
ZPRAVODAJ
Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák

Zdarma do každé domácnosti l Leden 2012 l Číslo 205

Zapojte se do soutěže
o nejsympatičtějšího 
pejska obvodu str. 5

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 23. ledna 2012

Citát: Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky. 
 Karel Čapek

Vítání novorozených dětí 
je pro všechny členy
rodiny radostí str. 4

Zastupitelstvo na svém pro-
sincovém zasedání schválilo 
rozpočet na letošní rok. Celko-
vé příjmy po konsolidaci činí 
175, 314 milionu korun. Celko-
vé výdaje činí 169, 514 milionu 
korun. Financování bude – 5, 8 
milionu korun (z toho 4, 8 mi-
lionu korun tvoří splátky jistin 
úvěrů a jeden milion korun činí 
úhrada půjčky statutárního měs-
ta Ostravy). „Přísun podstatně 
vyšších příjmů předpokládá 
radnice z poplatků za provozo-
vání výherních hracích přístrojů. 
V roce 2010 to bylo 2,3 milionu, 
o rok později téměř o sto tisíc 
více a tento rok by měl přinést 
dokonce 4,615 milionu korun. 
Nezanedbatelný podíl tvoří daň 
z nemovitosti, která se v letech 
2010 i 2011 podílela na rozpoč-

tu částkou 11,5 milionu, letos se 
počítá s částkou třinácti milionů 
korun,“ konkretizovala starostka 
ing. arch. Liana Janáčková. Co 
se týká nedaňových příjmů, nej-
vyšší přísun peněz trvale plyne 
z pronájmu ostatních nemo-
vitostí a jejich částí, převážně 
z pronájmu bytů. V roce 2010 
tvořila částku vyšší než 98,1 
milionu korun, v roce 2011 
přesáhla 101,3 milionu a před-
pokládaný příjem pro rok 2012 
je ve výši 101,6 milionu korun. 
Naopak mírný pokles příjmů 
se očekává z poplatků za uží-
vání veřejného prostranství, 
který klesl už v roce loňském, 
kdy činil 1,7 milionu, tedy o tři 
sta tisíc méně než v roce 2010. 
Rok 2012 by měl do pokladny 
přinést asi 1,5 milionu korun. 

V oblasti dotací budou pro rok 
2012 nejvýznamnější položkou 
neúčelové dotace, a to ve výši 
25,4 milionu korun. „Na opravy 
silnic a pozemních komunikací 
je vyčleněna částka v objemu 
vyšším než 4,5 milionu korun. 
Rozpočet počítá i s výdaji ve 
výši více než 4,5 milionu na péči 
o vzhled obce a veřejnou zeleň. 
Na výdaje do bytového a nebyto-
vého hospodářství je pro letošek 
vyčleněno 80,3 milionu korun,“ 
doplnila starostka. V roce 2012 
se plánuje dokončení rekon-
strukce Mateřské školy Zelená, 
pokračovat se bude v regeneraci 
sídliště Fifejdy I. a v plánu je celá 
řada dalších aktivit. Konkrétní 
informace o rozpočtu najdete 
na webových stránkách www.
marianskehory.cz.

Rozpočet obvodu Mariánských Hor
a Hulvák pro rok 2012 je vyrovnaný

Dlouho očekávaná a zároveň 
obávaná rekonstrukce svinov-
ských mostů na Opavské uli-
ci začala. „Výstavba v jednom 
z nejfrekventovanějších míst 
Ostravy, kterým denně projíždí na 
45 tisíc vozidel, nebude jednodu-
chá. Věřím, že nově vybudovaný 
terminál a opravený most přinesou 
v dohledné době užitek všem,“ 
řekl náměstek ostravského pri-
mátora Aleš Boháč. Mezi obyva-
teli přesto panuje velká nervozita, 
očekávají chaos, dopravní zácpy 

a velká časová zdržení. Podle 
dopravní studie, kterou si nechalo 
zpracovat město Ostrava, musejí 
řidiči skutečně počítat přibližně 
se čtvrthodinovým zpožděním, 
popřípadě i s tím, že při cestová-
ní směrem do Poruby i opačným 
směrem najedou o několik kilo-
metrů více. Tak jako tak, uzavře-
ní jižního mostu pro individuální 
dopravu výrazně ovlivní život 
obyvatel. Největší obavy mají ale 
ti, kteří sem denně míří za pra-
cí. Na změny se musejí připravit 

i cestující využívající tramvajovou 
i autobusovou dopravu.

Vznikne třetí jízdní pruh 
do centra pro MHD

V době opravy jižního sil-
ničního mostu bude převedena 
část dopravy na most severní, 
kde vznikne třetí, protisměrný 
jízdní pruh ve směru do centra, 
který bude sloužit jen hromadné 
dopravě a záchranným složkám. 
Tento pruh bude využíván rovněž 
vozidly stavby. Drobnému nepo-
hodlí se ale cestující využívající 
hromadnou dopravu nevyhnou. 
Zastávky tramvají i autobusů na 
svinovských mostech budou pře-
místěny a provoz tramvají bude 
veden jednokolejně. Doprav-
ní podnik Ostrava je připraven 
v případě potřeby posílit spoje. 

Přehled alternativních 
tras pro individuální 
dopravu 

Základní objížďka: povede ze 
směru od Opavy přes křižovat-
ku ulic Opavské a 17. listopadu 
kolem fakultní nemocnice, dále po 
Rudné ulici, odkud se řidiči napojí 
na dálnici.

 (Pokračování na str. 2)

Oprava svinovských mostů začala
a výrazně ovlivní cestování do Poruby

Vizualizace svinovských mostů po dokončení rekonstrukce. Stavba 
je fi nancována z rozpočtu města Ostravy a prostřednictvím regionální 
rady z evropských fondů.

Předškolák Petr Hýl vybojoval 
první místo a zlatou medaili na 
mistrovství Moravy v judu. Na 
stupeň vítězů se nepostavil popr-
vé a veškeré jeho úspěchy byly 
náležitě oceněny. Celý kolektiv 
Mateřské školy Gen. Janka i jeho 
kamarádi mu náležitě poblahopřá-
li a popřáli spoustu dalších úspěš-
ných výkonů. „Jsme na něj velmi 
pyšní,“ dodala učitelka Darja Sla-
húčková. Ke gratulaci se připoju-
je rada městského obvodu v čele 
se starostkou ing. arch. Lianou 
Janáčkovou.

Reprezentant v judu Petr Hýl 
zvítězil na mistrovství Moravy 
v Uherském Hradišti, odkud si 
přivezl zlato.

Máme zlatého
mistra v judu

Občané, kteří mají podanou žádost o pronájem bytu a jejich 
zájem stále trvá, musí do konce února 2012 provést aktualizaci. 
„Jedná se o pronájmy našich bytů s tím, že aktualizace bude platná 
pro celý rok. Jednou z možností, jak to provést, je zaslat vyplněný 
formulář prostřednictvím elektronické pošty,“ řekl vedoucí byto-
vého odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
ing. Lukáš Lesňák. Potřebný formulář pod názvem „Aktualizace 
žádosti o pronájem bytu pro rok 2012“ je k dispozici ke stažení 
na www.marianskehory.cz (v části odbory úřadu – bytový odbor 
– formuláře ke stažení). Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou 
adresu: balusova@marianskehory.cz. Druhou možností je osobní 
návštěva bytového odboru v budově B na ulici Přemyslovců 307/65, 
1. poschodí, kancelář č. 102. Vedoucí bytového odboru ing. Lukáš 
Lesňák upozorňuje, že bez aktualizace bude žádost vyřazena z evi-
dence, to znamená zrušena.

Žádosti o pronájem bytu je nutné 
aktualizovat do konce února

V minulém čísle Zpravoda-
je jsme podrobně informovali 
občany o změnách, které přinesla 
sociální reforma. „V prosinci jsme 
ukončili výplaty dávek v hmot-
né nouzi, od ledna 2012 už nelze 
žádat o tyto dávky na našem úřadu. 
Občané se musí obracet na Úřad 
práce v Ostravě na Husově ulici,“ 
upozornila Jana Šebestová z Úřa-
du městského obvodu MHaH. Na 
tomto místě se také budou vydávat 
a zpracovávat žádosti o příspěvek 
na péči. Změna v poskytování pří-
spěvku na péči bude provedena 
automaticky při výplatě v lednu 
2012 a není třeba o ni žádat. Úřa-

dy městských obvodů a Magistrát 
města Ostravy zajišťují od ledna 
2012 pouze terénní sociální práci. 
„Úřad poskytne například infor-
mace o možnostech a výběru soci-
álních služeb či administrativní 
pomoc při vyplňování nebo kon-
trole žádostí o různé typy dávek,“ 
uzavřela za oddělení sociálního 
poradenství Jana Šebestová. Soci-
ální pracovníci budou také oso-
by v nepříznivé sociální situaci 
aktivně vyhledávat, informovat je 
o možnostech řešení jejich situace 
a za tímto účelem s nimi spolupra-
covat.

Hmotné dávky se vyplácí od
ledna už jen na úřadu práce
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Bytový odbor se postaral 
o výměnu téměř jedné pětistovky 
oken. Konkrétně to bylo v ulicích 
Oblá 7, 9, 13, M. Pujmanové 13, 
17, 21, U Dvoru 8 a Korunní 17, 
28, 30. 

Podařilo se dokončit zateplení 
domu na Výstavní 4 a zrealizovat 
zateplení domu na Boleslavově 
ulici 6. „V loňském roce jsme 

vyměnili výtahy na Gen. Hrušky 
23 a Výstavní 2A a opravili bal-
kony v domech Ladislava Ševčíka 
13, 15, 17, 19, 21, 23. 

Kromě toho přišla na řadu 
generální oprava zdravotechni-
ky v domech na Zelené 88, 90, 
92, 94 a na Mariánském náměstí 
3. Elektroinstalace je vyměněna 
v domech 17 a 21 na ulici Marie 

Pujmanové,“ konkretizoval ve-
doucí bytového odboru ing. Lukáš 
Lesňák s tím, že se v průběhu 
roku postupně montovaly měři-
če ústředního topení, opravovala 
kanalizace ve dvou domech na uli-
ci 28. října a rekonstruovalo vede-
ní plynu v domech na Nivnické 
ulici. Ve všech domech s STA byla 
provedena úprava pro digitalizaci 
televizního signálu. 

Agenda majetkového oddě-
lení zaznamenala vloni snížení 
množství uzavřených smluv vše-
ho druhu i například méně poskyt-
nutých výstupů ze systému Czech 
POINT. „Velký rozdíl v počtu uza-
vřených nájemních smluv je způ-
soben zejména faktem, že v roce 
2010 byly se všemi vlastníky 
garáží stojících na pozemcích svě-
řených městskému obvodu uza-
vírány nové nájemní smlouvy,“ 
osvětlila příčiny vedoucí majetko-
vého oddělení Bc. Jindřiška Pavú-
ková. Majetkové oddělení vloni 
provedlo 47 ověření podpisů, 34 
ověření listin a 43 výstupů ze sy-
stému Czech POINT. Pro zajíma-
vost to konkrétně představovalo 
27 výpisů z katastru nemovitostí, 
pět výpisů z bodového hodnocení 
řidiče, šest výpisů z obchodního 
rejstříku, čtyři výpisy z rejstříku 
trestů a jeden výpis z živnosten-
ského rejstříku. V roce 2011 odbor 
výstavby požádal celkem o pět 
dotací. V rámci projektu Regene-
race sídliště Fifejdy byly v části 
„Dolina“ instalovány hrací prv-
ky, lezecká pyramida, skluzavka, 
obnoveno hřiště, osazena dřevěná 

socha a samozřejmě zřízeny chod-
níky, kolem nichž byly instalo-
vány lavičky. „Podařilo se nám 
opravit střechu kapličky, která se 
nachází nad Novoveskou ulicí, 
a tím zamezit její další devastaci. 
V letošním roce budeme s oprava-
mi pokračovat, pokud seženeme 
další fi nanční prostředky. Tato 
sakrální stavba není památkově 
chráněna, a tudíž získat dotaci je 
velmi obtížné,“ nastínila vedou-
cí odboru výstavby ing. Dagmar 
Pulchartová. Na zajištění farmář-
ských trhů, které se konají před 
radnicí, získal odbor fi nanční část-
ku na zakoupení prodejních stán-
ků a nářadí k provádění úklido-
vých prací. „Z dotace na prevenci 
kriminality jsme uhradili mzdu 
koordinátora, který vedl pracovní-
ky obecně prospěšných prací. Pro 
tyto pracovníky jsme pořídili nářa-
dí a ochranné pracovní pomůcky,“ 
dodala vedoucí odboru. V rámci 
programu Stromy byly vysazeny 
mladé stromy na hřbitově v Mari-
ánských Horách. Osázením kolem 
plotu hřbitova a ulice Železáren-
ské došlo k oddělení klidového 
prostranství od průmyslové zóny.

Co se podařilo realizovat rezortům v roce 2011

Kompletní zateplení a fasádu dostal obytný dům na Boleslavově ulici.

V ulici Ladislava Ševčíka má řada 
domů nové balkony. 

 (Pokračování ze str. 1)
Pro využití úseku dálnice z Klim-
kovic po Místeckou ulici nebude 
potřeba dálniční známka. Před-
pokládá se, že si stejně jako u ob-
dobných dopravních omezení 
řada řidičů najde vlastní cesty, 
které považuje vzhledem k cílo-
vému místu dojezdu za lepší nebo 
rychlejší.

Alternativní trasy: 
1) silnice I/11 ul. Rudná, kdy 

část řidičů zvolí před naváděním 
objížďky na Klimkovice v kři-
žovatce pod nemocnicí variantu 
odbočení na tuto komunikaci 
s možným zpětným napojením na 
ulici 28. října po ulici Plzeňské u 
vodárny, nebo Výstavní ulicí či 
po Místecké ulici u Karoliny

2) místní komunikace ul. 
Hlavní třída v Porubě s mož-
nými odbočeními na Porubskou 

nebo Francouzskou ulici, dále 
po rampě F na Rudnou nebo uli-
cí Nad Porubkou a Poslaneckou 
směrem na MÚK Svinov (na dál-
nici nebo na Rudnou ulici)

3) silnice II/479 ul. Opavská, 
která zůstane až po svinovské 
mosty průjezdná, opět s mož-
ností odbočení na ul. Porub-
skou nebo ul. Francouzskou či 
na ul. Bíloveckou, která bude 
v průběhu stavby stále průjezdná 
– z důvodu provádění prací 

4) možné je i odbočení ve Vel-
ké Polomi nebo v Krásném Poli 
s vyústěním na ulici Vřesinské 
pod nemocnicí, případně trasa 
po ulici 17. listopadu přes Hlu-
čín 

Úprava zastávek MHD
Dočasná obousměrná tram-

vajová zastávka „Svinov mosty 
horní zastávka“ ve směru jíz-

dy do centra bude přemístěna 
před opravovaný mostní objekt. 
Přístup na zastávky bude zajištěn 
nově vybudovaným provizorním 
schodištěm. Pro autobusové lin-
ky bude zastávka „Svinov mosty 
horní zastávka“ přemístěna na 
nově zřízené sdružené tramvajo-
vé nástupiště. Autobusová pře-
stupní zastávka „Svinov mosty 
dolní zastávka“ bude pro zahá-
jení stavby zachována v dnešní 
poloze, v dalších etapách stavby 
se předpokládá její přemístění na 
dobudovanou ul. Peterkovu. 

Ve směru do Poruby bude 
tato zastávka zrušena s tím, že 
přestupy na tramvaj a mezi auto-
busovými linkami budou pře-
směrovány do několika přestup-
ních míst: 

Stávající zastávka „Nová Ves 
vodárna“ na ul. 28. října bude 
vedle autobusové linky č. 48 
nově obsluhována i linkou č. 37 
(přestup na tramvaj).

Stávající zastávka „Nová 
Ves“ bude vedle autobusové lin-
ky č. 37 nově obsluhována i lin-
kami č. 36 a 54 (přestup směr 
Poruba a nádraží Svinov)

Nově bude zřízena zastávka 
„Třebovická“ u stejnojmenné 
tramvajové zastávky (předpoklad 
zastavování autobusové linky 
č. 36, případně 46 a 51).

Dlouhodobé uzavření mostů 
přinese celou řadu komplikací, 
a proto doporučujeme sledovat 
průběžně stránky www.ostrava.
cz, kde budou zveřejňovány ak-
tuální informace.Detailní pohled na svinovské mosty ze severní strany.

Oslavili životní jubilea – blahopřejeme
V čase vánočním oslavil své životní jubileum Jindřich Juchel-

ka, kterého osobně navštívil a předal mu kytici první místostarosta 
RSDr. Jiří Boháč. „Do dalších let přejeme hodně zdraví, optimismu 
a duševní pohody,“ přidala vedoucí oddělení péče o seniory ing. 
Marcela Kočová.

Rodina Jana Sikory oslavila v polovině prosince 2011 devadesá-
té narozeniny svého tatínka, dědečka… I radnice Mariánských Hor 
a Hulvák byla u této významné události.

Jindřich Juchelka oslavil své 90. narozeniny v dobré náladě.

Oslavenci popřál osobně místostarosta ing. Jiří Jezerský, aby ho 
provázela nadále neutuchající svěžest a stálé zdraví.

Oprava svinovských mostů začala
a výrazně ovlivní cestování do Poruby
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Od 18. prosince, kdy navždy 
odešel Václav Havel, se po celé 
republice lidé spontánně scházeli 
a zapalovali svíčky, radnice zři-
zovaly pietní místa a na větších 
úřadech se plnily kondolenč-

ní listiny. „Smutek nad ztrátou 
nenahraditelného člověka pro-
jevili i členové Rady městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky a na Mariánském náměstí 
nechali vytvořit pietní místo, kde 

se obyvatelé městského obvodu, 
ale i ostatní kolemjdoucí mohli 
rozloučit s člověkem, který pro 
nás mnoho znamenal,“ vyjád-
řil zastupitel a radní Bc. Patrik 
Hujdus.

Rozloučení u piety s posledním
československým prezidentem

Tichou vzpomínku věnovalo 23. prosince 2011 celé vedení městského obvodu se  starostkou ing. arch. 
Lianou Janáčkovou  a místostarostou ing. Jiřím Jezerským s celou řadou dalších lidí, kteří se na Ma-
riánském náměstí sešli.

V roce 1996 se mohli někteří 
obyvatelé potkat osobně s teh-
dejším prezidentem Václavem 
Havlem. Bylo to v rámci jeho 
jednodenní návštěvy Ostravy, 
konkrétně 15. ledna, kdy na-
vštívil i Domov důchodců na 
Rybářské ulici v Mariánských 
Horách. 

„Pan prezident si domov peč-
livě prohlédl a chvilku svého 
vzácného času věnoval i malé 
besedě s jeho obyvateli. Otázek 
bylo několik. Milé bylo vystou-
pení starší ženy, která prohlási-
la, že nemá dotaz, ale je ráda, že 
se mohla s panem prezidentem 
setkat osobně. Řekla to, co asi 
cítili všichni. Setkání s panem 
prezidentem bylo milé a srdeč-
né, ale krátké,“ tolik citace 
z kroniky obvodu.

Václava Havla přijala v roce 1996 také starostka ing. arch. Liana 
Janáčková, která na něj vzpomíná jako na milého, lidského a vstřícné-
ho člověka. „Měla jsem pocit, že ho znám už léta,“ uvedla doslova.

Václav Havel osobně navštívil náš obvod

Během období od 23. listopa-
du do 23. prosince 2011 zasedalo 
jedenkrát zastupitelstvo a dvakrát 
se uskutečnily řádné schůze rady. 

Zastupitelstvo
Rozhodlo:
l Nevyhovět žádostem a nevy-

hlásit záměr obce prodat bytové 
jednotky v domě č. p. 1030 vč. 
spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a pozemku 
st. p. č. 1042 zast. plocha a nádvo-
ří v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava – ul. Přemyslovců 26. 
l Nevyhovět žádostem a nevy-

hlásit záměr obce prodat bytové 
jednotky v domě č. p. 1031 vč. 
spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a pozemku 
st. p. č. 1043 zast. plocha a nádvo-
ří v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava – ul. Závišova 4. 

Vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti Městské poli-

cie Ostrava za rok 2011.
Rozbor hospodaření městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky za III. čtvrtletí 2011. 

Schválilo:
Rozpočet městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky na rok 
2012 (více se dočtete na str. 1).

Rozpočtový výhled městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky na období 2013 – 2015.

Rada 
Doporučila: 

Radě města schválit žádost 
o dotaci z programu „Podpora 
regenerace sídliště pro rok 2012“ 
na akci „Regenerace sídliště 
Ostrava – Fifejdy etapa 4A“.

 
Rozhodla:
l Oslovit pět fi rem k podá-

ní cenových nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu s před-
mětem plnění „Renovace zdravo-

techniky domů Fráni Šrámka 7, 9, 
11“. 
l Oslovit pět fi rem k podá-

ní cenových nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu s před-
mětem plnění „Výměna oken 
v domech Oblá 2a, 2b, 6, 8“.
l O uzavření smlouvy o dílo 

na tisk Zpravodaje MHaH pro rok 
2012 se zhotovitelem MORAVA-
PRESS s. r. o.
l O uzavření smlouvy o dílo 

na realizaci veřejné zakázky malé-
ho rozsahu s předmětem plnění 
„Dodávka elektřiny do společ-
ných prostor bytových domů“ se 
společností ČEZ Prodej, s. r. o.
l O uzavření smlouvy s Čes-

kou pojišťovnou, a. s., na pojištění 
služebního automobilu. 
l O výši cen placené inzerce 

ve Zpravodaji MHaH s účinností 
od 1. ledna 2012. 

Zrušila:
Oddělení hmotné nouze ÚMOb 

MHaH s účinností od 1. 1. 2012. 

Zřídila: 
Oddělení sociálního poraden-

ství ÚMOb MHaH s účinností od 
1. 1. 2012. 

Schválila
Směrnici č. 2/2011 pro nakládá-

ní s fi nančními prostředky, eviden-
ci majetku a postupy v účetnictví. 

Zápis do Kroniky MOb MHaH 
za období 1995 – 2006. 

Stanovila
Termíny zasedání ZMOb 

a schůzí RMOb v I. pololetí 2012

Vyhlásila
Soutěž o nejsympatičtějšího 

psa obvodu Miss pes (podmínky 
a kontakt na str. 5). 

Usnesení jsou k dispozici na 
internetových stránkách městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky www.marianskehory.cz.

To nejdůležitější ze zasedání 
zastupitelstva a rady

Na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, které se uskutečnilo v září loňského roku, složil slib nový 
zastupitel Roman Konečný, který nahradil Bc. Jiřího Ustrnula (oba 
ČSSD). Zastupitelku ing. Soňu Krčovou na osmém prosincovém zase-
dání nahradil Petr Sumara (oba ODS). 

Zastupitelstvo má dva nové členy

Jan Grmela, 
tajemník (ředitel) 
radnice v Marián-
ských Horách, kte-
rý tuto funkci vyko-
nával v letech 1900 až 1906, si tak-
to v jednom ze svých popisů života 
v Mariánských Horách povzdechl: 

Na Marianských Horách čes-
kého jednotného vedení nebylo, 
práce národní do dnes ale spočívá 
také na jednotlivcích. Na národní 
křiklouny, kteří si chtějí osvoji-
ti vedení obce a národní, arciť 
neschází. Mnozí ještě mnohou 
jizlivostí proniknutého křiklou-

na a výstředníka 
považují za vůdce 
dobrého, necháva-
jí se ním strhnou-
ti, majíce rozvahu 

a důmysl jiných za zištnost, škůd-
ství a ctižádostivost. V obci je hoj-
ný počet škodolibých vysměváčků 
a lidí, kteří ze všeho počínání, byť 
sebe vážnějšího, sobě šašky tro-
pí, na všem jen tu zlou a špatnou 
stránku hledají a vidí, neschopni 
ale jinak něco ze svého učiniti, 
leda jiné osočovati, křivě posuzo-
vati. 

Připravil ing. Jiří Jezerský, mís-
tostarosta.

Z historie
radnice

Pokud navštívíte v průběhu 
ledna webové stránky www.ma-
rianskehory.cz, setkáte se s jejich 
novou podobou korespondují-
cí s jednotným vizuálem města 
Ostravy. 

„Ve chvíli, kdy jsme nové strán-
ky plánovali, dostali jsme nabídku 
města připojit se k jednotnému 
vizuálnímu stylu. To bylo pro 
nás fi nančně výhodné,“ upřesnila 
tajemnice Mgr. Pavla Uhrová.

Nové webové stránky 
korespondují
s jednotným vizuálem Ve vybraných částech našeho 

obvodu se začne v průběhu roku 
rekonstruovat a opravovat  kana-
lizace. Na řadu přijde také vodo-
vod včetně vodovodních přípojek. 
„Práce budou probíhat výlučně 
v chodnících nebo komunikacích, 
upřednostňována bude bezvýko-
pová technologie. Pouze v mís-
tech, kde je to technicky nemož-
né či obtížné, budou provedeny 
výkopy,“ upřesnila referentka 
majetkového oddělení Renata 
Kozelská. Konkrétně se jedná o 

ulice Matrosovovu, Blodkovu, 
Wolkerovu, Varšavskou, Kukučí-
novu, Emy Destinnové, Žákov-
skou, Klínovou, Jahnovu, Herbe-
novu, Prostornou, Kremličkovu, 
Tilschové, Kopaniny, Kalusovu, 
Tovární, U Vodojemu, Mojmírov-
ců, V Zátiší a Kollárovu. Vedení 
radnice se omlouvá občanům za 
případné opětovné komplikace 
a dočasné snížení komfortu v prů-
běhu stavby, která je fi nancována  
a realizována ze strany města.

Letos se bude opravovat 
kanalizace a vodovod

ZMH 205.indd   3ZMH 205.indd   3 9.1.2012   14:40:539.1.2012   14:40:53



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

Obřadní síň Úřa-
du Mariánských Hor 
a Hulvák se stala 3. 
prosince místem, kde 
se konalo tradiční 
vítání novorozených 
občánků. „Ze třice-
ti pozvaných dětí se 
v doprovodu svých 
rodičů sešlo devate-
náct miminek, která 
doprovodili v hojném 
počtu další členo-
vé rodiny a známí,“ 
vzpomněla matrikář-
ka Alena Michelová. 
Během slavnostního 
aktu zazněla hudba 
v podání studentek 
Základní umělecké 
školy E. Marhuly.

Mezi jedenácti chlapečky a osmi děvčátky byla novorozeňata, ale i děti o něco málo starší, které se 
nemohly zúčastnit minulých akcí. 

Přítomné pozdravil místostarosta Jiří Jezerský.

Vítání novorozených dětí je pro 
všechny členy rodiny radostí

V současné době se opět vyskyt-
ly případy, kdy podomní prodejci 
navštěvují majitele bytových jed-
notek a tvrdí jim, že si musí nechat 
namontovat hlásič požáru. Odka-
zují se na vyhlášku č. 23/2008 
Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb ve znění 
pozdějších předpisů, která naby-
la účinnost v červenci 2008. „Za 
své služby pak požadují mnohdy 
přemrštěné částky v řádech tisíců 
korun. Po odchodu majitel zjišťu-
je, že podobný hlásič lze pořídit 
a namontovat podstatně levněji. 
Nejjednodušší hlásič požáru na 
devítivoltovou baterii totiž lze 
pořídit už za tři sta korun. Na 
internetu jej vyhledávač nalez-
ne například pod hesly detektor 
kouře, hlásič požáru nebo požár-
ní hlásič,“ radí ing. Martin Plis-
ka z oddělení kontrolní činnosti 
Hasičského záchranného sboru 
MSK. Podomní prodejci, kteří 
se často představují jako hasiči, 

i když s nimi nemají nic společ-
ného, si vybírají hlavně seniory. 
„Při jednání s jednotlivci i fi rma-
mi buďte velmi obezřetní. Pokud 
byste měli jakoukoliv pochybnost 
o nabízeném zboží nebo službách 
v této oblasti, můžete se obrátit na 
nejbližší hasičský záchranný sbor 

s konkrétním dotazem,“ dodal 
Martin Pliska.

Kontakt:
sekretariát prevence HZS MSK
tel. číslo: 950 730 101
volejte v případě potřeby
v pracovní dny

Pozor na falešné prodejce hlásičů požáru

Skuteční pracovníci HZS Moravskoslezského kraje při pravidelné kon-
trole.

Mladí výtržníci 
Strážníkům se podařilo dopad-

nout čtyři výtržníky ve věku 18 
až 20 let. Hlídka městské policie 
zasahovala v prodejně v Ostravě-
-Mariánských Horách, kde mělo 
dojít k blíže neurčenému konfl ik-
tu mezi zákazníkem a obsluhou. 
Na místě pak strážníci zjistili, že 
majitelka prodejny a prodavačka 
byly slovně napadeny skupinou 
mladých mužů, kteří ženám rov-
něž vyhrožovali újmou na zdra-
ví. V době příjezdu strážníků se 
v prodejně výtržníci již nenachá-
zeli, ale na základě udaných popi-
sů byla provedena kontrola okolí 
a několik mladíků, kteří odpoví-
dali popisům, stálo před stánkem 
s občerstvením a v jednu chvíli 
jeden z nich hodil proti výloze 
stánku nějaký předmět, čímž došlo 
k rozbití skla. 

Řídil, ačkoli to měl
zakázáno

Pozornost hlídky městské poli-
cie upoutal řidič vozidla, který 
v Ostravě-Mariánských Horách 
doslova šněroval silnici. Vypa-
dalo to, že je opilý nebo řídí pod 
vlivem návykové látky. Když 
strážníci řidiče zastavili, provedli 
u něj dechovou zkoušku, ta však 
konzumaci alkoholu neprokázala. 
Muž za volantem však nepřed-
ložil doklady k vozidlu ani osobní 
doklady. Strážníkům pouze ukázal 
kupní smlouvu na auto a tvrdil, 
že právě probíhá přepis vozidla. 

Občanský a řidičský průkaz prý 
zapomněl doma. Svůj podivný 
styl jízdy vysvětloval sedmadva-
cetiletý mladík tím, že vozovka je 
rozbitá a on se vyhýbal výtlukům. 
Ke zjištění totožnosti musel být 
předveden na policejní oddělení, 
kde vyšlo najevo, že nesmí řídit 
motorová vozidla. Za nerespekto-
vání tohoto zákazu mu nyní hrozí 
obvinění z trestného činu.

Příběh se šťastným
koncem 

Ztraceného pětiletého chlapce 
našel na ulici v Ostravě-Marián-
ských Horách náhodný kolem-
jdoucí. Zavolal na tísňovou linku 
městské policie a na místo vzápětí 
dorazili strážníci. Zatímco městští 
strážníci začali pátrat po rodičích, 
ozvala se přímo na Policii ČR 
matka, že postrádá dítě, které se 
jí ztratilo při cestě tramvají. Vše 
naštěstí dopadlo dobře, chlapce tak 
strážníci mohli předat přímo jí.

Krádež mobilního
telefonu se nevyplatila 

Poté, co byla žena v ulicích 
Mariánských Hor okradena o mo-
bilní telefon, podařilo se strážní-
kům při kontrole okolí na nedale-
ké tramvajové zastávce najít dva 
mladíky, kteří vzhledově a obleče-
ním odpovídali popisu pachatelů. 
Oba – sedmnáctiletý a třináctiletý 
– mladíci byli předáni přivolaným 
policistům.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Městská policie Ostrava nabízí prostřednic-
tvím svých webových stránek řadu užitečných rad 
a informací, které mohou pomoci občanům při 
řešení jejich potíží. Na www.mpostrava.cz v sekci 
okrskáři najdete pod seznamem všech městských 
obvodů konkrétní odkaz na obvod Mariánských 
Hor a Hulvák se všemi ulicemi. Při kliknutí na svou 
ulici se dozvíte jméno policisty, který má na staros-
ti příslušný rajon, je tu jeho fotografi e i prostor pro odeslání vzkazu. 
Výhodou je, že můžete své dotazy nebo problémy řešit přímo.

Kontaktování policisty je jednoduché

Patříte mezi ty, kterým požívá-
ní alkoholu, návykových látek či 
patologické hráčství způsobuje 
problémy v pracovním i osobním 
životě? Nebo 
patříte k těm, 
kteří žijí s oso-
bou závislou 
a nevědí, 
jak jí a sobě 
p o m o c i ? 
Chcete svou 
aktuální situ-
aci začít řešit? Jednou z mož-
ností je kontaktovat pracovníky 
Modrého kříže, který působí 
v rámci celé České republiky, 
a také v Ostravě. „Naše bezplatná 
poradna je určena osobám starším 
osmnácti let. Současně nabízíme 
pomoc také rodinným příslušní-
kům, kteří pociťují potřebu sdílet 
s někým své problémy a životní 

zkušenosti, promluvit si a zjistit, 
jaké jsou možnosti pomoci sobě 
i člověku závislému,“ vysvětlila 
vedoucí poradny a sociální pracov-

nice Monika 
Kovalčíková. 

P o r a d n u 
M o d r é h o 
kříže najdete 
na Havlíč-
kově nábřeží 
v Morav-
ské Ostravě.  

Informace získáte na telefonních 
číslech 733 535 487 nebo 558 841 
740. Své dotazy můžete zaslat 
také elektronickou formou na 
e-mail: ostrava@modrykriz.org. 

Veškeré potřebné údaje o čin-
nosti této neziskové organizace 
jsou pro případné zájemce dostup-
né na webových stránkách www.
modrykriz.org.

Závislosti se sami jen tak nezbavíte,
pomohou pracovníci Modrého kříže
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Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje rozšíři-
lo své služby pro spotřebitelskou 
a podnikatelskou veřejnost. 
V rámci nového centra zaměře-
ného na prevenci a řešení sporů 
mimosoudní cestou poskytuje 
široké spektrum služeb. V urče-
ných časech zde najdete zkuše-
ného právníka, psychologa nebo 
jiného specialistu. Mediace neboli 
mimosoudní řešení spotřebitel-
ských sporů je metodou rychlého 
a kultivovaného řešení konfl iktů 
a sporů za asistence třetí neut-
rální strany, která vede jednání 
sporných stran k tvorbě vzájem-
ně přijatelné dohody. „Výhodou 
mimosoudního řešení je rychlé a 
efektivní řešení problému, nízké 
náklady a také fakt, že účastníci 
neztrácí kontrolu nad procesem 
řešení sporu a podobu konečného 
výsledku,“ osvětlila předsedky-
ně moravskoslezského sdružení 
Marcela Reichlová. Pokud se vaše 

dotazy týkají eventuálních mimo-
soudních sporů, pak si dohod-
něte konzultaci telefonicky na 
596 111 252 nebo poradenské lin-
ce 608 722 582. Centrum najde-
te na Střelniční ulici v Ostravě. 
Osobní návštěva je možná vždy 

první a třetí pátek v kalendářním 
měsíci od 10 do 15 hodin. 

Sdružení obrany spotřebite-
lů Moravskoslezského kraje je 
nezávislé, neziskové občanské 
sdružení hájící zájmy spotřebite-
lů. Provozuje své poradny kromě 
Ostravy v dalších šesti městech 
Moravskoslezského kraje – Bohu-
míně, Českém Těšíně, Frenštá-
tě p. R., Novém Jičíně, Opavě 
a Frýdku-Místku. Kromě poraden-
ství realizuje řadu dalších aktivit 

zaměřených na zlepšení postavení 
spotřebitelů a spolupracuje s řadou 
dalších neziskových organizací, 
které prosazují a obhajují práva 
a zájmy občanů. Nejčastěji se lidé 
ptají, jak mají správně postupo-
vat a uspět při reklamaci. „Často 
přitom chybují, když důsledně 
nežádají po druhé reklamaci stej-
né vady u jednoho výrobku napo-
třetí už odstoupení od smlouvy 
a vrácení peněz. Nemálo spotře-
bitelů také chybuje při odstoupení 
od smlouvy. Pošlou sice dopo-
ručený dopis na sídlo fi rmy, ale 
zapomenou na potvrzení převze-
tí,“ zdůraznila Marcela Reichlová 
s tím, že spoustu užitečných infor-
mací najdou lidé na internetové 
adrese: www.sos-msk.cz. Kontakt 
pro elektronickou korespondenci 
je: poradna@sos-msk.cz.

Nenechejme se klamat. A když 
už se tak stane, pak se nenech-
me odradit a vyřizujme, pišme 
a reklamujme. 
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Až do 29. února můžete přihlá-
sit svého čtyřnohého miláčka do 
soutěže MISS PES. „Podrobné 
informace najdete na stránkách 
www.misspes.cz, kde jsou zve-
řejněna také pravidla. Výsled-
ky budou vyhlášeny 31. března 
2012. Vítěz získá psí krmivo na 
jeden rok, připravena je celá řada 
dalších cen nejen pro pejsky, ale 
i pro jejich páníčky,“ připomněl 
zastupitel a radní Bc. Patrik 
Hujdus. 

Základní pravidla
soutěže 

1) Soutěže MISS PES se 
může zúčastnit každý pes, který 
je přihlášen v městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a jeho 
majitel za něj řádně hradí patřičné 
poplatky.

2) Při účasti v soutěži nezá-
leží na pohlaví psa, věku ani na 
jeho rase. Zúčastnit se může pes 
každého plemene, ale i kříženec.

3) Podmínkou je zaslání 
fotografi e pejska v elektronické 
podobě na e-mailovou adresu: 
soutez@misspes.cz nejpozději do 
29. února 2012. 

4) Maximální počet fotografi í 
jednoho psa, které jsou zaslány do 
soutěže, je stanoven na 5 kusů. 

5) Rozměry a kvalita fotogra-
fi í nejsou blíže stanoveny, dopo-
ručuje se ale snímek focený digi-
tálním fotoaparátem nebo lepším 
mobilním telefonem. 

6) Společně s fotografi í je 
nutné uvést jméno, věk a rasu 
psa (v případě křížence uveďte 
„kříženec“), ale také adresu, na 

které je evidován, jméno majitele 
a telefonický kontakt na něj. 

7) Odesláním fotografi e na 
adresu soutez@misspes.cz dává 
autor fotografi e a majitel psa 
organizátorovi soutěže MISS PES 
svolení k následnému zveřejnění 
fotografi e, její případné úpravě a 
dalšímu využití pro potřeby této 
soutěže.

„Ze všech psů na přijatých foto-
grafi ích vybere porota ty nejsym-
patičtější, kteří budou společně 
s jejich majiteli oceněni. Orga-
nizátorem soutěže MISS PES je 
statutární město Ostrava – Měst-
ský obvod Mariánské Hory a Hul-
váky ve spolupráci s Občanským 
sdružením Volání naděje. Těšíme 
se na fotografi e vašich pejsků,“ 
podotkl Bc. Patrik Hujdus.

Zapojte se do soutěže o nejsympatičtějšího pejska obvodu

Fotografi e jednotlivých soutěžících budou postupně zveřejňovány na 
webových stránkách www.misspes.cz

„90 jede“, tak zněl název zábavného odpoledne věnovaného 90. výročí 
založení knihovny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet například skládá-
ní slavných vět z pohádek. Děti z kroužku ze Střediska volného času 
Korunka pod vedením Veroniky Pavúkové předvedly žonglování.

Na začátku roku přichází 
knihovny s nabídkou nových 
a zajímavých knih, časopisů, zvu-
kových knih, ale i celé řady her 
a akcí. „Už ve čtvrtek 26. ledna od 
16.30 hodin pořádá knihovna na 
Daliborově ulici tradiční devátý 
Koncert mezi knihami. Zazpívá 
a své žáky na klavír doprovodí 
člen operety Národního divadla 
moravskoslezského Petr Miller. 
Jak vidí svět kolem sebe štěňata, 
psí slečny a vůbec celý psí národ? 
To si můžete vyslechnout Na ná-
vštěvě v psí boudě v úterý 31. led-
na v 16 hodin v dětském oddělení,“ 
přiblížila program Hana Kusýno-
vá. První výstava v knihovně na 
ulici J. Trnky nese název Arto-
graffi a autora Petra Olszowého. 
Výstava potrvá od 16. ledna až do 
konce února. V rámci celoobvod-
ního projektu Superčtenář 2012 
budou děti vyplňovat zábavný 
a znalostní kvíz. Během ledna to 

bude kvíz s názvem Pes má čtyři 
nohy, v únoru se mohou těšit na 
kvíz Zvířátka ukrytá v knihách. 
Součástí tohoto projektu jsou tři 
čtení z knih o zvířatech s hlav-
ním názvem Pojďte, děti, budeme 
si číst. Název prvního čtení je už 
zmíněný pořad Na návštěvě v psí 
boudě. Ve výtvarné dílně ve čtvr-
tek 19. ledna si děti mohou vyro-
bit zvířátka netradiční technikou. 
Informace o tom, jaké nové knihy 
si můžete půjčit v naší knihovně, 
spolu s představením zajíma-
vých titulů nabídnou Knižní tipy 
v úterý 24. ledna v 16.30 hodin. 
„Klub rodičů s dětmi – Trnká-
ček nabídne 1. února v 10 hodin 
povídání o pohádkových postavič-
kách z večerníčků, představí nové 
knihy o zdraví a životním stylu 
i možnost výroby masek na karne-
val,“ doplnila z knihovny J. Trnky 
její vedoucí Světlana Honzková.

Knihovny lákají na zajímavé 
akce pro děti i dospělé

Na koho přechází nájem bytu po zesnulém, 
řeší novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku 
z roku 2011 přinesla celou řadu 
změn. „V minulosti platilo, že při 
úmrtí nájemce v bytě, který nebyl 
ve společném nájmu manželů, pře-
chází nájem na jeho děti, rodiče, 
sourozence, zetě a snachu, v pří-
padě, že s ním žili v den jeho smrti 
ve společné domácnosti a nema-
jí vlastní byt,“ připomněl první 
místostarosta městského obvodu 
RSDr. Jiří Boháč. Před přijetím 
novely dále platilo, že společný-
mi nájemci se stávají jeho vnou-
čata. Podle prvního místostarosty 
Boháče mohly získat nájem také 
osoby, které pečovaly o společ-
nou domácnost zemřelého, nebo 
na něho byly odkázány výživou 
nepřetržitě alespoň po dobu tří let 
a neměly vlastní byt. 

Zásadní změny: 
l Zemře-li nájemce a nejde-li 

o společný nájem bytu, přejdou 
práva a povinnosti z nájmu na 
osobu, která žila v bytě s nájem-
cem ke dni jeho smrti ve společné 
domácnosti a nemá vlastní byt. 
Je-li touto osobou někdo jiný než 
nájemcův manžel, partner, rodič, 
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo 
vnuk, přejdou na ni práva a povin-
nosti z nájmu, jen pokud prona-
jímatel s jejím bydlením v bytě 
písemně souhlasil. 
l Nájem bytu po jeho přecho-

du skončí nejpozději uplynutím 
dvou let od okamžiku přecho-
du nájmu. Toto ustanovení se 
nepoužije v případě, že osoba, 
na kterou nájem přešel, dosáhla 
k okamžiku přechodu nájmu věku 

sedmdesáti let. Stejné pravidlo 
platí, když osoba nedosáhla k oka-
mžiku nájmu věku 18 let. V tomto 
případě skončí nájem v den, kdy 
osoba dosáhne věku dvaceti let, 
pokud se pronajímatel s nájem-
cem nedohodnou jinak.
l Splňuje-li více osob pod-

mínky pro přechod nájmu, pře-
jdou práva a povinnosti z nájmu 
na všechny společně a nerozdílně. 
Je-li však mezi těmito osobami 
nájemcovo dítě, přechází práva 
a povinnosti z nájmu na ně.
l Každá osoba splňující pod-

mínky pro přechod nájmu může do 
jednoho měsíce od smrti nájemce 
písemně oznámit pronajímateli, 
že v nájmu nechce pokračovat, 
a dnem oznámení její nájem zani-
ká. 

Sdružení obrany spotřebitelů rozšířilo
služby v Moravskoslezském kraji
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Den zdraví pro děti se vydařil 
Děti si roli zdravotníků užily. Za své snažení získaly diplomy a odměny.

Děti z mateřské školky 
na Zelené ulici si vyzkou-
šely nanečisto, jak se fouká 
do spirometru, změřily si 
tepovou frekvenci, zkusily 
za dohledu starších, jak se 
dělá nepřímá masáž srdce 
nebo jak zavěsit poraněnou 
ruku do šátku a celou řadu 
dalších úkolů. S originál-
ním nápadem přišli žáci ze 
Základní školy Gajdošova, 
kteří připravili program dne 
zdraví zcela šitý na míru 
předškolákům. Děti si na 
památku odnesly kartičku 
se zaznamenanými výsled-
ky. Poděkování patří učitel-
ce Janě Dvořákové, která 
pomohla s organizací této 
zdařilé akce.

Pro milovníky a příznivce 
vojenské techniky a dovedností je 
připravena na 21. ledna prezentač-
ní akce Armády České republiky, 
kterou pořádá Krajské vojenské 
velitelství Ostrava ve spoluprá-
ci s Univerzitou obrany Brno. 
V odpoledních hodinách mezi 
13. až 17. hodinou bude v Avion 
Shopping Parku Ostrava k vidění 
expozice jednotek ozbrojených sil 
včetně ukázky činnosti vojenské 
policie nebo výstavky nejmoder-
nějších ručních zbraní či prezen-

tace současné armádní bojové 
techniky. „V jednotlivých blocích 
budou na pódiu předvedena bojo-
vá umění, vojenské lezení a zásah 
speciálních jednotek,“ přiblížil 
tiskový mluvčí krajského vojen-
ského velitelství Martin Ogořá-
lek. Součástí bude i představení 
jednotky aktivní zálohy krajského 
vojenského velitelství, kam mohou 
vstupovat občané kraje, kteří ma-
jí zájem o vojenství a chtějí se 
podílet na pomoci svému městu 
a kraji v krizových situacích. 

Vojáci i jednotka aktivní zálohy
se představí v celé řadě ukázek

Má vůbec smysl zvelebovat obvod?
Při novoroční procházce s rodinou mě 

napadla otázka, zdali má nějaký smysl, že 
se vedení radnice neustále snaží zvelebo-
vat náš městský obvod. Od kostela Panny 
Marie směrem na sídliště Fifejdy I a zpět 
jsme se totiž museli hned třikrát zastavit 
a zamyslet se nad tím, jaký člověk úmyslně 
poškozuje obecní majetek a dělá v ulicích 
nepořádek. Počítal jsem s tím, že se na zemi 
budou povalovat zbytky silvestrovské pyro-
techniky. Překvapilo mě ale, že se odpadky 
válely vedle poloprázdného odpadkového 
koše. Že někdo jen tak pohodil smetí vedle 
něj. Anebo někdo již naplněný koš úmyslně 
vysypal? Nenapadá mě jiný způsob, proč se 
na zemi ocitl takový nepořádek, a je mi líto, 
že jsou mezi námi lidé, kteří jsou něčeho 
podobného schopni. Druhé zastavení jsme 
měli hned u Základní školy Generála Jan-
ka. Jiný odpadkový koš tam ležel na zemi 
vyvrácený a rozbitý. Za opravu nezaplatí-
me jen penězi, ale také časem odpovědné-
ho pracovníka, který svou zbytečně vyna-
loženou energii mohl věnovat potřebnější 
práci. Jen proto, že se někdo zachoval jako 

hlupák, ať už chtěl frajeřit, vybít si zlost či 
ukázat svou sílu. A protože se říká „do třeti-
ce všeho dobrého i zlého“, dovolte mi upo-
zornit na třetí zastavení přímo uprostřed 
sídliště Fifejdy I u takzvané Doliny. Možná 

jste si všimli, že se regenerace zdejší lokality 
v uplynulých týdnech opět posunula 
kupředu. Kromě nainstalované skluzavky 
a lanového centra pro děti jsou v okolí Doli-
ny také zcela nové lavičky. Budou sloužit 
rodičům s dětmi, maminkám s kočárky nebo 
třeba důchodcům k posezení a odpočinku. 
Ty nové na Fifejdách opravdu vypadají 
hezky. Až na dvě, ze kterých si někdo na 
Silvestra udělal odpalovací rampu svého 
ohňostroje a žárem je poničil. 

Do oprav chodníků, cest, domů a dalšího 
majetku ročně vkládáme nemalé fi nanční 
prostředky. Všem, kteří občas namítají, že 
zvelebování probíhá pomalu či nedostateč-
ně, s trpělivostí vysvětluji, že všechno nejde 
hned a rozpočet našeho městského obvodu 
není nafukovací. Radnice o svůj a svěřený 
majetek pečuje soustavně, systematicky a s 
veškerou potřebnou péčí, i když z úst někte-
rých opozičních zastupitelů zaznívá kritika. 
Opozice má kritiku ve své „pracovní nápl-
ni“ v každé obci a městě, i když často jsou 
mnohá slova vyřčena jen proto, aby ales-
poň nějaká zazněla.

Péče o městský obvod a jeho zvelebová-
ní ovšem není o politice. Je to o slušném 
chování občanů. Ničit obecní majetek si ne-
smí nikdo dovolit. V případě, že tak učiní, 
bude následovat potrestání. Ať už ve formě 
úhrady vzniklé škody, v odpracování si své-
ho přečinu v rámci veřejných prací, anebo 
v kombinaci obojího. Zvelebovat obvod má 
smysl, slušná většina ovšem nesmí doplácet 
na chování několika nevychovaných jedin-
ců.

 Bc. Patrik Hujdus, zastupitel a radní 

Mgr. Simona Součková – šéfredaktorka n Ing. arch. Liana 
Janáčková – starostka n Bc. Patrik Hujdus – zastupitel a člen rady 
n Bc. Jindřiška Pavúková – vedoucí majetkového oddělení
Kontakt: zpravodaj@marianskehory.cz 
Uzávěrka materiálů a příspěvků je k 23. dni pro vydání v následujícím měsíci.

Během letošního roku vyjde deset čísel Zpravodaje s výjimkou let-
ních měsíců července a srpna. Budeme rádi, když nám budete posílat 
náměty na známou e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.cz. 
Nezapomeňte, že uzávěrka pro příjem příspěvků je vždy k 23. v měsíci 
pro následující vydání. Pokud plánujete  mimořádnou akci, která se 
bude konat po tomto datu, pošlete alespoň krátké avízo. 

U fotek připojte popisek. V případě, že Zpravodaj do vašich schrá-
nek nechodí a máte zájem o jeho donášku, napište nám přesnou adresu. 
Zjistíme, kde se stala chyba.

Letos Zpravodaj vyjde desetkrát,
tipy a náměty vítáme

Novým mezní-
kem v historii 

Obchodní akade-
mie a Vyšší odbor-
né školy sociální 
v Ostravě-Marián-
ských Horách se 
stal 8. prosinec 
2011. Budova pro-
šla rozsáhlou dvou-
letou rekonstruk-
cí. Vyšší odborná 
škola se zaměřuje 
na přípravu sociál-
ních pracovníků, nabízí možnost denního, dálkového či kombinované-
ho studia. V současné době navštěvuje školu 490 studentů.
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I v lednovém čísle Zpravo-
daje zveřejňujeme Čertovskou 
pohádku, která se v literární 
soutěži organizované městským 
obvodem Mariánské Hory 
a Hulváky umístila mezi první-
mi deseti. Připomínáme, že nej-
hezčí pohádky vybírala odborná 
porota v čele s režisérem Zdeň-
kem Troškou. 

Byla jednou jedna holčička 
a jmenovala se Anička. Jednoho 
dne byla Anička s dětmi venku, 
hráli na schovávanou. Anička se 
běžela schovat na kopec za veli-
ký kámen a tam, zničehonic, byla 
položená malá kamenná soška. 
Soška vypadala jako malý čertík. 
To bylo Aničce k smíchu. Vzala 
si ji domů. Doma o tom nikomu 
neřekla a večer se v jejím pokoji 
objevil živý čert. Soška totiž patři-
la tomu čertovi. Lucifer rozdával 
ty sošky jako symbol čertů a on 
si ji na tom kopci zapomněl. Čert 
Aničce povídá: „Aničko, Aničko, 
vrať mi tu sošku, prosím. Lucifer 
se to nesmí dozvědět, že jsem ji 
zase ztratil. Jestli mi ji, Aničko, 
vrátíš, tak ti splním jedno přání.“ 
Anička souhlasila. „No tak dob-
ře,“ řekla Anička. Podala sošku 
čertovi. Přemýšlela a přemýšlela, 
až ji něco napadlo. „Čerte, já si 
přeji nosit ze školy celý rok samé 
jedničky.“ „Tak dobře,“ řekl čert 
a zmizel i se soškou. Druhý den 
kouzlo začalo fungovat. Anička 
nosila ze školy domů samé jed-
ničky, a tak to pokračovalo celý 
školní rok. Po prázdninách začala 
Anička chodit do druhé třídy, ale 
kouzlo už nefungovalo a Aničce 
učení nešlo. Nosila domů i špatné 
známky a někdy dokonce i pětky.

Jednoho dne si Anička sedla 
a dala se do pláče. „Kdyby tady 
zase byl můj malý čertík, co mi 
dříve pomohl!“ naříkala Anič-
ka. Najednou, kde se vzal, tu 
se vzal, objevil se čert a ptá se 
Aničky: „Copak se ti stalo, že 
tak pláčeš?“ „Víš, čerte, já už 
nenosím ze školy samé jednič-
ky, už mi to učení nejde tak, jako 
když fungovalo to tvoje kouzlo, 
nemůžeš to zase nějak zařídit?“ 
„Ne, ne,“ odpověděl čert. „Ne-
jde to, Aničko, ale víš co? Pojďme 
si hrát.“ A tak si hráli, smáli se 
a procvičovali si učení, které Anič-
ce ve škole nešlo. Když byl večer, 
čert se rozloučil a zmizel. Anička 
si lehla do postýlky a přemýšlela: 
„Vždyť to učení s čertem bylo 
docela fajn, jak jsme se u toho 
nasmáli a dokonce to bylo i zají-
mavé.“ Od té doby se Anička učila 
do školy ráda, učení jí šlo a nosila 
ze školy moc pěkné známky.

O Aničce a čertovi
Veronika S., 8 let,
ZŠ Vrchlického

Ohlédnutí za akcemi v prosinci

K celostátní akci Česko zpívá koledy se připojili také předškoláci 
z MŠ Matrosova přesně v den, kdy se svými rodiči společně rozsví-
tili vlastnoručně vyrobená vánoční světýlka. Pak se vydali nočními 
ulicemi k blízkému kostelu na Kremličkově ulici, kde za varhanního 
doprovodu zazpívali známé české koledy a přednesli vánoční ver-
šíky.

Vánoční dílny v MŠ Zelená se vydařily. V tvůrčí pohodě se neslo 
celé odpoledne.

Pořádání vánočního jarmarku se stalo na ZŠ Gen. Janka již tradi-
cí.  Každoročně se zde představují dětské výrobky a koná kulturní 
vystoupení. „K dobré náladě přispěl prodej punče pro děti i dospělé 
a nechyběla ani ochutnávka cukroví a perníčků,“ přiblížila slavnost-
ní atmosféru učitelka Šárka Návratová.

Pohodové posezení s ochutnávkou vánočních sladkostí si užili také 
senioři.

V duchu vánočních  tradic se nesl adventní čas také v Křesťanské 
mateřské škole v Ostravě-Mariánských Horách. Děti si připomněly 
poselství a pravý smysl Vánoc, připravily besídky, nastrojily strome-
ček i rozdaly dárky.
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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
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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

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

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

Základní škola Gen. Jan-
ka v Mariánských Horách 
pøijme na zástup školníka. 
Požadujeme výuèní list 
v oboru elektro, vyhl. 50. 
Podrobnosti na tel. èísle: 
596 622 284. 

HLEDÁ SE
ŠKOLNÍK

Leden
17. 1. Ketlované šperky I. od 17.00-19.00 hod., cena 320 Kč
21. 1. Enkaustika I. od 9.00-13.00 hod., cena 500 Kč
31. 1. Smaltování bez pícky od 17.00-19 hod., cena 300 Kč

Únor
4. 2.  Textilní den (pomocí textilních technik si vyrobíte a ozdobíte 

látkovou tašku) od 9.00-13.00 hod., cena 500 Kč
7. 2. Dekupáž od 17.00-19.00 hod., cena 300 Kč
14. 2. Šperk na lanku I. od 17.00-19.00 hod., cena 320 Kč

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 kte-
rých se pod zkušeným dohledem naučíte, případně zdokonalíte v růz-
ných výtvarných 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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