna roční období focená 
jak za ranního svítání, tak v útlé 

noci. Poukazuje na rozmanitosti 
přírody, lidskou pomíjivost a zub 
času, který se na tomto pietním 
místě značně projevuje. Koláž, 
upevněná na obyčejném reza-
vém pletivu a zakomponovaná 
do prostorového rámu, vyvolává 
mnoho různých pocitů. „Autor 
záměrně do jedné fotky vložil 
akt ženy, podotýkám bez digi-
tálních úprav, paradoxně si však 
této úpravy téměř nikdo nevšiml. 
K této fotokoláži byla dodatečně 
doložena fotografi e ze sekvence, 
kde byl možná zachycen duch 
malého chlapce. Tato fotografi e 
byla autorem pojmenována jako 
‚Noční společnost‘. Ovšem jestli 
to byl duch, nebo ne, je na indi-
viduálním posouzení každého 
z nás,“ uvedl autorův syn Petr 
Jaskiewicz. K vidění bude foto-
koláž minimálně do konce zimy 
v restauraci Šatlava.

První plastická fotokoláž
na světě k vidění
v Mariánských Horách

Dílo samotné se skládá z osmi ručně dělaných fotografi í, každá z nich 
je pořízena ze stejného místa a zabírá stejnou scenerii.

V loňském roce bylo uza-
vřeno 119 nájemních smluv. 
„Žadatelům o byt bylo přiděleno 
sedmdesát bytů, stávající nájem-
níci získali čtrnáct jiných bytů, 
v domovech s pečovatelskou 
službou bylo přiděleno sedm-
náct bytů, v jedenácti případech 
jsme provedli změnu nájemní 
smlouvy, dvě nájemní smlouvy 
byly uzavřeny po sloučení bytů 
a pět nájemních smluv bylo uza-
vřeno po rozvodu nájemníků,“ 
upřesnil vedoucí odboru Lukáš 
Lesňák. Ve čtyřiceti případech 
došlo k přechodu práv a bylo 
uskutečněno dvacet výměn mezi 
nájemníky bytů.

Výměna
jízdenek

Do konce měsíce úno-
ra lze vyměnit krátkodobé 
a 24hodinové jízdenky, kte-
rým skončila od letošního 
roku z důvodu změn ceny 
jízdného platnost. Nevyužité 
jízdenky si můžete vyměnit 
za nové ve vyšší nominální 
hodnotě ve všech prodejnách 
jízdních dokladů DPMO. 
Rozdíl v ceně si musí zákaz-
níci doplatit. 

Na pozemku vyroste nový administrativní areál s koridorem pro pěší.
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Kradl v obchodě
Škodu ve výši 179 ko-

run mohl způsobit na 
počátku ledna v Ostra-
vě-Mariánských Horách 
jednomu z obchodních 
řetězců muž, kdyby jej nezadržel 
pracovník bezpečnostní agentury. 
Muž pronesl přes pokladnu bez 
zaplacení potraviny a alkohol. 
Strážníci zjistili, že 33letý pa-
chatel krádeže je osoba hledaná 
Policií ČR. Přestupek, za který mu 
nyní hrozí až 15tisícová pokuta, 
bude oznámen místně příslušnému 
správnímu orgánu.

Hledaná žena skončila 
v rukou policistů

Strážníci si v Ostravě-Marián-
ských Horách všimli podezřelé 
ženy, která vycházela z otevřené 
zahrady opuštěného rodinné-
ho domu, který je v současné 
době nabízen k prodeji. Jakmile 
strážníci ženu dostihli, zjistili, že 
žena odpovídá popisu celostátně 

hledané osoby. Po ověření 
její totožnosti se podezření 
potvrdilo. Žena tak pu-
tovala na místní obvodní 
oddělení Policie ČR.

Opilá, přesto při síle
Strážníci MP zasahovali během 

ledna v Ostravě-Mariánských Ho-
rách u ležící ženy. Znavená 
alkoholem ulehla ke spánku do 
sněhu. Jelikož nebyla schopna 
samostatné chůze, špatně artiku-
lovala, byl na místo přivolán zdra-
votnický personál, který rozhodl 
o jejím převozu na protialkoholní 
záchytnou stanici. Zde se však 
žena začala chovat agresivně. 
Oháněla se rukama, kopala kolem 
sebe a personál stanice i strážníky 
častovala vulgarismy. Jelikož 
žena svého jednání nezanechala 
ani po výzvě strážníků, byly proti 
ní použity donucovací prostředky. 
K ukončení zákroků strážníků 
došlo, jakmile byla žena umístěna 
na pokoj k vystřízlivění.
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Na trénování paměti není 
nikdy pozdě. Nevěříte? Pak 
si buďte jisti, že i v pozdějším 
věku existují metody, které vám 
pomohou zvládnout úkony, kte-
ré vám dělají problémy. 

V rámci celosvětové akce 
Týden uvědomění si mozku 
pořádá Česká společnost pro 
trénování paměti od 12. března 
do 18. března mozkový jogging 
pod názvem Národní týden tré-
nování paměti. „Cílem je pře-
svědčit nejen seniorskou popu-
laci, že si ještě docela slušně 
pamatuje, když jí někdo poradí, 
jak na to. Trénování paměti je 
efektivní nástroj proti osla-
bení paměťových schopností 
a zároveň rychlá cesta ke zvý-
šení sebevědomí,“ vysvětlila 
Šárka Maňasová z občanského 
sdružení Senior servis, který se 
k tomuto dni připojuje vlastní 
přednáškou. Ta se uskuteční 
v úterý 13. března v Ostravě 
v sále Biskupství ostravsko-
-opavského na Kostelním ná-
městí 1 v 10 hodin dopoledne. 
Přednáška je bezplatná a potr-
vá zhruba jednu hodinu. Šárka 
Maňasová dodala, že přednáš-
ka je určena především pro 
seniory, ale i pro ty, kteří mají 
zájem se svou pamětí něco dělat 
a nenechat ji zahálet.

Národní týden trénování paměti

Do show se zapojily páry i skupiny tanečníků.

Školní akademie aneb
I „Karaska“ má talent(y)

Venku se procházejí tři králové. 
Studenti z Obchodní akademie 
v Karasově ulici v Ostravě-Ma-
riánských Horách, z tzv. Karas-
ky, se na nový školní den těší 
mnohem více než obvykle. Čeká 
je totiž nevšední zážitek – velko-
lepá školní akademie! A kromě 
toho všichni se pohodlně vyspali, 
protože sraz byl až o půl desáté 
u Domu kultury města Ostravy, 
a taky se nemuseli bát zkoušení 
nebo testů. 

„Hned od začátku upoutaly 
mou pozornost krásné moderá-
torky,“ řekl Marek Kostov z 1.E.
Vedle moderátorského dua na 
pódiu zářila také hvězdná porota 
ve složení „Lucie Bílá“, „Dara 
Rollins“ a „slovenský fenomén 
Rytmus“.

„Nejlepší byli kluci z akus-
tického dua,“ zní mezi holkami. 
Kromě nich vystoupilo také něko-
lik pěveckých a hereckých talentů. 

Do show se také dostalo několik 
tanečníků, a to jak v párech, tak 
ve skupinách. Dokonce jsme se 
mohli podívat, jak to asi vypa-
dá v taneční škole. Dostavilo se 
i několik známých osobností, jako 
John Lennon, Mr. Bean, David 
Beckham, Harry Potter, Sherlock 
Holmes nebo samotná anglická 
královna!

Každý účastník chtěl vyhrát 
zájezd do Las Vegas! Tato cena 
však musela být z důvodu krize 
zrušena, ale náhradní cena byla 
uspokojivá – ředitelské volno 
3. února…

Všichni účinkující přitom měli 
stejný cíl: pobavit své spolužá-
ky, učitele, a odpoledne i rodiče 
a známé. Nevěřili byste, kolik se 
na jedné odborné střední škole 
najde zajímavých, talentovaných 
jedinců!

Jiří Šíma, 1.E, OA a VOŠS 
Ostrava-Mariánské Hory

Kurz trénování paměti pomůže seniorům. 

Účastníci přednášky v rámci loňského Národního týdne trénování 
paměti.

Lednový žákovský koncert ZUŠ E. Marhuly byl tradičně věnován komorní a čtyřruční hře – u klavíru Natá-
lie Buchalová, zpěvačky – Kateřina Černá, Veronika Boráková, Františka Černá.

Městská policie Ostrava pořá-
dá v letošním roce sérii kurzů 
pro veřejnost v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Nejbližší 
se koná 29. února od 16 hodin 
v budově bývalého ředitelství 
městské policie na Hlubinské ulici 
v Moravské Ostravě. „Ústředním 
tématem setkání s občany bude 
prevence viktimizace, tedy jak 

se nestat obětí trestného činu, 
a seznámení s činností poradny 
pro oběti trestných činů. Samo-
zřejmě nebude chybět oblíbená 
sebeobrana. A i tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu,“ vysvětlila Vla-
dimíra Zychová z Městské policie 
Ostrava. Výuka základů sebeobra-
ny probíhá v tělocvičně na žíněn-

kách, vhodné je sportovní oblečení 
a také volnější obuv, a hygienické 
potřeby. Bližší informace získáte 
na telefonním čísle 599 414 165, 
950 739 407 – 408 nebo prostřed-
nictvím elektronické pošty na 
adrese info@mpostrava.cz.

Městská policie nabízí bezplatný kurz

Koncert žáků Základní umělecké školy E. Marhu-
ly proběhne v úterý 21. února v 17.30 hodin v sále 
školy. ZUŠ se specializuje na mezioborovou spolu-

práci, žáci účinkují v různých komorních seskupe-
ních a učí se vystupovat nejen jako sólisté, ale také 
jako korepetitoři a souboroví spoluhráči.

Pozvánka na veřejný žákovský koncert

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Zimní období je čas vegetač-
ního klidu, to znamená, že právě 
tehdy je povoleno kácení stromů. 
My milovníci dřevin máme smutek 
v duši.

Na Stojanově náměstí stála do 
19. ledna 2012 poslední katal-
pa. Katalpa trubkovitá je listnatý 
strom původem z jižních oblastí 
Severní Ameriky. Okrasná alejovi-
tá dřevina s dvojbarevným listem, 
zajímavým květem a ještě zajíma-

vějšími tobolkami, avšak mající 
ve své genetické výbavě křehkost 
větví.

Možná, že pamětníci vzpomína-
jí na dobu přibližně před čtyřiceti 
lety, kdy jich několik bylo zasaze-
no před mariánskohorský kostel. 
V současné době však jejich zdra-
votní stav byl velmi špatný – v trh-
linách kmene byla hniloba, z pro-
schlých korun hrozily pády větví. 
Z těchto důvodů museli úředníci 
vydat rozhodnutí o odstranění 
tohoto zeleného pokladu. 

Dovolte, abych občanům, kte-

ří mají zeleň ve svém okolí rádi, 
sdělil, že radnice plánuje na Sto-
janově náměstí zasadit nové, co 
nejvíce vzrostlé stromy. 

Co dodat? Snad jen ubezpečení, 
že radnice (státní správa) nenechá 
v době vegetačního klidu pokácet 
žádný strom bez náležitého funkč-
ního a estetického posouzení. 
Požadavky na likvidaci stromů 
zaznamenává státní správa od vás 
– občanů. Přijde-li podnět – je 
předmětem řešení. 

 Jiří Jezerský
 místostarosta MH+H
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Ve starých stromech bývají hni-
lobné trhliny.

Žáci Základní školy Gen. Jan-
ka v Mariánských Horách budou 
mít možnost ve vyučování pra-
covat s novými preventivními 
materiály, které škola získala ten-
to měsíc zdarma od Občanského 
sdružení Volání naděje. Protože 
před pěti lety stál u založení 
této neziskové organizace radní 
našeho městského obvodu Patrik 
Hujdus, zeptali jsme se jej, o jaký 
materiál se konkrétně jedná:

Škola získala 10 CD nosičů 
se třemi fotografi ckými příběhy, 
tzv. komiksy, které dospívajícím 
dětem ukážou, jak řešit vybrané 
složité životní situace. V jednom 
z nich se hlavní hrdinové setka-
jí s nebezpečným pedofi lem, ve 
druhém naopak čelí oddílový 
vedoucí na dětském táboře kři-
vému obvinění ze strany mladé 
dívky. Třetí příběh odhaluje pro-
blém kyberšikany.
n Proč právě naše základ-

ní škola získala tyto materiály 
zdarma?

Protože stejně jako Občanské 
sdružení Volání naděje, i Základ-
ní škola Gen. Janka sídlí v našem 
městském obvodě. Poskytnutí 
nových preventivních materiálů 
právě této škole bylo proto logic-
kým krokem. Žáci mariánsko-
horské základní školy se navíc 
také přímo podíleli na výrobě 
dvou příběhů. V loňském roce se 
zúčastnili focení komiksů Pedo-
fi l a Kyberšikana.
n Jací byli, šlo jim to?
Focení bylo docela náročné, 

společně s dětmi jsme strávili 
na jednom příběhu zhruba čtyři 
hodiny, kdy se museli všichni 
účinkující vysoce koncentro-
vat na svou roli. Přesto musím 

všechny pochválit, zvládli to 
výborně a na příbězích je to 
znát. Fotografi e vypadají úžasně. 
Myslím, že děti na Základní ško-
le Gen. Janka budou velmi mile 
překvapeny, až své starší spolu-
žáky v komiksech uvidí.
n Kromě dětí ale v příbě-

zích účinkují i dospělí. Podílely 
se na nich také známé osobnos-
ti? 

Ano, Monika Žídková – naše 
úspěšná Miss ČR a Miss Europe 
– souhlasila se svým zapojením 
do projektu a zahrála si roli poli-
cistky. Byla velmi ochotná a také 
pro děti byla její účast zajímavým 
zpestřením. V příběhu ovšem 
účinkují i zástupci vedení naší 
radnice. Rolí učitelů se ujali sta-
rostka našeho městského obvodu 
Liana Janáčková a první místosta-
rosta Jiří Boháč, ředitele školy 
hraje místostarosta Jiří Jezerský 
a tajemnice úřadu Pavla Uhrová 
si zahrála maminku jedné z hlav-

ních hrdinek. Jejich součinnosti 
si velmi vážím, že jsou ochotni 
pomoci dobré věci, tak prokazu-
jí nejen slovy, ale i konkrétními 
činy, a to je správné. 

Děkujeme za rozhovor. 

Základní škola Gen. Janka získala 
zdarma preventivní materiál Organizace ADRA připravila 

už 7. ročník výtvarné soutěže pro 
žáky prvního stupně. Do soutěže 
se mimo jiné zapojila Základ-
ní škola Gen. Janka v Ostravě-
-Mariánských Horách. Letošním 
tématem je Žízeň aneb Voda nad 
zlato. Hlavní patronkou soutěže 
je spisovatelka Bára Nesvadbo-
vá. Děti mohou malovat coko-
li, co je na dané téma napadne. 
Vodítkem mohou být hesla voda 
a hygiena, zábava, vaření, pitný 
režim, zdroje… směřujeme děti 
k tomu, aby se zamyslely a malo-
valy obrázky zobrazující tematiku 
v rozvojové zemi, jako napří-
klad budování studny v africké 
vesnici, nošení vody ve věd-
rech, na hlavě, umývání v jezeře 
a tak podobně,“ přiblížil ředitel 
společnosti ADRA Jan Bárta.

Obrázky velikosti A4 nebo A3 
pak stačí jen z druhé strany ozna-
čit názvem školy, třídou a jmé-
nem žáka a do konce února zaslat 
na adresu ADRA, Klikatá 90 C, 
158 00 Praha 5. Upřesňující 
informace jsou zveřejněny na 
www.adra.cz/vytvarnasoutez. 
Stejně jako v uplynulých letech, 
i tentokrát by organizátoři rádi při-
blížili dětem život v rozvojových 
zemích i formu možné pomoci. 
Do soutěže se mohou žáci přihlásit 
ať už v rámci třídy a hodin výtvar-
né výchovy, nebo v družinách či 
zájmových kroužcích. 

„Byli bychom vám moc vděční, 
pokud by učitelé/družináři s dětmi 
navíc na dané téma pohovořili. 
Pokud byste měli zájem, máme 
pro vás připravený stručný návod, 

možnosti, jak s žáky na téma 
hovořit, a to včetně příběhů dětí 
z rozvojových zemí,“ řekl Bárta. 
K tématu voda bylo také natočeno 
krátké video. Metodické materiály 
i video najdete na adrese http://
www.adra.cz/prvak/vytvarna-sou-
tez/metodicky-material-pro-uci-
tele, případně můžete napsat na 
adresu alena.skutilova@adra.cz. 

Autoři nejzdařilejších obráz-
ků budou odměněni. Díla budou 
k vidění po celý duben v prosto-
rách Národního muzea v Praze, 
které je hlavním partnerem sou-
těže. Vernisáže výstavy se zúčast-
ní i známé tváře, jež soutěž podpo-
rují. Letos jimi jsou herečky Jitka 
Schneiderová, Bára Munzarová, 
Adéla Gondíková a Zdeňka Žád-
níková, moderátorka a manželka 
olympijského vítěze Aleše Valenty 
Elen Valentová Černá, spisovatel-
ka Bára Nesvadbová, moderátor-
ka Tina Pletánková, modelka Iveta 
Lutovská či moderátorky Televize 
Metropol Monika Valentová a Eva 
Potužníková, které vítěze pozvou 
k sobě do pořadu.

Loňský ročník s tématem Jak si 
hraju aneb Můj báječný svět her 
a hraček se setkal s mimořádným 
ohlasem. „Zúčastnilo se ho více 
než pět set škol a děti namalovaly 
přes sedm tisíc obrázků. Ty nej-
lepší z nich byly po dobu jedno-
ho měsíce vystaveny v Národním 
muzeu v Praze. Doufáme, že i le-
tos se soutěž setká s podobným 
ohlasem,“ svěřil se za pořadatele 
Jan Bárta.

Odstartovala soutěž pro žáky 
prvního stupně základních škol

V okolí kostela budou vysazeny nové stromy.

Smutná zpráva Lidé se v poslední době dostá-
vají čím dál více do problémů se 
splácením svých závazků. Velmi 
často tuto situaci řeší dalšími 
půjčkami, čímž se dostanou do 
dluhové pasti. A pak si nevědí 
rady, jak se z těchto problémů 
dostat. „Pomáháme lidem platit 
dluhy, ale bez zbytečných sank-
cí, hlídáme promlčení dluhů 
a staráme se o vše s tím spojené 
po celou dobu splácení. Naučí-
me lidi, jaká jsou jejich práva, 
co si nemusí nechat líbit. Umí-
me lidem poradit, zda je pro 
ně vhodnější osobní bankrot, 
nebo správa závazků. Umíme 
pomoci i důchodcům a zdravot-
ně postiženým lidem,“ uvedla 
Ludmila Grycová ze společnosti 
MLMADRE, která spolupra-
cuje se společností VALEDOR 
GROUP. Tyto společnosti se 
úspěšně zabývají platební ne-
schopností a jejím řešením jak 
fyzických osob (nepodnikatelů 
a podnikatelů) , tak právnických 
osob. Jejich činnost je podlože-
na sedmnáctiletými zkušenost-
mi v krizovém řízení třiceti 
právnických osob a dvěma a půl 

tisíci fyzických osob. Ke každé-
mu klientovi přistupují indivi-
duálně, diskrétně a záležitost je 
řešena komplexně v širších sou-
vislostech.

Platební neschopnost klientů 
společnost řeší 

- konsolidací úvěrů
- jednáním s věřiteli
- sjednáním splátkových ka-

lendářů
- písemným uznáním závaz-

ků, dluhů
- vypracováním žalob na 

zrušení rozhodčích nálezů a ná-
sledně zastavením exekuce

- podáním odporů, či odvo-
lání proti usnesením

- vypracováním insolvenč-
ních návrhů (osobní bankrot)

- poradenstvím v exekučním 
řízení (návrhy na zastavení exe-
kuce, řešení exekucí na nemovi-
tosti)

- podávání námitek, odvo-
lání proti sankčním úrokům 
a pokutám

Kontakt Ostrava:
Ludmila Grycová – mobil 

777 324 955, Eva Kaplanová 
– mobil 775 894 177

Počítat je normální a řešit
své dluhy také

Učitelku si zahrála starostka Liana Janáčková.

Preventivní materiály jsou 
škole k dispozici kromě češtiny 
také v angličtině a žáci je mohou 
využívat k procvičování znalosti 
cizího jazyka. Občanské sdružení 
Volání naděje již v těchto dnech 
pracuje na výrobě další série. 
Aby nově chystané příběhy co 
nejlépe odrážely potřeby dospí-
vajících dětí a mládeže, probíhá 
mezi školami v Moravskoslez-
ském kraji speciální průzkum, 
který má odhalit jejich největ-
ší problémy. Projekt Prevence 
v komiksech fi nančně podpořila 
z programu Regiogranty společ-
nost ArcelorMittal Ostrava a. s.

 (redakce)
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V této rubrice vám přinášíme 
jedny z nejhezčích pohádek, kte-
ré napsaly děti během loňského 
roku v rámci literární soutěže 
organizované městským obvo-
dem Mariánské Hory a Hulvá-
ky. Více informací najdete na 
www.certovskepohadky.cz. 

Žila, byla jedna holčička, která se jmenovala Maruška. Ta měla 
dvě starší nevlastní sestry. Jednou macecha poslala Marušku na dří-
ví do hustého lesa, který rostl nedaleko jejich malé chaloupky. Když 
sbírala Maruška dříví, uslyšela z nedalekého křoví podivný šramot. 
Nechala sbírání a šla se tam podívat. A hádejte, co tam bylo? No 
přece čert. Spíš čertík než čert. Jmenoval se Kleofášek. Měl dlouhé 
černé rohy na střapaté hlavě, kopyto na pravé noze a dlouhý ohnivý 
ocásek. Maruška se napřed trochu polekala, ale když viděla, že i čer-
tík kouká vylekaně, dodala si odvahy a pozdravila. A protože se jí 
docela líbil a vůbec se ho nebála, nabídla mu kamarádství. Kleofá-
šek byl štěstím bez sebe, že před ním neutekla a souhlasil. Pomohl 
Marušce nasbírat dříví a pak si spolu hráli na honěnou a schováva-
nou až do večera. Potom si sedli na kopci pod vysoký strom a Maruš-
ka vypověděla Kleofáškovi vše, co ji trápí. Jak na ni sestry křičí, jak ji 
macecha nemá ráda. A čertík jí zase pověděl o svém trápení. V pekle 
totiž neposlouchal a za trest musel jít do světa. Když oba zjistili, že 
mají podobné trápení, bylo jim hned lépe. Kleofášek slíbil Marušce, 
že trošku postraší zlé sestry, aby se chovaly slušně. A Maruška zase 
na oplátku začala čertíka učit, jak přestat zlobit. Každý den se spolu 
scházeli a oba byli moc rádi, že našli kamaráda.

O Marušce a čertíkovi Kleofášovi
Adriana K., 9 let, 

ZŠ V Zálomu

Sezení obecního výboru na 
Mariánských Horách odbýváno 
bylo v úterý dne 17. prosince 
1901 o 3. hodině odpolední. 
Mělo tento průběh: Předsedal 
starosta pan Adolf Sýkora. Než 
přikročeno bylo k jednání, pře-
četl pan starosta děkovací přípis 
od kabinetní kan celáře prostřed-
nictvím c. k. okr. hejtmanství 
obci Mariánským Horám doru-
čeného a holdovací depeše 
zaslané panovníka se týkající. 
Na to představil se obecnímu 
zastu pitelstvu nový důchodní 
pan Václav Šustr. Pan tajemník 
Jan Grmela předčítal pak zápis 
předešlého zasedání, který bez 
námitek schválen. Na to pro-
jednáván stav fekálních vozů 
a usneseno bylo vyhláškou 
veřejný nájem tohoto vyvažo-
vání vypsati. Otázka opravy 
chodníků v ten smysl vyřízena, 
že schváleno bylo veškeré jed-
nání, jež pan starosta k tomu 
směru zavedl, a rovněž i veškeré 
účty za úpravu chodníků schvá-
leny. Žádosti Ed. Konečného 
o vinárnu a Jakuba Nichtenhau-
sera o koncese i na výčep kořal-
ky vyřízeny v ten smysl, že se 
obec v obou těchto případech 
vzdává svého zákonitého prá-
va o podání dobrozdání. Na to 
předsevzata volba do místní 
školní rady a zvoleni byli akla-
mací páni: do výboru ředitel Jan 
Kohout, inženýr Tichý, Havrá-
nek a Jakub Plaček. Náhradní-
ky zvoleni byli páni Konečný 
a Raab. Na to předsevzata byla 
volba různých odborů a zvoleni 
do policejního a hospodářské-
ho odboru páni: Dr. Jan May, 
Hynek Kovář, Jan Pospíšil 
a František Morál. Do odbo-
ru technického a stavebního 
zvoleni byli tito páni: Inženýr 
Tichý, Bernard, Franz a Svider. 
Do odboru fi nančního zvole-
ni byli páni: Brodský, Werner, 
Raab a Wurzel. Na to podával 
pan starosta různá vysvětlení 

na písemné dotazy. Ze šetrnosti 
k naší veřejnosti nepustíme se 
do podrobného rozbírání těchto 
nechutných věcí a jen po záslu-
ze obmezíme se na odsouze-
ní těch nejhrubších výstřelků. 
O malicherných věcích, které dle 
doslechu neměly ani 20 kr. ceny, 
rokováno tak živě a osvědčová-
na od některých členů obecního 
výboru tak přílišná horlivost, že 
bychom ji u důležitějších poči-
nech s dostiučiněním uvítali. 
Z těchto „interpelací“ seznali 
jsme, že autorem byl vzdě laný 
pán, který hlásí se mezi inteli-
genty, a litujeme jen, že jeden 
starý člen obecního výboru při 
pojednání o banketu spustil se 
k tak sprostému výroku! Tak 
páni výboři nemluví! My jen ze 
šetrnosti k české naší ve řejnosti 
umlčujeme sprostý postup 
a nedůstojné jednání některých 
jednotlivců, avšak bude-li se 
to příště opakovati, pak plným 
jménem každého neurvalce při-
bijeme na pranýř. Zcela správ-
ně pokáral pan starosta řečníka 
a žádal ho, aby se slušně cho-
val. Na nás činí takové jed nání 
dojem smutný — zdá se nám 
vždy, že čeští členové obecní-
ho zastupitelstva Mariánských 
Hor nemají dosti pochopení pro 
důležitost a vznešenost svého 
poslání a že sami na vzájem se 
nectí. Vidíme mezi členy mno-
ho neupřímnosti a nepřejnosti. 

Slyšeli jsme o shnilých sloup-
cích a kouscích dřeva, o starém 
shnilém dřevě a o těch věcích 
mluvilo se tak, jak by se ztratil 
cenný papír značné hodnoty. 
— Do svazku obce přijati byli: 
Antonín Kubenka, Josef Folk, 
Adolf Horák, Eduard Urbánek, 
František Boček, Emanuel Obst 
a Leonhard. Přikročeno ku pro-
jednání volných návrhů, kde se 
táže pan Wurzel stran hasičské 
zbrojírny, dále aby práce, pře-
sahující obnos 100 zadávány 
byly cestou ofertní s ponechá-
ním obci volnosti rozhodující, 
dále navrhoval pan Brodský, 
aby po žádáno bylo ředitelství 
místní dráhy, aby U koule zřídi-
lo nějakou čekárnu pro případy 
nepohody, pan Kovář na vrhuje 
zesílení policie o 4 muže s pat-
řičným odůvod něním, dále pro-
jeveno přání, aby do zasedací 
dvorany byly pořízeny věšáky 
a aby sezení výborová častěji 
se odbývala. Na to pan starosta 
sezení ukončil.

Ostravan neodvislý list ku 
hájení zájmů českého lidu na 
Ostravsku, Místecku, Kravařsku 
a Valašsku, dne 22. 12. 1901. 
Vydavatel a zodpovědný redak-
tor František Sokol Tůma.

Pro Zpravodaj připravil 
místostarosta Jiří Jezerský.

Z historie radnice

Vandalové se nezastaví před ničím a devastují
Řádili na hřbitově

Vedení radnice MH+H je 
pohoršeno a odsuzuje vandalský 
čin, ke kterému došlo na konci 
ledna na hřbitově v našem obvo-
dě. Lidské hyeny tam poškodily 
několik hrobů a z jednoho dokonce 
odcizily cínovou rakev i s ostatky. 
Pořádku na hřbitově je věnována 
zvýšená pozornost, hlavní brána 
je přes noc uzamčená. Hřbitov je 
navíc cílem pravidelných pochů-
zek městské policie. Ve spolupráci 
s katedrou architektury VŠB-TU 
je zpracovávána studie pro mož-
nou rekonstrukci hřbitova, kterou 
bychom rádi v budoucnu realizo-
vali. Finanční prostředky musíme 
průběžně vynakládat na opravy 
oplocení, které vandalové opako-
vaně ničí. 

Žádáme návštěvníky hřbitova, 
aby jakoukoliv činnost v tomto 

pietním prostoru, která neodpoví-
dá dobrým mravům, sdělili měst-
ské policii na bezplatné číslo 156.

Děkujeme. 
 Jiří Jezerský, místostarosta

Ničí „psí kadibudky“
Někdo nám v obvodu rozebírá 

„psí kadibudky”. Všiml si toho 
majitel jorkšírského teriéra Maxe 
z ulice Vršovců, všiml jsem si toho 
já při venčení mého pejska a mož-
ná jste si toho všimli taky. Někte-
rým košům na psí exkrementy chy-
bí přední stěna a odkládací kbe-
lík. Na radnici Mariánských Hor 
a Hulvák jsem se zajímal o to, zda-
li podobné případy úředníci evidu-
jí, a obratem jsem dostal odpověď, 
která mne velmi znepokojila. 

Představte si, že v našem měst-
ském obvodu je celkem 42 košů na 

psí exkrementy. Když před koncem 
loňského roku probíhala jejich 
kontrola, byly tři z nich poško-
zené. Dnes je poškozených košů 
už ale téměř polovina z nich! Za 
pár týdnů tedy vandalové poni-
čili dalších 17 košů. Na celém 
území Mariánských Hor a Hul-
vák jich tedy funkčních v době 
psaní tohoto příspěvku máme 
jen 22. O tragické situaci úřed-
níky neinformovali pouze obča-
né, ale také fi rma, která se stará 
o vyvážení košů. Bezpochyby se 
jedná o cílené jednání vandalů 
a věřím tomu, že se jednotlivé díly 
„psích kadibudek“ ocitly ve sběr-
nách kovového odpadu. Některé 
z nich jsem si osobně obešel, ale 
zaměstnanci fi rem si na nikoho 
konkrétního, kdo by k nim nosil 
naše rozebrané koše, nepamatují.

Dokola znovu opravovat poško-

zené kovové koše se z fi nančního 
hlediska nevyplatí, protože i ty, 
které bychom opravili, by vanda-
lové mohli obratem zase zničit. Na 
jednání rady městského obvodu 
jsme se proto rozhodli, že místo 
poničených košů na psí exkre-
menty necháme nainstalovat nové 
klasické koše na odpadky. Budou 
plastové, aby je ve sběrnách zlodě-
ji nemohli zpeněžit, a takto nahra-
díme v budoucnu i další poškozené 
„psí“ koše, které přestanou plnit 
svou funkci. 

Na závěr mého příspěvku se 
však nemohu ubránit myšlence, za 
kterou mne asi učitelé etiky příliš 
nepochválí – myslím si, že pejs-
kové našeho obvodu by se měli 
vandalům, kteří rozebírají a ničí 
obecní majetek, pořádně zakous-
nout do nohy nebo někam jinam! 

 Patrik Hujdus, radní

Termíny 
3. dubna  Klenoty evropských zahrad
15. května Skandinávie 
5. června Itálie
5. července  Polsko 
7. srpna  Německo
4. září  Přitažlivá krása českých zahrad
2. října  Jižní Morava 
6. listopadu Severní Morava 
4. prosince Domov a zahrada s kouzlem Vánoc 

Navštivte zajímavá místa formou 
cestopisných přednášek

V tomto měsíci zahájil Dům 
s pečovatelskou službou na 
Novoveské ulici pravidelné 
cestopisné přednášky s dia-
pozitivy. Po návštěvě fran-
couzské Riviéry se 6. března 

koná přednáška „Praha v Pro-
měnách staletí“. Od 14 hodin 
bude v klubovně přednášet 
Zdeněk Samek. Přednášky 
se konají vždy první úterý 
v měsíci.
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14. února 
Kouzelný drátek 
Výroba valentýnských dárečků z drátků
Středisko Korunka 15 až 17 hodin/vstup 50 korun 
17. až 19. února 
Festival Kukla – celostátní přehlídka turistických 
oddílů
Středisko Korunka 
18. února 
Divadelní představení DS Zatím nijak na motivy 
hry Mrtvá nevěsta Tima Burtona 
Středisko Korunka 
21. února 
Masopust v Ostravě – účast na masopustním prů-
vodu Ostravou
24. až 26. února 
Country dílna pro děti – výuka country tanců pod 

vedením zkušených lektorů, akce se koná ve spo-
lupráci s klubem Marjánka
Středisko Korunka
29. února až 4. března 
Beskydské zimní hrátky 
Deskové hry, výlety, turistika
Bílá 
1. března 
Vyhodnocení výtvarné soutěže Evropa ve škole 
6. března 
První kolo soutěže Zpěváček 2012, akce ve spolu-
práci s FOD Ostrava
Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava-
-Přívoz
12. až 16. března 
Jarní příměstský tábor pro děti 
Výlety, hry, zábava, turistika

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KORUNKA
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

součásti zařízení:
STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ, Ostrava-Poruba Čkalovova 10

STŘEDISKO TURISTIKY, Ostrava-Poruba, B. Martinů 17

Program na měsíc únor-březen 2012

Program knihoven v měsíci únoru a březnu
Při vyřčení slov únor a březen 

se některým z nás vybaví již ustá-
lené slovní spojení „za kamna vle-
zem“ – tak ostatně radí i naše pra-
nostiky a lidová moudrost našich 
předků. „Pojďme si tedy ty dlouhé 
zimní večery, sníh a zimu zpříjem-
nit dobrou knihou nebo hezký-
mi zážitky ze zhlédnutí výstavy, 
návštěvy výtvarné dílny, anebo se 
zaposlouchat do vyprávění a před-
čítání našich literárních autorů. To 
vše jsme pro návštěvníky připra-
vili v našich mariánskohorských 
knihovnách na Daliborově ulici 9 
a na J. Trnky 10,“ pozvala Světla-
na Honzková. 

Knihovna Mariánské Hory 
na Daliborově ulici č. 9 

V rámci projektu Super-čtenář 
2012 čeká na vyluštění v dětském 
oddělení zábavný kviz Pes má 
čtyři rohy. Tentokrát budou pro-
věřovat vaše znalosti „Zvířátka 
v pohádce“, a to až do 29. úno-
ra. Pro kreativní a tvořivé malé 
čtenáře je připravena výtvarná 
dílna „Novinové moře“, která 
se uskuteční v pondělí 20. února 
a ve čtvrtek 23. února od 13 do 16 
hodin. Čítárna u čerta vyhlásila 
ve spolupráci s Korunkou, stře-
diskem volného času, úterý 21. 
února jako Den deskových her. 
Tento den proběhne v dětském 
oddělení velké hrací klání, a to 
od 15 do 18 hodin. Všem prvňáč-
kům je věnován Týden prvňáčků 
od 5. do 9. března. Knihovna na 
Daliborově ulici připravila pro-
gram pro první třídy základních 
škol a rodiče s dětmi pod názvem 
Prvňáčkova bystrá hlava. Při slav-
nostním pasování se děti seznámí 
s písmenkovými čarodějkami, 
budou si hrát s písmeny, obrázky 
a hádankami; nebude chybět ani 
povídání o knížkách. Malé, ale 
i velké čtenáře určitě potěší a pří-
jemně naladí beseda a povídání se 
spisovatelkou, ilustrátorkou knih 
a dětskou psycholožkou Zuzanou 
Pospíšilovou ve čtvrtek 8. března 
od 13.30 hodin. 

Program na jarní prázdniny
Hraví a soutěživí čtenáři si 

přijdou na své v pondělí 12. a 
v úterý 13. března, kdy proběhne 
pokračování soutěžního odpoled-
ne ve stolních hrách. Hrací „mač“ 
začíná přesně ve 12 hodin a potr-
vá do 17. hodiny. „V příjemném, 
ale i inspirativním ladění bude-
me pokračovat také ve čtvrtek 
15. března od 15.30 hodin, kdy 
nám lektorka Tereza Seidlerová 
předvede různá praktická cvičení 
pro každodenní trénování paměti. 
Dozvíme se, jak funguje paměť 
a co dělat pro zvýšení a zkvalitně-
ní naší myšlenkové aktivity. Dob-
rá paměť a její návod k použití – to 
je název přednášky v oddělení pro 
dospělé čtenáře knihovny na Dali-
borově ulici,“ konkretizovala za 
knihovnu Hana Kusýnová.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Výstava obrazů výtvarné sku-
piny Bulldozero s názvem Arto-
graffi a potrvá do konce února. 
Návštěvníci mohou zhlédnout ori-
ginální práce vytvořené technikou 
barvy ve spreji. V oddělení pro 
děti a mládež se sejdou přízniv-
ci duchařských příběhů na první 
„Černé hodince“ v úterý 21. února 
od 17 do 18 hodin. Klub rodičů 
s dětmi Trnkáček nabídne 29. úno-

ra v 10 hodin povídání o pohádko-
vých postavičkách z večerníčků, 
výrobu masek na karneval a knihy 
o zdraví a zdravém životním sty-
lu. Upomínka pro Bruna je název 
výstavy autorů Tomáše Milicha 
a Michala Résa, která bude slav-
nostně zahájena vernisáží 1. břez-
na v 17 hodin v dospělém odděle-
ní. Výstava grafi ckých listů potrvá 
do 27. dubna 2012. Týden prvňáč-
ků proběhne od 5. do 9. března 
a nabídne dětem bohatý program 
plný zábavných úkolů, soutěží 
a doplňovaček, ve kterých děti 
prokážou svoji čtenářskou zdat-
nost. Slavnostní pasování proběh-
ne ve středu 7. března v 16 hodin 
a zahájí ho pohádka O Neptáčkovi 
v podání dětských čtenářů knihov-
ny. Poté bude následovat složení 
slibu čtenáře, předání pasovacích 
listin novým čtenářům knihovny. 
Stejně jako v uplynulých letech, 
i letos bude děti pasovat první 
místostarosta Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky Jiří Boháč. V rámci celoobvod-
ního projektu Superčtenář 2012 se 
uskuteční ve čtvrtek 16. února od 
13 do 16.30 hodin výtvarná díl-
na s výrobou podmořského světa 
s názvem Novinové moře, zábav-
ný kviz na měsíc únor, tentokrát 
na téma Zvířátka v pohádce.

DPS Novoveská 14:

l KADEŘNICTVÍ: Alice Mi-
žochová, 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 Urban-
cová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 – 15.00  v domácnos-
tech klientů

Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

l REHABILITACE: Kateři-
na Hermanová, tel. 605 831 568, 
599 459 121 (fyzikální terapie, 
elektroléčba, ultrazvuk, magneto-
terapie, léčebná tělesná výchova 
– hradí zdravotní 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: Gabrie-

la 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 Urban-
cová, tel. 732 556 665, Po: 11.00 
až 15.00 v domácnostech klientů, 
Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Tučňáky, medvědy, velryby a jiná zvířata v zimě si děti mohly vyro-
bit nebo nakreslit na první tvořivé dílně v rámci projektu Superčtenář 
2012.

Akce knihovny na Daliborově ulici
pod názvem Tvořivé dílny se povedla

Děti překvapily všechny a byly velmi šikovné.
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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.

Propet
spol.s r. o.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

komplexní starost o vaši výpočetní
techniku

AKTUÁLNÍ CENÍK INZERCE
PRO ROK 2012

Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně
našeho Zpravodaje, kontaktujte naši redakci

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz 

Aktuální ceník inzerce:
l  15 Kč/cm² včetně DPH u inzerentů, kteří mají sídlo 

podnikání v obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

l  18 Kč/cm² včetně DPH u inzerentů, kteří nemají sídlo 
podnikání v obvodu Mariánské Hory a Hulváky

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, postavení 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
NABÍZÍME VOLNÉ MÍSTO NA POZICI OBCHODNÍ MANAŽER

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 

-  prevence proti  
mykózám a bakteriím

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

www.atlastrade.cz

u pekárny

Antibakteriální
dámské

spodní prádlo

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  
(i na plechové)
n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÉ (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

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 200 Kč
1351-1850cm -  1 700 Kč
1851-2000cm -  2 350 Kč
nad - 2500cm -  3 500 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

Pøemyslovcù 29,
Mariánské Hory

v budovì COPY-ATEKO 

SE TÌŠÍ NA VAŠI
NÁVŠTÌVU
Otevírací doba

Po-Pá 9-18 hodin 

Støíhání od 85 Kè

PÁNSKÉ
KADEØNICTVÍ

J+J

ÚNOR 
18. 2. So Enakaustika I. cena 500 Kč, od 9.00 do 13.00 hod.
21. 2. Út Plstěný šperk cena 360 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.
28. 2. Út Hedvábný šátek 400 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.

BŘEZEN
 6. 3. Út GIZMO šperk - korálkářská technika 350 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.
10. 3. So Power tex  500 Kč, od 9.00 do 13.00hod.
13. 3. Út Fimo/cernit I. 320 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.
17. 3. So Šála zdobená vlnou 500 Kč, od 9.00 do 13.00 hod.
20. 3. Út Malba na porcelán tak trochu jinak 360 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.
27. 3. Út Mozaika 350 Kč, od 17.00 do 19.00 hod.

Výtvarné centrum Stojan pro vás
připravilo zajímavé kurzy

Stojanovo náměstí 1709 00, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky 
Telefon: 608 423 221

E-mail: info@atelierstojan.cz nebo atelier.stojan@gmail.com

Ve výtvarném centru je připraveno mnoho kreativních kurzů, ve kterých 
se pod zkušeným dohledem naučíte, případně zdokonalíte v různých výtvar-
ných technikách. Součástí výtvarného centra je i prodejna výtvarných potřeb, 
korálků i s komponenty a prodej bytových doplňků. Přijďte si k nám vytvořit 
dárky pro své blízké.
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