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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 25. května 2012

Citát: Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Rozhovor s veterinářem 
Vítězslavem Raškou  str. 3

Při nepovoleném užívání pozemků 
hrozí pokuta

Jaro je tradičně spojeno s vel-
kými úklidy nejen domácností, 
ale také okolí domů, společných 
venkovních prostor, ale i zahrá-
dek a přilehlých pozemků. Ne 
každý však pojem úklidu chápe 
stejně. Pro někoho to znamená, 
že jako smetiště použije volný 
pozemek, místo aby využil mís-
ta k tomuto účelu určená. Potvr-
zuje to také vedoucí majetkové-
ho oddělení Jindřiška Pavúková: 
„Zjistili jsme, že některé pozem-
ky u bytových domů, které by 
měly všeobecně sloužit jako kli-
dové zóny, jsou protiprávně 
užívány k parkování osobních 
automobilů, skladování starých, 
nepotřebných věcí, ke stavbám 
různých přístřešků, posezení 
a podobně.“ 

Majetkové oddělení v sou-
vislosti se zjištěnými proti-
právními jednáními upozorňuje 
obyvatele našeho městského 
obvodu, že jakékoliv užívání 
společných zahrad u bytových 
domů pro ryze soukromé účely 
jednotlivců, jako je například 
stavba parkovacího stání, altán-
ku, posezení, zpevněné plochy, 
oplocených zahrádek, parkování 
osobních automobilů a jiných, 
bez předchozího souhlasu Rady 
městského obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky a bez před-
chozího uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem přísluš-
ného pozemku je protiprávním 
jednáním. Parkování osobních 
automobilů na trávníku nebo 
na chodnících kolem bytových 
domů je výslovně zakázáno 
a je posuzováno jako přestupek 
dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, v platném zně-
ní, s možností uložení pokuty. 
Ostatní případy bezesmluvního 
užívání pozemků jsou posuzo-

vány jako bezdůvodné oboha-
cení dle zákona č. 40/1964 Sb. 
občanského zákoníku v platném 
znění a úhrada za toto bezdů-
vodné obohacení je vymahatel-
ná soudně. „Pokud majitel na 
výzvu své movité věci z pozem-
ku neodstraní a neuvede jej do 
původního stavu, je možno po 
něm vymáhat také náklady s tím 
spojené,“ zdůraznila vedoucí 
oddělení. 

Upozornění pro občany
V případě, že plánujete jaké-

koliv užívání pozemků nachá-
zejících se v blízkosti bytových 
domů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy svěřených naše-
mu městskému obvodu, jehož 
účelem je zřízení zahrádky, let-
ního posezení, dětského koutku, 
altánku apod., dostavte se osob-
ně v úřední dny (pondělí, středa 
v době od 8 do 11.30 od 12.30 do 
17 hodin) na majetkové odděle-
ní nebo kontaktujte ve vlast-
ním zájmu Moniku Herdovou 
nebo Karla Synka na tel. čísle 
599 459 266 nebo e-mailem: 
herdova@marianskehory.cz, 
synek@marianskehory.cz . 
Informace o pronájmech pozem-
ků lze nalézt také na www.
marianskehory.cz v sekci Potře-
buji si vyřídit – Majetková agen-
da.Řada pozemků je využívána protiprávně.

Ke konci měsíce dubna 
dlužilo na poplatku ze psa kolem 
dvou stovek držitelů pejsků. 
Všichni, kteří ještě nezaplati-
li, by tak měli urychleně splnit 
svou povinnost. Poplatky je 
možné uhradit na úřadě našeho 
obvodu v kanceláři č. 35 v prv-
ním poschodí nebo v pokladně. 
„Upozorňujeme, že nedoplatek 
na poplatku vyměří správce 
poplatku platebním výměrem 
s navýšením až na trojnásobek 
dlužné částky. Pokud nebude 
platební výměr zaplacen v urče-
ném termínu, bude vymáhán 
exekučně,“ uvedla pracovnice 
fi nančního odboru Jarmila Bys-
trianská. Při zaplacení poplatku 
jsou majitelům předávány sáčky 
na psí exkrementy. „Igelitové 
sáčky vyhovují většině, někte-
rým držitelům schází lopatička, 
kterou byly opatřené papírové 
sáčky doplňované ke košům na 
psí exkrementy. Majitelé pejsků 
jsou však vynalézaví, sami si je 
vyrábějí z různých použitých 
krabic, například od trvanlivé-

ho mléka. Doufejme, že tento 
příspěvek pro pejskaře pomůže 
k udržování čistoty v našem 
obvodu. Strážníci totiž řeší opa-
kovaně problémy s neukázněný-
mi majiteli psů. Týdně jsou to 
desítky případů, kdy nerespek-
tují povinnosti, které jim ukládá 
obecně závazná vyhláška a ně-
které jiné právní normy. Týká 
se to mimo jiné volného pohybu 
psů především na dětských hřiš-
tích a pískovištích a znečišťová-
ní veřejného prostranství psími 
exkrementy. „Tato problematika 
je občany velmi citlivě vnímána 
a je požadováno její důsledné 
řešení ze strany městské policie. 
Jen v letošním roce do polovi-
ny dubna strážníci v Ostravě 
přistihli 450 majitelů psů, kteří 
po svých miláčcích venku neu-
klidili. Třicet sedm událostí se 
týkalo obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, osm majitelů dostalo 
pokutu a 29 prohřešků se řešilo 
domluvou na místě,“ konkreti-
zovala tisková mluvčí městské 
policie Vladimíra Zychová.

MISS RENETA je z našeho 
obvodu str. 4

Novinka – internet
na radnici zdarma

Radnice v Mariánských Ho-
rách nabízí občanům bezplat-
né připojení k internetu. Jed-
ná se o novinku, která zlep-
šuje služby a usnadní přístup 
k informacím. Internet funguje 
v prostorách úřadu, v nichž se 
pohybuje největší množství 
lidí. „V poslední době roste 
počet občanů, kteří mají mož-
nost připojit se k internetu pro-
střednictvím svých přenosných 
PC zařízení, tabletů anebo 
mobilních telefonů. Jsem vel-

mi rád, že je wi-fi  síť OVAnet 
FreeZone k dispozici zdarma. 
V průběhu čekání na vyřízení 
svých záležitostí si tak mohou 
přečíst e-maily, zjistit vhodné 
autobusové spojení anebo dělat 
cokoliv dalšího, co internetové 
připojení na jejich zařízeních 
umožňuje,“ řekl radní Patrik 
Hujdus. Přístup je jednoduchý 
– při vyhledání sítě se zobrazí 
její název a nemusí se zadávat 
ani heslo. 

Pokud majitel na výzvu své movité věci z pozemku neodstraní, je 
možno po něm vymáhat také náklady s tím spojené.

Poplatky za pejska dluží 
více než dvě stě majitelů

K 1. dubnu 2012 eviduje 
bytový odbor městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
272 žádostí o přidělení městské-
ho bytu. Největší poptávka je po 
jednopokojových nebo dvou-
pokojových bytech, nejmenší 
zájem projevili lidé o byty veli-
kosti 1+4, kde evidujeme jen 
šest žadatelů. „Tak jako každý 
rok byla povinná aktualizace 

žádosti do konce února. Bohužel 
95 žadatelů tak neučinilo. V pří-
padě, že jejich zájem o přiděle-
ní bytu trvá, musí podat novou 
žádost. Statisticky každý rok při-
dělíme okolo sedmdesáti bytů, 
z toho vyplývá, že přidělení bytu 
je velmi pravděpodobné,“uvedl 
vedoucí bytového odboru Lukáš 
Lesňák. 

Největší zájem je o malé byty 
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Městská policie Ostrava 
v uplynulých měsících zazna-
menala zvýšený počet stížností 
občanů týkajících se parkování 
vozidel na ulicích Rtm. Guc-
mana, Gen. Hrušky a Gen. Jan-
ka. „Řidiči v těchto lokalitách 
nerespektují dopravní značení, 
parkují i mimo místa k tomu 
určená a dochází zde poměrně 
často k situacím, kdy je průjezd 
ulicemi značně ztížen a občas 
i znemožněn právě špatně par-
kujícími vozidly,“ shrnula pro-
hřešky policejní tisková mluvčí 
Vladimíra Zychová. Uvedené 
ulice jsou navíc dle dopravního 

značení obytnými zónami, kde 
se pohybuje mnoho chodců, hra-
jí si zde děti. „Právě ty mohou 
nečekaně mezi nepřehledně 
parkujícími vozidly vyběhnout 
do vozovky a skončit pod koly 
kolem projíždějícího auta. Také 
maminky se dostávají do nebez-
pečných situací, kdy musí kvůli 
zaparkovanému autu na chodní-
ku vjet s kočárkem na silnici. 

Strážníci městské policie 
ujišťují, že se problematice v té-
to lokalitě intenzivně věnují. 
Jen v měsíci březnu zde řešili 
212 přestupků spáchaných nere-

spektováním dopravního znače-
ní. V jednom případě dokonce 
stálo vozidlo tak, že bylo nutno 
provést jeho odtah. Podle mís-
tostarosty Jiřího Jezerského při-
tom stačí tak málo: „Vyrovnat 
se s tím, že existují dopravní 
předpisy, a respektovat jejich 
paragrafy. Kde začít? Malič-
kostí. Neparkovat halabala. 
Parkovací místa nejsou nafuko-
vací a je jich trvalý nedostatek. 
I zásluhou šoférů, kteří se neu-
mí strefi t mezi dvě žluté čáry. 
Jinak řečeno: buďme ohleduplní 
a nečiňme jiným to, co nechce-
me, aby oni činili nám.“

Špatné parkování ztrpčuje život občanům na Fifejdách

Špatně zaparkované auto může způsobit nehodu.

Studenti waldorfské školy ve výchovném 
projektu prevence kriminality

V Mariánských Horách 
vznikl výchovný komiks 
o sexuálním obtěžování. Jedná 
se o další příběh z řady foto-
seriálů, které vyrábí Občanské 
sdružení Volání naděje jako 
preventivní materiál a doplněk 
k učivu pro základní a střední 
školy z celé České republiky. 
Na výrobě komiksu se podí-
leli studenti prvního ročníku 
Střední odborné školy wal-
dorfské na Klicperově ulici 
a také radní našeho městského 
obvodu Patrik Hujdus, který je 
zároveň i autorem myšlenky 
výchovných komiksů. „Focení 
nám zabralo jedno dopoledne. 
Studenti se svých rolí zhostili 
výborně a spolupráce s nimi 
byla velmi příjemná. Hlavní 

hrdince příběhu dělá starší muž 
nemravné návrhy, a dokonce se 
ji snaží i osahávat. Příběh by 
měl být návodem pro všechny 
dospívající děti, aby věděly, jak 
se zachovat v případě, kdy se 
jim ve skutečném životě náho-
dou stane něco podobného,” 
řekl Patrik Hujdus. Fotoseriál 
o sexuálním obtěžování 
není jediný, který v uplynu-
lých dnech mariánskohorské 
sdružení vyrobilo. V rámci 
výchovného cyklu Prevence 
v komiksech, fi nancovaného 
z programu Regiogranty 2011 
společnosti ArcelorMittal 
Ostrava a. s., vznikl ještě pří-
běh o fi nanční gramotnosti 
dospívajících dětí s názvem 
Půjčka a také příběh Výtrž-

níci. Ten vypráví o záškolác-
tví, krádežích a poškozování 
cizích věcí. Občanské sdružení 
jej vyrobilo ve spolupráci se 
Základní školou Gen. Píky 
v Ostravě. „Témata všech pří-
běhů nejsou náhodná. Vybrali 
jsme taková, která byla v prů-
zkumu realizovaném na ško-
lách Moravskoslezského kraje 
označena za nejrizikovější 
a objevovala se nejčastěji, pří-
padně ke kterým v současné 
době chybí dostatek jiných 
kvalitních preventivních mate-
riálů,” dodal radní Hujdus. 
Sérii všech tří příběhů získá sto 
vybraných škol severní Mora-
vy a Slezska zdarma, ostatní si 
jej budou moci koupit za sym-
bolickou cenu.

Revitalizace sídliště Vršovců 
je odložena

V březnovém čísle Zpravodaje 
jsem vás informovala o podání 
žádosti o dotaci na Nadaci OKD 
do nově vyhlášeného programu 
Sídliště žije. Předmětem žádosti 
byla revitalizace sídliště Vršovců 
dle projektové studie. Bohužel 
naše žádost nebyla v tomto kole 
úspěšná z důvodu omezených 
fi nančních prostředků. Budeme 
se snažit opět zařadit tuto žádost 
do dalšího grantového kola.

Poněvadž na radnici při-
cházejí dotazy spojené s touto 
zamýšlenou revitalizací sídliště, 
doporučila komise pro projek-
tové záměry radě městského 
obvodu, aby nabídla občanům 

možnost se s touto studií sezná-
mit. Občané sídliště Vršovců 
a další zájemci tak budou moci 
zhlédnout připravovanou studii 
na revitalizaci sídliště. Pracov-
níci odboru výstavby a místního 
hospodářství případným zájem-
cům rádi zodpoví jejich dota-
zy či připomínky. Prezentace 
projektu se uskuteční v pondělí 
dne 18. června 2012 v 1. patře 
v kanceláři č. 17 u vedoucí 
odboru výstavby a místního hos-
podářství Dagmar Pulchartové. 

Těšíme se na váš zájem.  
Jana Pagáčová,
zastupitelka KDU-ČSL
a Sdružení nezávislých
kandidátů

Klub SportNES Ostrava zís-
kal od Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky dar 
v  hodnotě osmi tisíc korun na 
zakoupení dresů, sportovních 
pomůcek a balonů. „Sponzor-
ské peníze nám velmi pomohly, 
na dresech se nyní pyšní hráči 
erbem a logem obvodu,“ sdě-
lil trenér Petr Konček, který by 
rád pozval širokou veřejnost na 
fotbalový zápas neslyšících hrá-
čů domácího klubu s SK Brno, 
který se hraje v neděli 27. květ-
na v 11.30 hodin. Místem utká-

ní je hřiště v areálu Policie ČR 
na Novoveské ulici. Trenér Petr 
Konček nedoslýchavým hráčům 
rozumí, vždyť sám je nedoslý-
chavý od narození. „Ke sportu 
jsem se dostal díky základní 
škole pro sluchově postižené, 
kde mě vedl jeden z kvalitních 
učitelů tělesné výchovy. Pak 
jsem postupně získával sportov-
ní zkušenosti v dalších sportech, 
například plavání a atletice. 
Odmalička jsem se ale věnoval 
velkému fotbalu,“ přiznal sym-
patický trenér.

Sportovní klub neslyšících
získal sponzorský dar

V sobotu 28. dubna 2012 pro-
běhlo v obřadní síni ÚMOb Ma-
riánské Hory a Hulváky slavnost-
ní obnovení manželského slibu, 
kdy si znovu po padesáti letech 
řekli své „ano“ manželé Josef 
a Marie Fritschovi z Moravské 
Ostravy. Ve společném životě 
byli vždy aktivní, se svou dce-
rou trávili všechny volné chví-
le, na dovolené jezdili s přáteli 
i s jejich dětmi. Vždy měli zahrád-
ku, ale přednedávnem si pořídili 
chatu. Pobyt v přírodě a záliba 
v zahradničení naplňují veškerý 
jejich volný čas. Oba mají přátel-
skou povahu, jsou velice obětaví. 
Stále se rádi setkávají se svou 
rodinou i přáteli. Zlatou svatbu oddávala starostka Liana Janáčková.

Manželský slib 
po 50 letech

Snímek je z dubnového ostravského derby mezi SportNES Ostra-
va a loňským mistrem SSK Vítkovice. Hrálo se v Mariánských 
Horách na fotbalovém travnatém hřišti Policie ČR. Nejlepším hrá-
čem SportNES Ostrava byl Petr Nelhybel, z týmu Vítkovic Mário 
Horniak.
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Kdo by neznal straku? Už 
i malé děti vědí, že ten hezký, 
u nás hojně rozšířený černo-
bílý tvor je straka obecná. 
Vypráví se totiž o nich i v po-
hádkách, kde hrají zejména 
zápornou roli. Straky pro své 
zvláštní sociální chování jsou 
předmětem zájmu odborníků, 
neboť jejich kontroverzní život 
je více než zajímavý. Mnoho 
lidí je nemá rádo, protože jsou 
nechvalně známy vybíráním 
vajec a mláďat z hnízd pěvců, 
a tak likvidují drobné zpěváč-
ky, a to zejména ty ptáčky, na 
které jsme byli po staletí zvyk-
lí. Začal se tak evidentně měnit 
poměr těch, které máme rádi 
a které ne. A to právě proto, že 
straky se nastěhovaly do měst, 
kde mají dostatek potravy, kde 
konzumují odpadky, kterými 
„laskaví občané“ u popelnic 
krmí potulnou havěť. Straky 
patří mezi krkavcovité všežrav-
ce, a tak jejich dominantní 
postavení – díky jejich popu-
lační explozi, ale i naší záslu-
hou – se upevňuje. Z mého 
okolí už zmizely sýkorky a kosi, 
a já se musím dívat jen na toho 
špatného letce, uřvanou straku 
s krásným dlouhým ocasem, 
a vůbec z toho nemám radost. 

Co závěrem? Snad jen to, že 
straka obecná se latinsky jme-
nuje Pica pica.

 Jiří Jezerský
 místostarosta

Straka

n Co by si měl každý člověk, který 
uvažuje o koupi psa, uvědomit a předem 
si o konkrétní rase zjistit? 

Před tím, než si pořídíme pejska, je vhod-
né si uvědomit, jaké jsou moje možnosti 
a k jakému účelu si ho chci pořídit. Vzít 
v úvahu svoje fi nanční a časové možnosti, 
a hlavně si přečíst alespoň základní informace 
o rase, která se mi líbí. Nejlepší pomůckou je 
vzít si papír a napsat si klady a zápory. Určitě 
bych nedoporučil staršímu člověku, který má 
problém s chůzí, aby si pořídil loveckého psa. 
Mýtem ale je, že pes potřebuje velký prostor 
a zahradu. Znám případy, kdy žije třeba doga 
v malém panelákovém bytě a je svými maji-
teli velmi dobře vedená. Každá rasa je svým 
způsobem zajímavá. Zaběhnutým klišé je, že 
pes potřebuje zahradu. Mnohdy je to jediný 
prostor, po kterém se pes téměř celý život 
pohybuje. A pokud se kolem plotu nic nedě-
je, tak klidně téměř celý den proleží, bez vět-
ší aktivity. Pes je šelma, která se chová ener-
geticky velmi úsporně. Miluje totiž vjemy, 
a proto je mu dobře i v činžovním domě, 
kde s ním majitelé absolvují dlouhé každo-
denní procházky, během kterých má velké 
množství podnětů. Pes je velký kamarád, a na
rozdíl od kočky, která je spíše samotářská, je 
člověku nejblíže.
n Která zvířata patří k vašim oblíbe-

ným, na která se rád podíváte a od kterých 
je raději lepší se držet dál? 

Doma jsme měli dva knírače, půl roku 
jsme byli bez psa a nakonec jsme si pořídili 
Lakeland teriéra. Věnuji se sice praxi malých 
zvířat, což jsou psi a kočky, ale v oblibě mám 
hodně zvířat včetně těch cizokrajných. Cho-

dí za mnou chovatelé, kteří se věnují cizo-
krajnému ptactvu a teraristice. Vždycky mě 
potěší, když se podaří v domácích podmín-
kách rozmnožit exotické druhy, což svědčí 
o velmi dobré péči majitelů. Pečuji třeba 
i o malé opičky nebo i sokoly. Do nebez-
pečných situací jsem se už několikrát dostal 
například při ošetřování antilopy losí v ost-
ravské zoologické zahradě. Abych se k ní 
dostal, musel jsem přelézt plot ohrady. Po 
nastřelení léku z foukačky vystřelila proti 
mně tak rychle, že jsem se málem nestihl 
dostat včas do bezpečí. Sem tam mě v ordi-
naci kousne nějaké zvíře – poranění mi způ-

sobili hadi, kočky i ještěrky. Docela to bolí 
od papouška, který míří se zobákem cíleně 
mezi nehet a kůži. 
n V tom, že se stanete veterinářem, 

jste měl jasno od dětství, nebo jste k tomu-
to rozhodnutí dospěl později? 

V dětství jsem choval psy, kočky, hlodav-
ce, bílé myši, hmyz, kudlanky a celou řadu 
dalších zvířat. Rodiče to se mnou neměli 
lehké. Ale už od útlého věku jsem měl jasno 
v tom, že chci být zvěrolékařem. 
n Velkým problémem poslední doby 

je obezita. S jakými stravovacími přešlapy 
se nejčastěji setkáváte? 

Bohužel mnozí lidé si stále pletou zví-
ře s odpadkovým košem a zvířeti podstr-
čí všechny zbytky. Nedá se říci, jestli je 
vhodnější granulovaná strava, nebo vařená, 
ale obecným problémem je přejídání, kdy 
energetická hodnota přijatého krmiva pře-
važuje nad výdejem. A tento stav pak vede 
k postupné obezitě. Soustředit bychom se 
měli pečlivěji na výživu mláděte, protože 
špatná strava v období růstu a vývoje ovliv-
ní zdravotní stav zvířete v dospělosti. Měli 
bychom si uvědomit, že i u zvířat existuje 
intolerance k určitým druhům potravin. Pso-
vi nepodáváme ostrá a kořeněná jídla, nebez-
pečné je také zkrmování kostí, které může 
způsobit neprůchodnost střev.
n Co máme udělat, když máme pode-

zření na otravu? 
Tady platí zásada: okamžitě ihned vyhle-

dat odbornou pomoc. Nic nepodávat, a to ani 
vodu! Zjistit, co pes sežral, případně co obsa-
hovalo hnojivo nebo postřik. Musí se co nej-
dříve vyvolat zvracení a podat protijed, který 
má veterinář k dispozici. V případě otravy 

není místo pro lidovou tvořivost, ale musí se 
přijmout medicínská opatření. 

Pokud došlo k nějaké dietní chybě, může 
potrápit zvíře průjem a lehčí zvracení. Jedná 
se pravděpodobně o zkažený žaludek, kdy 
stačí držet jednodenní hladovku. 
n Dá se pejsek ochránit před onemoc-

něním způsobeným infi kovanými klíšťa-
ty? 

Je to paradoxní, ale mnohem větší nebez-
pečí znamenají blechy, které mohou způsobit 
zánětlivé alergické reakce. Systém množení 
blech je agresivní, snadno se jimi promoří 
celý byt. Klíšťata představují ale také zdra-
votní riziko, nebezpečná je pro psa lymeská 
borrelióza. V současnosti máme k dispozici 
vakcínu českého výrobce, která dokáže zvíře 
spolehlivě ochránit. 
n Bolí psa zuby? Jak o ně správně 

pečovat a kdy začít?
Hlavně malá plemena mají špatnou samo-

čisticí schopnost zubů. Nečistoty způsobují 
tvorbu bakteriálního plaku, který způsobuje 
tvorbu zubního kamene. Ten ohrožuje dásně, 
kde vznikají drobná poranění a záněty. One-
mocnění dásní vede až k rozvinutí parodon-
tózy a hnilobným procesům, kdy se dostá-
vají nebezpečné bakterie nebo jejich toxiny 
do krevního oběhu, napadají ledviny, játra, 
srdeční chlopně, způsobují poruchy těchto 
orgánů a vedou k dalším závažným one-
mocněním. Jen samotný náznak zápachu se 
nesmí podcenit. Proto bychom měli pečovat 
o zubní hygienu už od malého štěněte, pravi-
delně zuby čistit a v rámci preventivní roční 
prohlídky trvat i na prohlídce tlamy a nechat 
pejskovi profesionálně ošetřit zubní kámen 
v ordinaci veterináře.

„Pes je šelma, která se chová energeticky velmi úsporně,“ 
říká s úsměvem veterinární lékař Vítězslav Raška

Velkou zálibou a vášní Vítězslava Rašky je 
muškaření, kdy rybu chytíte, nepoškodíte 
a zase pustíte zpět. Nejraději má vodní toky, 
kde je silnější proud, kde se pořád něco děje. 
Je to dobrý způsob relaxace. 

Fotoreportáž ze slavnostního 
předávání cen MISS PES

Ceny do soutěže věnovali veterinární lékař Vítězslav Raška a Občanské 
sdružení Volání naděje díky fi nanční podpoře městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky a společnosti STAZ s. r. o., provozující e-shop 
www.krmivo-pro-psy.com.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety MISS PES 
se uskutečnilo v příjemné atmosféře na Stojanově 
náměstí v pátek 20. dubna. Majitelům pejsků bla-
hopřála starostka Liana Janáčková, radní Patrik 
Hujdus a veterinární lékař a člen poroty Vítězslav 
Raška (vlevo).

Titul Nejsympatičtější pes Marián-
ských Hor a Hulvák získala Zorka. 
Na snímku je se šťastným majite-
lem.

Aljašský malamut Yukon miluje společ-
nost, a tak si dekorování náležitě užil. Prá-
vem mu náleží druhé místo. Na snímku 
je se svým páníčkem a starostkou Lianou 
Janáčkovou.

Trpasličí jezevčík Kubík obsadil třetí místo a kro-
mě medaile dostal stejně jako další fi nalisté kvalitní 
výživu.
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Dvacátý ročník mezinárod-
ní soutěže studentek středních 
škol MISS RENETA 2012 
– Duhové šílenství přinesl vel-
kou radost šestnáctileté Alžbě-
tě Frankové z našeho obvodu. 
Tato studentka Wichterlova 
gymnázia v Ostravě-Porubě 
obsadila první místo. Všech 
šedesát dívek, které se zúčast-
nily castingu, i vybraných 
dvanáct fi nalistek bylo moc 
krásných. V průběhu fi nálo-
vého večera Alžběta v každé 

disciplíně prokázala, že je nej-
lepší a vítěznou korunku MISS 
RENETA 2012 si právem 
zaslouží. Do soutěže přihlásila 
Alžbětu maminka Sabina Fran-
ková, která potvrdila, že na 
třech přípravných soustředě-
ních bylo o děvčata komplex-
ně postaráno. „Doma se mohla 
dcera v klidu soustředit na ško-
lu, jen se postupně s blížícím 
se fi nále zvyšovala nervozita, 
nejvíce ovšem u mě,“ přiznala 
pyšná maminka. 

Alžběta ocenění nečekala. 
Při dekorování nemyslela na 
nic, jen si užívala pár minut 
slávy. „Fandila mi kamarádka, 
která mi vítězství moc přála. 
Gratulovalo mi mnoho profe-
sorů včetně třídní profesorky 
i studentů a já si toho velice 
vážím,“ svěřila se půvabná 
dívka, která se chce věnovat 
škole, ale pokud se naskytne 
soutěž, která ji zaujme, nebude 
váhat a půjde to zkusit.

MISS RENETA je z našeho obvodu

Vítězka MISS RENETA Alžběta Franková (uprostřed) chová velké sympatie k Monice Žídkové, 
protože je sympatická, přirozená a stále krásná.

Odchod milovaného zvířete 
bývá vždy traumatizující událos-
tí. A tak se dá jistě pochopit, že 
majitelé chtějí pro své mazlíčky 
najít důstojné místo k odpočin-
ku. Ale i to má svá pravidla, 
která se musí dodržovat. Při 
kontrole však pracovníci majet-
kového oddělení, které má ve 
své kompetenci agendu pohřeb-
nictví a správu místního hřbito-
va, zjistili celou řadu pochybení.  
„Vyzýváme všechny občany, 
kteří na hřbitově nebo pozem-
cích, které jim nepatří (například 
u domu, který je svěřen MOb 
MHaH) pohřbili své domácí 
zvíře, aby v nejkratší možné 
době odstranili alespoň pomníč-
ky, náhrobky, fotografi e a další 
smuteční rekvizity, neboť tyto 
na lidský hřbitov a k bytovým 
domům nepatří,“ apeluje vedou-
cí majetkového odboru Jindřiš-
ka Pavúková s tím, že podle 
platného řádu je na místním 
hřbitově od roku 1970 zakázá-
no pohřbívání, možné je pouze 
ukládání zpopelněných lidských 
ostatků v urnách. Je zakázáno 
pohřbívání domácích zvířat na 
pozemcích cizího vlastníka bez 
jeho souhlasu.   

Co dělat při úmrtí
domácího zvířete?

Legální způsoby, jak naložit 

se zvířecími ostatky v případě, 
že zvíře zemřelo stářím nebo na 
nemoc, která není uvedena mezi 
nemocemi, které mohou způ-
sobit nebezpečnou nákazu, se 
řídí podle veterinárního zákona 
č. 166/1999 Sb. 
l zvířecí ostatky je mož-

no pohřbít na svém vlastním 
pozemku nebo pozemku cizí-
ho vlastníka s jeho předchozím 
souhlasem, a to do hloubky 
minimálně 80 centimetrů za 
předpokladu, že zvíře nevážilo 
více než 30 kilogramů, a pou-
žití dezinfekčních prostředků 
(např. vápno) 
l zvířecí ostatky je možno 

za poplatek pohřbít na tzv. zví-
řecím (psím) hřbitově, který ale 
v Ostravě dosud chybí
l zvíře je možno nechat 

odvézt tzv. asanační službou, 
cena se pohybuje přibližně od 
100 do 1000 korun podle veli-
kosti a hmotnosti zvířete
l kremace – jediné krema-

torium pro psy a kočky v ČR se 
nachází v Brně, pro tento způsob 
rozloučení se zvířecím kamará-
dem je nutno mít od veterináře 
potvrzení o příčině úmrtí 
l odvézt zvířecí ostatky 

na veterinární stanici, kde se 
personál postará o jejich bezpeč-
né zneškodnění za cenu obvykle 
okolo pěti set korun

Pohřbívání psů, koček a jiných 
domácích zvířat má svá pravidla

Zásady bezpečného chování
Městská policie Ostrava 

zve na další z letošních bez-
platných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečněj-
ší Ostrava. Koná se ve středu 
30. května od 16 hodin. Mís-
tem konání bude budova na 
ulici Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě (bývalé ředitelství 
městské policie). Květnové 
téma setkání s občany nese 
název Být pozorný se vyplácí. 
Občané budou seznámeni se 

zásadami bezpečného chová-
ním při pohybu na ulici nebo 
v nákupních centrech ve vzta-
hu k prevenci krádeží, dozví 
se, jak předejít vykradení vozi-
dla a podobně. Bližší informa-
ce získáte na tel. 599 414 165, 
950 739 407 – 408 nebo pro-
střednictvím elektronické poš-
ty na adrese info@mpostrava.
cz. Na kurz není nutné se pře-
dem přihlašovat.

Výročí osvobození Ostravy 
U příležitosti připomenutí 67. výročí osvobození Ostravy byly 

30. dubna na všech čtyřech pietních místech v našem obvodu 
položeny kytice. Zároveň jsme se zúčastnili slavnostního vzpomín-
kového aktu v Komenského sadech v Moravské Ostravě.

Magistrát města Ostravy 
upozorňuje na to, že původní 
zvláštní označení motorového 
vozidla O1 (série AA – viz obrá-
zek) označující osobu zdravotně 
postiženou je platné maximálně 
do letošního roku, pokud jeho 
držitel nemá v průkazu ZTP, 

nebo ZTP/P 
uvedeno dří-
vější datum. 
Z tohoto dů-
vodu je nutné, 
aby všechny
osoby, které
vlastní toto 
zvláštní ozna-
čení osoby 
z d r a v o t n ě 
p o s t i ž e n é , 
p r o v e d l y 

jeho výměnu za evropský typ 
tohoto označení – „Parkovací 
průkaz označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně 
postiženou“ (nové označení O7 
CC šestimístné číslo). Nový typ 
zvláštního označení je možné 
používat v rámci celé Evropské 
unie s tím, že je vždy nutné zjis-
tit, jaké výhody jednotlivé země 
Evropské unie zdravotně znevý-
hodněným občanům poskytují.

Informace k výměně 
průkazu
l Výměna označení se ne-

týká osob se sluchovým posti-
žením.
l Průkaz lze vyměnit na 

Magistrátu města Ostravy, odbor 
sociálních věcí, školství, sportu 
a volnočasových aktivit, odděle-
ní sociální práce a metodiky 30. 
dubna 3130/2d, Ostrava, 5. NP, 
kancelář č. 532 (budova je bez-
bariérová).

K výměně je nutné
předložit
l občanský průkaz
l průkaz ZTP, nebo ZTP/P
l původní zvláštní označe-

ní motorového vozidla O1 (série 
AA)
l jeden kus fotografi e aktu-

ální podoby držitele průkazu 
ZTP, nebo ZTP/P o rozměrech 
45x35 mm
l u nezletilých osob je 

potřeba předložit rodný list
l u osob, které byly zbave-

ny nebo omezeny ve způsobi-
losti k právním úkonům, listinu 
o ustanovení opatrovníka, u osob 

neschopných podpisu notářsky 
ověřenou plnou moc, která je 
vystavena na základě lékařské-
ho potvrzení.
l při výměně je nutná 

osobní účast osoby, které bylo 
původní označení vydáno
l osobní účast se nevy-

žaduje pouze u osob nezletilých, 
zbavených nebo omezených ve 
způsobilosti k právním úkonům 
a osob neschopných podpisu.

Kdy lze průkaz vyměnit 
pondělí, středa
8 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin
čtvrtek
8 – 11.30 a 12.30 – 16 hodin
Případné dotazy k dané pro-

blematice mohou občané smě-
řovat na telefonní linku 599 444 
675.

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kterých se výměna označení 
motorového vozidla za parkova-
cí průkaz týká, aby nenechávali 
jeho výměnu až na konec roku 
2012, a uskutečnili ji v průbě-
hu celého tohoto kalendářního 
roku. Vyhnou se tak zbytečné-
mu stresu a dlouhému čekání ve 
frontách. 

Výměna označení vozidla pro postižené

Tento typ ozna-
čení je platný  
do konce roku.
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Nový ročník Čertovských 
pohádek přináší nové téma. 
„Chtěli jsme více specifi kovat, 
o čem by pohádky mohly být. 
Myslím, že téma čertů a mimo-
zemšťanů dokáže malé spisova-
tele výborně motivovat. Určitě 
bude zajímavé, jak si dětská 
fantazie se setkáním dvou zcela 
odlišných a vzájemně nesou-
visejících světů poradí,“ řekl 
autor zajímavého projektu, radní 
Patrik Hujdus. Poděkování pat-
ří všem našim partnerům, kteří 
mají pro děti připraveny báječné 
ceny. Hlavního partnera, ředite-
le Hotelu Odra Paradise Eduar-
da Kopla, jsme se zeptali: 

n Splnil loňský ročník Čer-
tovských pohádek vaše očeká-
vání? 

Ano, určitě. Díky bezvadné 
propagaci se soutěže zúčastnilo 
mnoho dětí a zapojily se do sou-
těže. Vydané CD bylo napros-
to skvělý nápad, jak zpřístupnit 
pohádky dětem, které ještě neu-
mějí číst.

n Co se vám na soutěži líbí 
nejvíce? 

Jednoduchost celé myšlenky 
a inspirace dětí, jak využít svou 
fantazii.

n Proto jste se i v tomto 
roce stali hlavním partnerem? 

Ano, systém soutěže je 
z našeho pohledu jednoduchý 
a děti mají možnost nasměrovat 
svou fantazii ke skutečnému 
výsledku, což je další důležitý 
krok v jejich životě – převést 
myšlenku v čin a výsledek. Byli 
jsme velice spokojení s přípra-
vou soutěže ze strany garanta 
a hlavního tvůrce soutěže – pana 
Hujduse.

n Co vlastně vítěz sou-
těže ve vašem zařízení může 
využít? 

Týden s celou rodinou v na-
šem hotelu, který je relaxačním 
centrem Ostravice – k dispozici 
mají mnoho služeb, mimo jiné 
i nejteplejší relaxační bazén 
v Beskydech s třiatřicetistupňo-
vou vodou, s dnovou perličkou, 
protiproudem a masážními trys-
kami, vstup do wellness Hotelu 
Odra Paradise a mnoho dalšího. 
Pokoje jsou celkově rekonstru-
ovány s TV –  satelitem, se so-
ciálním zařízením.

n Kdy k vám může přijet? 
Jelikož se jedná o týdenní 

pobyt – počítáme s pobytem 
o letních prázdninách, tedy 
v měsících červenci a srpnu. 
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Hlavní partner

Mediální partner

Partneři

Organizátor soutěže

Statutární město Ostrava
Městský obvod

Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

709 36 Ostrava-Mariánské 
Hory

n Co říkáte na letošní 
podtitul Čerti a mimozemšťa-
né? 

Netradiční, ale fantazii meze 
nekladoucí kombinace pro mě 
dvou různých světů. 

n Chtěl byste něco soutěží-
cím vzkázat? 

Nechejte se unést svým příbě-
hem a napište dalším dětem tu 
nejlepší pohádku.

Pohádkové příběhy na téma 
Čerti a mimozemšťané

Představení partnera:

Vítejte v Hotelu Odra Paradise
Hotel Odra Paradise nabízí 

komplex relaxačních programů 
spojených s odpočinkem a zába-
vou, to vše uprostřed nádher-
ných Beskyd.  

Nabídka služeb zahrnu-
je výbornou kuchyni, večerní 
posezení v baru, z rekondičních 
aktivit nabízíme přímý přístup 
do nově upraveného wellness 
centra s venkovní a vnitřní částí. 
Venkovní část nabízí bio saunu, 
fi nskou saunu s krbem na dřevo 
a venkovní bazén s vířivkou. Ve 
vnitřní části můžete vyzkoušet 
parní bylinné, solné či eukalyp-
tové lázně, tepidárium, uvolnit 
mysl máte možnost jak v kla-
sické sauně, tak rovněž v solné 
odpočívárně. Součástí zábav-
ně-relaxační části hotelu jsou 
sprchové boxy či hydromasážní 
whirlpool. Připravíme vám na 
míru individuální, rodinné či 

jiné wellness balíčky. Pro spor-
tovně založené jedince nabízí-
me zapůjčení skútrů, střelnici, 
fotbal, tenis, kuželky či posi-
lovnu. Příjemným zakončením 
dne je regenerace organismu 
při klasických, sportovních či 
relaxačních masážích a lym-
fodrenážích. Rádi pro vás uspo-
řádáme svatební hostinu, rodin-
nou oslavu, školení či pracovní 
konferenci. Hotelové parkoviště 
a wi-fi  připojení v celém hotelu 
je samozřejmostí. Na jaře 2012 
došlo k rekonstrukci barového 
salonku v čistém a jednoduchém 
severském stylu.

Ať už je Hotel Odra Paradise 
vaším služebním či soukromým 
cílem, široká škála hotelových 
služeb v kombinaci s návštěvou 
wellness centra a beskydských 
krás vyplní váš pobyt jedineč-
ným a nezapomenutelným.

V hotelu najdete nejteplejší bazén v republice.

Od 26. června musí mít kaž-
dý občan svůj cestovní pas. 
Toto nařízení se týká nově 
i dětí, které mají rodiče zapsá-
ny ve svých pasech. Cestování 
v rámci Evropské unie nebude 
možné bez platného dokladu 
ani u dětí zapsaných v občan-
ském průkazu rodiče. „Upozor-
ňujeme proto všechny rodiče, 
kteří tuto informaci doposud 
nezaregistrovali a chystají se 
se svými dětmi na letní dovole-
nou, že bez platného dětského 
pasu se zkrátka dítě za hranice 
nedostane. Toto bezpečnost-
ní opatření má ochránit před 
kriminalitou na dětech, neboť 
podle fotografi e bude možné 
každé dítě ztotožnit,“ uvedla 
vedoucí odboru hospodářské 
správy a vnitřních věcí Naďa 
Ann Olchawski.

Cestovní pas obsahující stro-

jově čitelné údaje, nosič dat 
s biometrickými údaji a otisky 
prstů se vydává občanům mlad-
ším 15 let s dobou platnosti 
na pět let a občanům starším 
15 let s dobou platnosti deset 
let. Otisky prstů se pořizují 
u občanů starších 12 let. Tento 
pas se vydává ve lhůtě třiceti 
dnů. Cestovní pas bez strojo-
vě čitelných údajů, bez nosiče 
dat s biometrickými údaji a bez 
otisků prstů se vydává s dobou 
platnosti šesti měsíců všem 
občanům. Tento pas se vydává 
ve lhůtě do 15 dnů.

Dotazy k problematice ces-
tovních dokladů  zodpoví pra-
covníci call centra: ve všední 
dny od 7 do 17 hodin na tele-
fonním čísle 844 12 13 14 nebo 
599 499 311.

Kde, s kým a kdy můžete 
podat žádost: 

Pracoviště odboru vnitřních 
věcí Magistrátu města Ostravy 
(dále jen „magistrát“) na ulici 
Gorkého 2, Ostrava (budova 
Projekty naproti Hotelovému 
domu Jindřich), 2. poschodí.

Úřední  hodiny:   
pondělí 8.00 – 11.30 hod.
 12.30 – 17.00 hod.
úterý 8.00 – 11.30 hod.
 12.30 – 15.30 hod.
středa 8.00 – 11.30 hod.
 12.30 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 11.30 hod.
 12.30 – 16.00 hod.
pátek 8.00 – 11.00 hod.

V pátek budou přednostně 
obslouženi objednaní obča-
né, v době polední přestávky 
se oddělení neuzavírá, ome-
zená činnost je zajištěna služ-
bami na jednotlivých typech 
pracovišť.

Dětské cestovní pasy jsou povinné,
vlastní doklad musí mít i miminka 

Stavební práce v souvislosti 
s opravou Svinovských mostů 
se rozšířily i na ulici Bílovec-
kou pod mostním objektem, 
kde se budují dvě nové okružní 
křižovatky. Režim tramvajo-
vé dopravy zůstal nezměněn. 
Objízdná trasa je pro všechnu 
dopravu vedena po zprovozněné 
Peterkově ulici (souběžná s uli-
cí Bíloveckou, vedle vlakového 
kolejiště). Autobusové linky se 
otáčejí na obratišti u nákupního 
střediska Hornbach. 

Rekonstrukce
Svinovských mostů 
je v plném proudu

Společnost pro vzdělávání 
a rozvoj žen Athena přináší 
aktivity pro nezaměstna-
né ženy starší padesáti let. 
Projekt Jízdenka do zaměst-
nání jim nabízí poradenství 
a vzdělávání zaměřené na 
osobnostní rozvoj a rekvali-
fi kace na obchodní zástupce, 
operátory call centra, fi nanční 
poradce, kurzy práce na počí-
tači, autoškolu a kondiční jíz-
dy. Každé účastnici je dopo-
ručena vhodná kombinace 
kurzů podle jejích potřeb 
a možností, je zde dále mož-
nost získat dotované zaměst-
nání a pomoc při zahájení 
podnikání. Aktivity projektu 
jsou účastnicím poskytová-
ny zdarma díky fi nancování 
z prostředků ESF prostřed-
nictvím OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. Přihlášky a více 
informací: Klára Hanelová, 
e-mail: athena.kh@seznam.cz,
tel.: 736 140 697 www.
jizdenkadozamestnani.cz.

Jízdenka
do zaměstnání
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Téma ozdravných pobytů vyvolalo emoce
Ve Zpravodaji vám pravidelně každý měsíc při-

nášíme podstatné informace, které se udály na rad-
nici a které jsou důležité pro vás občany. Snažíme se 
o pestrost, a tak se setkáváte i se zajímavými lidmi, 
jejich profesemi a koníčky. Dáváme také prostor pro 
vaše náměty a objektivní názory. Některé dopisy jsou 
ale velmi zaujaté, nezakládají se na pravdě a vyvo-
lávají emoce. Nechceme, aby byl Zpravodaj pouhým 
nástrojem ke slovním přestřelkám, ale aby byl pro vás 
čtenáře zajímavý a stálo za to ho číst. Vzhledem k dis-
kusím, které ale vyvolal dopis opozičního zastupite-
le týkající se škol v přírodě, dáváme prostor oběma 
stranám – zastupiteli Kamilu Taubemu, ředitelkám 
mateřských škol i rodičům, jichž se dané téma osobně 
dotýká. Ze všech příspěvků vybíráme to podstatné: 

Náš městský obvod Mariánské Hory a Hulváky spa-
dá do oblasti většího znečištění ovzduší. Rád bych vás 
ovšem chtěl informovat o tom, že naše děti, které navště-
vují mateřské školky a základní školu v našem městském 
obvodě, mohou využít nabídky Magistrátu města Ostravy 
a zcela bezplatně mohou odjet na organizované pobyty 
školy v přírodě nebo ozdravné pobyty. Magistrát města 
Ostravy zřídil fond pro děti ohrožené ovzduším, z které-
ho tyto školy v přírodě a ozdravné pobyty lze hradit! Výše 
podpory činí maximálně 4500 korun, minimální délka 
ozdravného pobytu je 14 dnů a ozdravné pobyty se musí 
čerpat v období od 1. listopadu do 30. dubna. Z dotace 
je možné uhradit náklady spojené s ubytováním dítěte, 
stravu a pitný režim, dopravu na místo pobytu a z místa 
pobytu, případně na doprovodný program, pojištění dětí 
týkající se výhradně ozdravného pobytu. 

Ale ptám se, jak je možné, že naše základní škola 
a mateřské školky tohoto fondu nevyužily?

Odpověď je, že paní ředitelky (manažerky) nepodaly 
žádost na magistrát města, a tudíž rozhodly za nás rodi-
če! Pokládám si marně otázku, co je pro naše děti lepší. 
Pobyt našich dětí na čerstvém horském vzduchu 14 dnů, 
nebo pobyt v městském ostravském vzduchu s pohodlným 
manažerem-ředitelem školy školky? Jedno z určitých pra-
videl tohoto fondu totiž je, že žádost musí podat ředitelka 
(manažerka) školy/školky, a to do 15. června. Samozřej-
mě tím jim vzniká více práce: najít adekvátní pobytové 
zařízení, dopravu a další s tím spojené organizační věci. 
Berou ovšem za to měsíční plat a mimořádné roční odmě-
ny. Tak by to pro naše děti mohly uskutečnit.

 Kamil Taube, zastupitel 

 

Naše škola se zúčastnila ozdravného pobytu v minulém 
školním roce. Byla to velice náročná práce, která naruši-
la běh celé školy a vyčerpala spoustu našich fi nančních 
prostředků. Děti jedou zdarma, a co učitelé? Ti jedou ve 
svém volném čase, opouštějí své rodiny, pracují přesčas. 
S tím jsou spojeny fi nanční náklady, které jsou mimo 
základní rozpočet školy.

Já jako ředitelka školy jsem zodpovědná především 
za výuku a vzdělávání našich žáků – vašich dětí. Proto 
se snažím o to, aby výuka byla narušena co nejméně. Je 
načase, abychom přestali brečet nad tím, co se již nedá 
změnit – v tomto školním roce naše škola na ozdravný 
pobyt nepojede. Zamysleme se, jak zajistit ozdravný 
pobyt pro příští rok tak, aby se žáci mohli řádně učit, 
a přitom jsme mohli čerpat dotace města. Již od loňské-
ho jara hledám vhodné ubytování, které bude odpoví-
dat našim potřebám. V lednu 2012 jsme se na zasedání 
školské rady dohodli, že škola během dubna provede 
dotazníkové šetření mezi rodiči ohledně zájmu o 14denní 
ozdravné pobyty dětí s tím, že uděláme vše pro to, aby 
školy v přírodě byly. To proto, že jsme měli dost velký 
problém obsadit turnusy šestidenní. Někdy nechtěly děti, 
jindy rodiče. Víme ale, že je také spousta rodičů, kteří 
o ozdravné pobyty stojí a své děti rádi pošlou i s pat-
řičným vybavením. Není ovšem možné vysílat třídy na 
školu v přírodě s „polovičním“ počtem žáků. Buď pojede 
celá třída (až na výjimky), nebo nikdo. 

 

Každoročně se zúčastňujeme školy v přírodě, kte-

rou hradí rodiče sami dle zájmu. V loňském roce jsme 
požádali Magistrát města Ostravy o dotaci z fondu pro 
děti ohrožené znečištěným ovzduším. Žádost byla podá-
na v lednu 2011. Ozdravný pobyt se měl konat v místě 
pobytu v horské chatě Švarná Hanka ve Starých Hamrech 
ve dnech 13. až 17. 6. 2011. Žádost nám byla zamítnuta 
z důvodu změn podmínek statutu pro poskytování této 
podpory. Defi novaly, že dítě musí být v přírodě minimál-
ně 14 dní, a to v době od 1. listopadu do 30. dubna. Naše 
děti z MŠ jezdí do školy v přírodě na pět dní, které jsou 
vzhledem k nízkému věku dítěte a vázanosti na rodiče 
akceptovatelné jen na tuto krátkou dobu. Rovněž počasí 
od listopadu do konce dubna není právě ideální pro malé 
děti. Rádi s dětmi na tento pobyt jezdíme a obětujeme 
jim svých 24 hodin denně. V roce 2011 jsme se školy 
v přírodě zúčastnili a v letošním roce se také chystáme, 
ale v měsíci květnu nebo červnu, kdy nám počasí dovolí 
vycházky. Rodičům dávají příspěvek zdravotní pojišťov-
ny ve výši od 500 do 1000 korun. Samotný pobyt bez 
příspěvku přijde na zhruba 1900 korun na dítě. 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou zcela 
nedostačující. Sotva vystačíme na základní mzdy, natož 
na proplácení přesčasů a příplatků za sobotu a neděli. 
Nemůžeme porušovat zákoník práce a dobrovolně se 
vzdát těchto příplatků, i kdybychom chtěli. Je to proti-
zákonné. Částka 4500 korun, kterou poskytuje fond na 
ozdravné pobyty, je určena jen pro dítě, pedagogický 
doprovod si vše musí hradit sám, anebo ji hradí škola, 
pokud na to má. Můžu vás ubezpečit, že nemá. Naše děti 
letos opět vyjedou na Švarnou Hanku, ale jen na pět dní. 
Rodiče vše uhradí sami a požádají příslušné zdravotní 
pojišťovny o výše uvedený příspěvek.

Tato nabídka je jistě velkolepá, avšak při její koncep-
ci byly opomenuty věkové zvláštnosti dětí v předškol-
ním věku. Osobně jsem velkým příznivcem pobytu dětí 
ve škole v přírodě, sama jsem jezdila i vícekrát ročně, 
i v letošním roce se sama zúčastním pobytu s dětmi ve 
škole v přírodě. Z této zkušenosti bych navrhovala pro 
předškolní děti rozložit tuto ucelenou dobu 14 dnů na 
tři cykly, jelikož nejvhodnější délka doby pro odlouče-
ní malých dětí od rodinného prostředí je maximálně pět 
dnů. Jistě víte, jestli jste rodič, že malé dítě velmi citově 
trpí dlouhodobější odloučeností od rodičů. Pak dochází 
k silné citové frustraci, která může mít dlouholeté psy-
chické následky. Je adekvátní zvolit pobyt na čerstvém 
vzduchu na 14 dnů, který nevyřeší respirační nemoci, na 
úkor psychických problémů dětí? Organizační zajištění 
pobytu dětí ve škole v přírodě je rutinní záležitost. Avšak 
plačící děti večer, kdy je jim smutno po rodičích, a také 
v průběhu celého dne je velmi citlivá záležitost nejen pro 
dítě, ale i pro pedagoga a ostatní děti. Podmínkou grantu 
je délka trvání 14 dnů, což není pro nás využitelné. 

Při tvorbě těchto projektů naprosto postrádám přítom-
nost odborníků.

 Je velmi jednoduché nařknout ředitelky (manažerky) 
mateřských škol bez předchozí konzultace. 

l 14 dnů je pro předškolní děti dlouhá doba, psychic-
ky pak těžce zvládají odloučení od rodiny
l doprovodný program ozdravného charakteru ne-

zvládnou všechny děti
l problematické je obsazení a zajištění personálu po 

dobu 24 hodin
l nedostatek fi nancí na ONIV (cestovné, stravné), 

absence pomůcek
l problém se zajištěním hlídání dětí učitelek během 

14 dnů

V roce 2011 jsme byli ve druhé polovině dubna 
na ozdravném pobytu v Beskydech, na realizaci byla 
poskytnuta dotace z Magistrátu města Ostravy. Již tehdy 
jsem měla problémy s obsazením personálu, musela jsem 
jet já jako ředitelka, zástupkyně a rodič. Jedenáct let jsme 
jezdili do školy v přírodě, tento rok poprvé nepojedeme!

NÁZOR RODIČE: 

 Skutečnost, že nabízejí ozdravný pobyt pro děti, a to 
podmíněně, tedy na minimálně 14 dnů, je nepřijatelné, 
neboť na tak dlouhou dobu tam nejsem jako matka ochot-
na své malé dítě ponechat, protože je citově vázané na 
nás rodiče a vícedenní odloučení od rodiny by bylo pro 
něj značnou citovou zátěží. 

 Další nesmyslnou podmínkou je období, tedy od lis-
topadu do dubna (brzké stmívání, nevlídné počasí, déšť, 
vítr, mráz a podobně). Tuto skutečnost jsme na třídních 
schůzkách probírali s ředitelkou opakovaně a rodiče 
s takovou formou „ozdravného pobytu“, respektive 
nezdravého a nepřirozeného pobytu, nesouhlasili. Obvi-
ňovat ředitele škol, že neudělali něco pro zdraví našich 
dětí, je absurdní. 

 Magistrát by mohl poskytovat rodinám možnost 
a fi nanční podporu, aby děti i s rodiči mohly odjet na 
ozdravný pobyt. Ne však podmíněně ponechávat děti 
14 dnů v institucionální péči a zakrývat tím problém 
mnohem větší a mnohem podstatnější, který není zjevně 
řešen. 

 Alternativní mateřská škola poskytuje dětem mimo-
řádnou a nadstandardní péči, a to především díky paní 
ředitelce, a to vždy v souladu s potřebami dětí i jejich 
rodičů. Spokojené děti, spolupráce mezi školkou a rodiči 
je toho pro mě, jako pro matku, jasným důkazem. 

Vaší povinností zastupitele jednoho z nejznečištěněj-
ších obvodů města Ostravy je úsilí o koncepční řešení 
stavu ovzduší v Ostravě. Doposud žádný městský obvod 
ani magistrát nepředstavil dlouhodobý akční plán, jak 
ovzduší zlepšit. Jedná se o velice složitý problém, který 
zasahuje všechny obory, proto vyžaduje obrovský vklad 
energie a odbornosti ze strany samosprávy a státní sprá-
vy. Tam prosím vkládejte vaši iniciativu. 

Paní ředitelka Alternativní mateřské školy nám mož-
nost ozdravných pobytů samozřejmě nabídla. Pane Tau-
be, prosím vás důrazně, nechejte ředitele, tzn. profesio-
nály ve svém oboru, jednat a svobodně pracovat, a vy se 
prosím věnujte skutečnému řešení problému znečištění 
ovzduší v Ostravě. 

Pobyty v přírodě jsou přínosné, především proto, že 
se každoročně opakují. To, co je pro rodiny z fi nanč-
ního hlediska složité, jsou regulační poplatky za pobyt 
a mnohde i lázeňský příplatek. V důsledku se to ale po 
pár letech vyplatí dítěti i pojišťovně. Ozdravovny jsou 
všude, ale například v Krkonoších stačí, že je dítě oslabe-
no znečištěným vzduchem (www.ozdravovny-krkonose.
cz). Od nás je to hodně daleko, ale možná se časem poda-
ří rozvinout nějakou spolupráci pro školáky, a to v rám-
ci ozdravných pobytů z magistrátu právě v kombinaci 
s ozdravovnami. Jistě se otevřou i další cesty. Zajíma-
vou možností se jeví efektivní využití prostředků fondu 
Magistrátu města Ostravy například v Léčebných lázních 
Bludov, které nabízejí zvýhodněné ceny, díky nimž by se 
jistě dalo do položky poskytované městem vejít. 

Jsem přesvědčena, že ředitelky mateřských škol jsou 
odborníky ve svém oboru, a jednoznačně souhlasím 
s jejich názory. Péče o zdraví dětí leží na rodičích, a ne 
na školském zařízení. Pokud se ředitelky rozhodnou pro 
pobyt v přírodě kvůli zlepšení zdraví dětí, je to jejich 
dobrá vůle a nadstandardní služba. Vždy záleží na časo-
vých, personálních, ale především na fi nančních možnos-
tech. Přesto věřím, že děti v našem městském obvodě se 
při zajištění specifi ckých podmínek budou zúčastňovat 
pobytů v přírodě. Osobně mohu doporučit rodičům využít 
nabídky 28denního pobytu v některé z léčeben v kraji, 
například v Metylovicích, kde na regulační poplatek ve 
výši 2800 korun přispívá sponzorsky fi rma Evraz Vítko-
vice Steel. Tento pobyt není nárokován automaticky, roz-
hodnutí o vyslání do léčebny záleží na lékaři.V žádném 
případě si nemyslím, že by ředitelky našich mateřských 
škol nebyly ochotné, a už vůbec nevidím důvod, proč by 
jim měly být kráceny odměny. 

Dopis zastupitele adresovaný rodičům
školáků a předškoláků: 

Šárka Fehérová, ZŠ Gen. Janka:

Jitka Štachová, ředitelka MŠ Matrosovova, 
Ostrava-Hulváky:

Jana Kazmirská, ředitelka MŠ Zelená:

Základní nevýhody ozdravných pobytů 
vystihují slova ředitelky Miluše Špačkové
z Křesťanské mateřské školy
v Ostravě-Mariánských Horách:

Kateřina Braunerová, matka dvou dětí:

Dita Eibenová, matka jednoho dítěte:

Jak to vidí lékařka Eva Schallerová:

Co na to říká Liana Janáčková, starostka:
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je název projektu, který byl 
dlouhodobě připravován v naší 
Křesťanské mateřské škole. 
Dne 28. března 2012 jsme při-

pravili ukázkovou hodinu pro 
rodiče a děti. Všichni přítomní 
pak měli možnost vidět spous-
tu her, písní i rýmů a nechyběl 
ani tanec – všechno to, co se 
děti z angličtiny naučily, ale 
vždy jen formou hry. Pro moti-
vaci dětí nechyběl ani dostatek 
pestrých pomůcek. Poděková-
ním rodiče ocenili nejen práci 
učitelek, ale především zájem 
a nadšení dětí. Dotace na tento 
projekt byla poskytnuta z veřej-
né fi nanční podpory z rozpočtu 
statutárního města Ostravy.

Miluše Špačková,
ředitelka Křesťanské
mateřské školy

Hrajeme si
s angličtinou

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

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

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

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

nostech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

l REHABILITACE: Kateři-
na Hermanová, tel. 605 831 568, 
599 459 121 (fyzikální terapie, 
elektroléčba, ultrazvuk, magne-
toterapie, léčebná tělesná výcho-
va – hradí zdravotní pojišťovny, 
dále nabízíme masáže a jiné pla-
cené 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

Pozvánka na akce:
15. května 2012 – 14 hod., 

klubovna DPS, cestopisná před-
náška Zdeňka Samka na téma 
Skandinávie

5. června 2012 – 14 hod., 
klubovna DPS, cestopisná před-
náška Zdeňka Samka na téma 
Itálie

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 

Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 až 15.00 v domácnos-
tech klientů, Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech s pečovatelskou službou

Autorské čtení s Janem Svitákem 
Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. dubna proběhlo v knihovnách na 

Fifejdách a v Mariánských Horách autorské čtení spisovatele a ilu-
strátora Jana Svitáka pro děti ze základních škol Generála Janka, 
Gen. Píky a Zelená. Kromě ukázek z knih Čertovo kopyto a Pekelný 
advent připravil spisovatel dětem zajímavou křížovku, jejíž tajenku 
vyluštil každý, kdo pozorně poslouchal celé povídání. Atmosféra 
besed byla velmi příjemná a živá a podle reakcí dětí bylo zjevné, že 
si autor svým přátelským vystupováním a poutavým vyprávěním 
bezpochyby získal nové mladé čtenáře.

KRÁTCE

Oslavy Dne Země na ZŠ Gen. Janka 
Letos se do oslav Dne Země zapojili úspěšně i žáci školy. Svým 

veřejným vystoupením na Masarykově náměstí v Ostravě obohatili 
program, na kterém se představili i žáci jiných škol. Poděkování 
patří nejen dětem, které důstojně reprezentovaly školu, ale i rodi-
čům účinkujících žáků, paní Sulkové za zhotovení rekvizit i všem 
ostatním rodičům za vzornou přípravu žáků na vystoupení.

Poděkování za bezplatné návštěvy zábavního parku
Rádi bychom touto cestou 

poděkovali majitelům Dětské-
ho zábavního centra Jojo park 
v Ostravě-Zábřehu na Výško-
vické ulici za bezplatné poskyt-
nutí prostor zábavního centra 
handicapovaným žákům třídy B 
naší školy. V soukromé základní 
škole speciální vzděláváme žáky 
s kombinovanými vadami a kaž-
dou novou možnost, jak zkvalit-
nit a obohatit vzdělávání našich 
klientů, rádi uvítáme. Majitelé 
centra nám umožnili jednou 
v měsíci bezplatně navštívit 
zábavní park, kde mají žáci mož-

nost prožít alternativní tělesnou 
výchovu, která pomáhá rozvíjet 
hravou formou jejich pohybové 
dovednosti i psychické vlastnos-
ti. Žáci se učí skákat a pohybo-
vat ve skákacím hradu, prolézají 
labyrint se skluzavkami a balon-
kovým bazénem, učí se ovládat 
šlapací káry. V příjemném pro-
středí s možností občerstvení, za 
přítomnosti vlídného personálu 

tak trávíme jeden den v měsíci. 
Žáci si z Jojo parku odnášejí 
neopakovatelné radostné pro-
žitky. Srdečně za tuto možnost 
děkujeme.

Ivana Kuchařová,
třídní učitelka
Soukromá základní škola
speciální pro žáky s více 
vadami Ostrava s. r. o.
Ostrava-Mariánské Hory 

Z Jojo parku si žáci odnášejí neopakovatelné radostné prožitky.

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava-Mar. Hory
všechny srdečně zve

NA BESEDU JIŘÍHO 
JEZERSKÉHO

o historii Ostravy
17. května 2012 v 16.00

OSTRAVA
ZAČÁTKEM 20. STOLETÍ

Obyvatele městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
občas překvapí vysoké plame-
ny, které šlehají z venkovních 
hořáků společnosti EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL. Nejed-
ná se o nic nebezpečného, co 
by mělo vliv na zdraví nebo na 
životní prostředí. O vysvětle-
ní jsme požádali mediálního 
zástupce společnosti Jaromíra 
Krišicu. Hlavním produktem 
největšího zaměstnavatele 
v obvodu, společnosti EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, jsou 
tzv. tlusté plechy, používané 
k výrobě lodních plechů, mos-
tů, větrných elektráren, kon-
strukcí staveb aj. Polotovary 
k výrobě tlustých plechů jsou 
tzv. bramy, velké ocelové des-
ky o průměrných rozměrech 
250 mm x 1530 mm x 9000 mm 
a průměrné váze 27 tun. Bra-
my jsou vyráběny v ocelárně 
formou kontinuálního odlévá-
ní nebo jsou do EVS dováženy 
od dodavatelů ze zahraničí. 
„Představte si sérii různých 
výrobních zařízení, kde je 
surové železo postupně upra-
vováno, čištěno a zušlechťo-
váno do podoby kvalitní oceli, 
která má potřebné vlastnosti 
požadované zákazníkem pro 
jeho fi nální produkt. V závěru 
vychází z takzvaného zařízení 
kontinuálního lití nekoneč-
ný pás žhavé oceli o teplotě 
přibližně 950 stupňů Celsia, 

široký až 1530 milimetrů, kte-
rý je postupně zkracován na 
potřebnou délku a po ochlaze-
ní je dodán k dalšímu zpraco-
vání,“ přiblížil proces Jaromír 
Krišica. Při proměně surového 
železa na ocel vzniká i tzv. 
konvertorový plyn, který obsa-
huje směs plynů, zejména oxid 
uhelnatý. Konvertorový plyn 
je čištěn, jímán do zásobníku 
plynu a posléze přidán k zem-
nímu plynu a opětně využíván. 
„Protože plynojem pro záso-
by konvertorového plynu má 
omezenou kapacitu nebo se 
na jímání provádí pravidelná 
údržba, plyn, který nemůže 
být zpětně spotřebován, musí 
být spalován na takzvaných 
fl érách (venkovních hořácích). 
Ty jsou občas vidět v objektu 
společnosti EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL. Tím, že se plyn 
spaluje, nejsou vylučovány 
nespálené nebezpečné látky 
do ovzduší,“ líčí mluvčí fi rmy. 
Podle něj se EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL však převážně 
snaží tuto energii zase využívat 
zpátky, a tak devadesát procent 
konvertorového plynu, který 
vznikne ocelářským procesem, 
se využívá například ve vál-
covnách k ohřevu materiálu. 
Kromě toho, že to společnosti 
šetří náklady, šetří i primár-
ní surovinové zdroje – zemní 
plyn pro obyvatele.

Spalování konvertorového plynu
v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL
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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

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

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 
POHODLNÉ

PÁNSKÉ OBUVI
A VLOŽEK

od 7. 5. do 31. 5. 2012

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

www.atlastrade.cz

u pekárny

SLEVY až 50%

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
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Provozní doba: Po - pá 11.00 až  22.00 hod.

RESTAURACE ŠATLAVA
Vás zve na příjemné posezení

28. října 220, Ostrava-Mariánské Hory
(tramvajová zastávka Daliborova)

Tel: 596 636 311

PRODEJ A OPRAVY

JÍZDNÍCH KOL 
 TRADICE, SPOLEHLIVOST, ZÁRUKA

Využijte akční slevy
v měsíci květnu 

Velká akce – šrotovné

Těšíme se na vaši návštěvu.

FA SPURT 
Hynek Folvarčný, 28. října 245, 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory,

telefon: 596 625 285
e-mail:

spurt.folvarcny@centrum.cz
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