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Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člo-
věka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing

Vyhlašujeme 3. ročník 
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 Zastupitelstvo na svém pro-
sincovém zasedání schválilo 
rozpočet na letošní rok. Celko-
vé příjmy po konsolidaci činí 
171,756 milionu korun. Finan-
cování, které letošní rok snižu-
je příjmy rozpočtu městského 
obvodu v podobě splátky jistin 
a úvěrů (-4,8 milionu korun), 
a navyšuje příjmy změnou sta-
vu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech (150 tisíc 
korun), bude celkem 4,65 mili-
onu korun. Celkové výdaje činí 
167,106 milionu korun.

Je očekáván menší přísun pe-
něz z výherních hracích přístro-
jů z důvodu změny přerozděle-
ní odvodů, loni byly příjmy ve 
výši 4,615 milionu korun, letos 
3,602 milionu korun. Největší 
podíl na daňových příjmech 
má daň z nemovitosti, letos 
14 milionů korun, o rok dříve 
13 milionů korun, předloni jen 
11,5 milionu korun. Výše pří-

jmu za užívání veřejného pro-
stranství je očekávána na stejné 
úrovni jako v roce 2012, tedy 
1,5 milionu korun.

Co se týká nedaňových pří-
jmů, nejvyšší přísun peněz 
trvale plyne z pronájmu ostat-
ních nemovitostí a jejich čás-
tí, převážně z pronájmu bytů. 
Přesto je očekáván mírný 
pokles příjmů z nemovitostí, 
loni to bylo 101,671 milionu 
korun, předpokládaný příjem 
pro letošní rok je 100,650 mili-
onu korun. Klesající tendenci 
má také příjem z poskytování 
výrobků a služeb, 3,870 milio-
nu korun oproti loňským 4,364 
milionu korun. Předpokládá 
se taktéž pokles u kapitálo-
vých příjmů, rozdíl v příjmech 
z prodeje ostatních nemovitostí 
a jejich částí loňského a letoš-
ního roku je 1,4 milionu korun, 
v roce 2012 byly tyto příjmy 
ve výši 12,4 milionu korun, 

v letošním roce 11 milionů 
korun. V oblasti dotací budou 
pro rok 2013 nejvýznamnější 
položkou neúčelové neinves-
tiční dotace, a to ve výši 26,684 
milionu korun.

Na údržbu a opravy silnic 
a ostatní záležitosti pozemních 
komunikací je vyčleněna část-
ka o objemu 4,51 milionu ko-
run. Rozpočet počítá i s výdaji 
ve výši více než 4,5 milionu 
korun na péči o vzhled obce 
a veřejnou zeleň. Na výda-
je do bytového a nebytového 
hospodářství je pro letošek vy-
členěno 91,669 milionu korun. 
V roce 2013 se bude pokračo-
vat v regeneraci sídliště Fifejdy 
a v plánu je celá řada dalších 
aktivit. Konkrétní informace 
najdete na webových stránkách 
www.marianskehory.cz.

Lucie Hluchníková, 
vedoucí fi nančního odboru 

Rozpočet pro letošní rok počítá 
s celou řadou výdajů

Školáci si hrají v kurzu na novináře 
V Mariánských Horách v led-

nu odstartoval Kurz mediální 
výchovy. Speciálního krouž-

ku se účastní žáci sedmých 
a osmých tříd Základní školy 
Gen. Janka pod vedením radního 

našeho městského obvodu Patri-
ka Hujduse, který působí jako 
vedoucí vysílání Hitrádia Orion 
a své zkušenosti z oblasti médií 
bude dětem předávat jedenkrát 
týdně v rámci dvouhodinového 
vyučovacího bloku. „Na prvním 
setkání jsme se vzájemně sezná-
mili, řekli si, co všechno nás 
v kurzu čeká, a bavili se napří-
klad o tom, jaká existují média 
a co je to bulvár,“ prozradil 
radní a dodal, že je rád, kolik si 
netradiční kurz našel mezi dětmi 
příznivců. Všichni si společně 
budou hrát na novináře, čeká 
je také natáčení školních tele-
vizních novin, tvorba školního 
časopisu a několik zajímavých 
exkurzí. Dětem přejeme, aby se 
jim v kurzu líbilo, a těšíme se na 
jejich vlastní příspěvky v našem 
Zpravodaji.

ŽÁCI se podívají do zákulisí médií a vyzkoušejí si novinařinu 
v praxi.

Radnice městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky za-
koupila dva nové zastávkové 
přístřešky. Jsou to prosklené, 
moderní přístřešky, korespon-
dující s plošně instalovaným 
zastřešením zastávek na úze-
mí města Ostravy. Stejný typ 
lze vidět na nových zastávkách 
u obchodního centra Nová Ka-
rolina. „Jeden přístřešek jsme 

umístili na trase trolejbusových 
linek číslo 102 a 108 na zastáv-
ce Vršovců. Druhý je umístěn na 
zastávce autobusové linky číslo 
24 Zelená. Tato nemalá investi-
ce je přínosem pro občany naše-
ho obvodu, a proto doufáme, že 
nám přístřešky vydrží nepoško-
zené mnoho let,“ zmínila Ga-
briela Veselá z úseku místního 
hospodářství a dopravy.

Nové zastávkové přístřešky

TAKTO VYPADAL původní přístřešek na zastávce Vršovců.

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK na zastávce Zelená.

V sobotu 2. března se uskuteční od 19 
hodin v prostorách Harmony Hotel Clubu 
v Mariánských Horách tradiční ples mari-
ánskohorské radnice. V průběhu večera se 
můžete těšit na předtančení, k tanci a posle-
chu budou hrát dvě kapely a jako hlavní 
host se představí populární televizní bavič 
Vladimír Hron. Vstupenky si můžete zakou-
pit po telefonické domluvě na sekretariátu 
u asistentky starostky Hany Blinkové od 20. 
února. V ceně vstupenky za 500 korun je 
zahrnuta také teplá večeře.

Radnice pořádá ples

Zimní údržba místních komunikací
Zimní údržbu komunikací pro pěší a vozovek v naší správě provádí sdružení Zima MH, které 

zvítězilo v otevřeném výběrovém řízení v roce 2011. Plán zimní údržby pro rok 2012 až 2013 je pro 
informaci občanů zveřejněn od listopadu 2012 na webových stránkách www.marianskehory.cz.

Vážení spoluobčané, připomínáme, že své podněty k úklidu v okolí vašeho bydliště v Marián-
ských Horách a Hulvákách můžete zasílat na elektronickou adresu: uklid@marianskehory.cz.

VLADIMÍR HRON 
bude hostem plesu.
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Počet domů se v našem obvodu snížil 
o jeden bytový objekt na Železné ulici. 
„O zbourání tohoto domu bylo rozhod-
nuto po dlouhé diskusi a zvážení všech 
možností. Je mi to vždy velmi líto, když 
se musí zlikvidovat domy s dlouholetou 
historií,“ přiznala starostka Liana Janáč-

ková, když byla osobně dohlédnout na 
průběh demolice. Podrobnosti objasnil 
vedoucí bytového odboru Lukáš Lesňák: 
„Poté, co někteří naši spoluobčané zača-
li rozebírat nosné kovové prvky tohoto 
domu v době, kdy tam bydlely rodiny 
s dětmi, bylo nutno z bezpečnostních 

důvodů přistoupit k demolici.“ Dům na 
Železné ulici č. 606/12 z roku 1921 měl 
27 bytů o velikosti 1+1 a 0+1 se sníženou 
kvalitou. „Pozitivem tohoto bourání je 
vytvoření celistvého prostoru o výměře 
přibližně čtyři tisíce metrů čtverečních. 
Tento pozemek mezi ulicemi Železnou 

a U nových válcoven ve vlastnictví statu-
tárního města Ostravy může být zajíma-
vou investiční příležitostí pro různoro-
dou výstavbu bytových domů, adminis-
trativních budov, pro sportoviště, sklady 
nebo pro lehký průmysl,“ zdůraznil první 
místostarosta Jiří Boháč.

Stručný přehled cen tepla a teplé vody 
v obecních bytech pro rok 2013

Teplo a teplá voda jsou dodávány do obec-
ních bytů od dvou dodavatelů (kromě kotelen 
umístěných v domech), a to skupiny Dalkia 
a společnosti Hotel Harmony. Z historického 
hlediska je i způsob účtování rozdílný. Pro jas-
nější představu zveřejňujeme přehled. Všechny 
ceny jsou uvedené bez daně z přidané hodnoty.   

Domy na ul. Jahnova, Výstavní 16, 18, 20, 
Zelená 72, 86, Korunní 17

Cena tepla 480,10 Kč/GJ 

Domy Baarova 4, 6
Cena tepla 224/60 Kč/GJ 
Cena výkonu 89,15 Kč/kW/měsíc 

Všechny ostatní domy ve správě městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde 
je dodáváno teplo a teplá voda

Cena tepla 323 Kč/GJ 
Cena výkonu 101 Kč/kW/měsíc
(v domech, kde jsou domovní předávací stanice)

Cena výkonu 90,80 Kč/kW/měsíc
(v domech, kde nejsou domovní předávací stanice)

U domů, kde jsou domovní předávací
stanice
Cena ohřevu teplé vody 323 Kč/GJ 
Ceny výkonu 101 Kč/kW/měsíc 

U domů bez domovních předávacích sta-
nic

Cena ohřevu teplé vody 378 Kč/kW/měsíc
 
Cena vody pro rok 2013
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. od 

1. ledna 2013 zvýšily cenu vody pro své odbě-
ratele. Pro srovnání uvádíme cenu platnou pro 
rok 2012. Cena je uvedena v Kč/m3 s DPH.

Rok 2012 2013
Vodné 33,16 35,24
Stočné 33,93 36,42
Celkem 67,09 71,66

K O N T E J N E R 
na použité ošace-
ní, o kterém jsme 
psali v minulém 
Zpravodaji, je 
umístěn od úno-
ra na Fifejdách 
v lokalitě uli-
ce Jiřího Trnky 
nad tzv. dolinou. 
Díky své žluté 
barvě je nepře-
hlédnutelný.
 Redakce

O bezdomovectví mluví kde-
kdo. Radnice měst a obcí jsou 
bombardovány stížnostmi obča-
nů, kterým se nelíbí, že si lidé 
bez domova udělají své ležení 
pod okny paneláku, že rozloží 
svůj tábor mezi keři na náměs-
tí, že vysedávají na schodech 
kdejakého domu, že vybírají po-
pelnice ... Udělejte s tím NĚCO! 
Tak zní ultimativní pokyn. Udě-
lat co? Vyhnat bezdomovce 
z míst, kde „hyzdí“, neustále po 
nich uklízet rozházené odpadky, 
zabránit žebrání a spoustu ji-
ných „drobností“?

Bezdomovci nejsou politická 
strana, kterou může Nejvyšší 
soud ČR zakázat. Bezdomovci 
jsou občané České republiky, 
kteří se vlastním nebo cizím 
přičiněním dostali do nepřeko-
natelných problémů a následně 
ztratili střechu nad hlavou. Sa-
mozřejmě, otázka je, zda chtě-
jí, aby se jim pomáhalo, zda si 
chtějí prací vydělat peníze na 
stravu, nájemné či ošacení. 

Na toto téma diskutují huma-
nisté i realisté po celém světě 

a hledají  způsob, jak úspěšně 
zabránit odstrašující prezentaci 
bezdomovectví. Existují orga-
nizace, které  takovou bohumi-
lou činnost mají v náplni práce 
(Armáda spásy), pokouší se o to 
bohaté radnice, které pak sta-
ví  hangáry či nabízejí  kajuty 
lodí zakotvených na Vltavě, vaří 
se gulášové polévky. Výsledky 
všech těch diskusí „o nich bez 
nich“ neodpovídají vynaložené 
snaze. Proč? Protože jsem si 
ověřil, že bezdomovec myslí ji-
nak, nadčasově. 

Oslovil mne na parkovišti 
supermarketu „zuboženě“ vy-
padající relativně mladý muž, 
abych mu fi nančně přispěl na 
nocleh. Nabídl jsem mu, protože 
jsem zdědil po mamince sociál-
ní cítění, že ANO, když odklidí 
právě napadaný sníh před domy 
na ulici Korunní. Odpověděl mi: 
„To se mi nevyplatí.“ Pak mi 
popřál pěkný den a zmizel mezi 
zaparkovanými auty.

 Jiří Jezerský,
 místostarosta MHaH

Jak přemýšlí bezdomovec?

DNE 9. LEDNA zahájila společnost DAV, a. s., demolici domu.
POMÁHALA těžká technika, ale stavební materiál třídili pracovníci vlastníma 
rukama.

Bytový dům na Železné ulici musel být zbourán

V rámci Národního týdne trénování paměti se k této celorepub-
likové aktivitě připojí i občanské sdružení Senior servis. Na 12. 
března 2013 od 10 hodin připravilo přednášku v sále Biskupství os-
travsko-opavského na Kostelním náměstí č. 1 v Moravské Ostravě. 
Nový kurz Trénování paměti pak bude zahájen 19. března. Zájemci 
se mohou hlásit na telefonním čísle 776 763 519. 

V letošním roce si Česká společnost pro trénování paměti a moz-
kový jogging připomene už 15 let své existence. Od roku 2005 
jsou každoročně pořádány touto společností bezplatné přednášky 
s informacemi, jak je možné paměť trénovat. 

Pozvánka na trénink paměti
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Zkušenosti instruktorů z Centra bezpečné jízdy Libros
jsou jednoznačné: ženy jsou za volantem zodpovědnější 

Může se žena cítit příjemně 
v ryze pánském prostředí mezi 
auty a pneumatikami? Musím 
říci jednoznačně, že ano. Na 
první pohled to tak nevypadá, 
ale zdokonalovat se a načerpat 
nové zkušenosti do Centra bez-
pečné jízdy Libros se vydávají 
i ženy. „Kurz je jim ušitý přímo 
na míru. Maximální počet je 12 
osob, abychom se mohli věno-
vat každé řidičce individuálně,“ 
potvrzuje ředitel divize Centra 
bezpečné jízdy Adam Peschel. 
Podstatný rozdíl mezi řidičkami 
a jejich pánskými protějšky je 
až zarážející. „Nebojí se zeptat, 
když něčemu nerozumí. Nepři-
padá jim hloupé – a dokonce to 
vyžadují – se vracet ke stejnému 
úkolu, dokud ho nezvládnou. 
Nesvádějí vinu na auto, ale hle-
dají chyby u sebe,“ vypočítal 
hlavní rozdíly mezi přístupem 
obou pohlaví Adam Peschel. 
A protože nás zajímaly další 
informace ohledně kurzu bez-
pečné jízdy pro ženy, položili 
jsme sympatickému řediteli pár 
otázek: 
n Co všechno se můžeme 

během kurzu naučit a jak 
dlouho trvá? 

Jedná se o speciální produkt, 
který přináší určitá specifi ka. 
Věnujeme se více oblastem, 
v nichž si ženy nejsou úplně jis-
té – například orientaci vozidla 
v prostoru, vyhledávání cílů, 
dovednosti ovládat vůz v malé 
rychlosti a řadě dalších. Kurz 
má dvě části. Teoretická přípra-
va probíhá v učebně, na prak-
tická cvičení se přesouváme na 
polygon, který je vybavený nej-
modernější technologií. 
n Člověk by mohl získat 

dojem, že se jedná o fajn dám-
skou jízdu. Mýlím se? 

Ne, nemýlíte. Kurzy pro ženy 
děláme moc rádi. Ženy jsou 
mnohem zodpovědnější nejen 
jako řidičky, ale také jako klient-
ky. Přicházejí s tím, že nevědí, 
do čeho jdou. Už během teore-
tické části, která probíhá formou 
dialogu, se ptají na všechno, co 

je zajímá. U praktické výuky se 
na nic nevymlouvají a nechtějí 
skončit, dokud se daný problém 
nevyřeší. Když výsledky pak 
společně hodnotíme, oceňují, že 
získaly informace, které dosud 
nevěděly. 
n Když hovoříte o ženách, 

je z vás cítit respekt. 
Ženy mají obecně ochranitel-

ský syndrom, a proto nebývají 

na silnicích tak agresivní jako 
muži. Co se dá dělat, ale napros-
tá většina mužů si myslí, že na 
silnicích je pánem chlap. V kur-
zu ženy naučíme, jak předcházet 
krizovým situacím, a poradíme, 
jak se vyhnout střetu s nebez-
pečným agresorem. 
n Maminky se často pta-

jí, kam mají umístit sedačku 
s dítětem. Které místo je podle 

vašich zkušeností nejvhodněj-
ší? 

I když sám nejsem otcem, 
vím, že pro maminku je vždy 
bezpečí jejího dítěte na prvním 
místě. Pokud vlastní bezpeč-
ný vůz, považuji za vhodnější 
umístit sedačku s miminkem na 
dosah, tedy na přední sedadlo. 
Čím dál častěji je na silnicích 

vidět, že ženy jezdí většími auty. 
Pro rodinu je to nejen praktičtěj-
ší, ale určitě i bezpečnější. 
n Umí ženy dobře řídit 

velká auta? 
Když se vyhnu extrémním 

případům, kdy muž koupí své 
mladičké přítelkyni velký silný 
vůz, tak se většinou setkávám 
s tím, že ženy mají k rozměr-
nějším vozidlům velký respekt. 
Chtějí svůj vůz dobře ovládat 
a zajímá je vše, co k čemu slouží. 
Auto jim vlastně supluje obý-
vací pokoj – domácí prostředí, 
v němž se chtějí cítit bezpečně. 

Podrobné informace o jed-
notlivých kurzech získáte na 
webových stránkách www.
centrum.libros.cz nebo na tele-
fonních číslech 596 136 204 
a 732 894 914.

Přehled výher
1. cena:

kurz bezpečné jízdy STANDARD 
pro osobní automobil 

2. cena: 
kurz bezpečné jízdy ZÁKLAD 

pro osobní automobil
3. cena:

kurz bezpečné jízdy MOTOCYKL

Pravidla soutěže:
Soutěž bude probíhat až do konce března. V dubno-

vém čísle najdete všechny správné odpovědi na všech 
šest otázek. Tady jsou aktuální otázky z tematiky Centra 
bezpečné jízdy a ke každé otázce tři odpovědi (a, b, c), 
z nichž je jedna správná: 

CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY LIBROS OSTRAVA a městský obvod MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
vyhlašují soutěž o tři hodnotné ceny – poukazy na kurzy bezpečné jízdy 

v celkové hodnotě 10 000 korun.

OTÁZKY NA ÚNOR 

 Která barva vozidla je na silnici nejvíc viditelná? 
 a) červená    b) žlutá    c) stříbrná 

 Co je to funkce ESP ve vozidle? 
 a) elektrická stabilizace podvozku
 b) zkratka časopisu pro motoristy
 c) automatické vstřikování parfému

Správnou odpověď zašlete na e-mail:
info.centrum@libros.cz s textem: 

SOUTĚŽ MHaH, otázka č. xx,
správná odpověď (a, b nebo c ) 

Nezapomeňte uvést jméno a příjmení, kontakt, 
případně telefonní číslo.

1

2

Naše radnice přispěla pěti 
tisíci korunami na aktivity 
související s realizací pro-
jektu Stáří očima ostrav-
ských dětí, realizovaného 
jednak jako literární, jednak 
jako výtvarná soutěž žáků 
Základní školy Mariánské 
Hory na ulici Generála Jan-
ka. Finance byly použity 
například na tisk soutěžních 
propozic, přihlášek a dalších 
propagačních materiálů, ke 
koupi odměn pro oceněné 
účastníky (temperové barvy, 
školní pastelky, USB disky) 
a papírenského zboží ke kore-
spondenci i ukládání doku-
mentů z přípravy a průběhu 
soutěží. „Prezentace výsled-
ků se uskuteční v roce 2013 
v rámci Evropského dne 
mezigenerační solidarity. 
Tento den je každoročně 
věnován sbližování žáků škol 
a starších lidí,“ uvedl před-
seda občanského sdružení 
Ostravský debatní klub „MY 
50+“ Jiří Hon.

Radnice podpořila 
projekt Stáří očima 
ostravských dětí 

Máte blízkého, o kterého se 
potřebujete postarat? Hledá-
te osobní asistenci pro dítě se 
zdravotním postižením? Potře-
bujete radu nebo pomoc při péči 
o domácnost? Od 1. února vám 
může pomoci nový webový por-
tál sociálních služeb a souvisejí-
cích aktivit. Na webovém portálu 
www.socialnisluzby.ostrava.cz 
naleznete pravidelně aktualizo-
vaný přehled sociálních služeb 
a souvisejících aktivit organizací, 
jejichž činnost je fi nančně pod-
porována z rozpočtu statutárního 
města Ostravy. Další informa-
ce o poskytovatelích sociálních 
služeb a souvisejících aktivitách 
a o procesu komunitního plá-
nování v Ostravě naleznete na 
internetových stránkách www.
kpostrava.cz a www.ostrava.cz.

Nový webový portál 
pomůže při 
vyhledávání
sociálních služeb 
v Ostravě

I v letošním roce radní měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky vyhlásili soutěž Čer-
tovské pohádky. Jedná se již 
o třetí ročník oblíbené literární 
soutěže, tentokrát s podtitulem 
Čerti na dovolené, a zúčast-
nit se jej mohou, stejně jako 
v předchozích dvou letech, děti 
z celé Ostravy. Téma třetího 
ročníku je Čerti na dovolené 
a napsanou pohádku je potřeba 
poslat nejpozději do 30. května 
na e-mailovou adresu: soutez@
certovskepohadky.cz. „Jsme rá-
di, že si Čertovské pohádky 

u ostravských základních škol 
postupně získávají respekt, 
a těšíme se na zajímavé pohád-
kové příběhy, které letošní roč-
ník soutěže přinese,“ řekl autor 
projektu, radní Patrik Hujdus, 
a starostka Liana Janáčková 
dodala: „S radními jsme se 
shodli na tom, že z kvalitních 
projektů se má tvořit tradice, a 
proto chceme Čertovské pohád-
ky podporovat a organizovat 
i v budoucích letech.“ Pro nej-
šikovnější dětské autory jsou 
opět připraveny hodnotné ceny 
v čele s týdenním pobytem 
v hotelu Odra v Ostravici pro 

celou rodinu za první místo. 
Čertovské pohádky ovšem ne-
jsou pouze literární soutěž. Děti 
mariánskohorských mateřských 
škol mohou soutěžit v kreslení 
obrázků na téma Čerti na dovo-
lené. Všechny podrobnosti 
o Čertovských pohádkách, stej-
ně jako informace o již uplynu-
lých ročnících soutěže, najdete 
na www.certovskepohadky.cz. 

Čertovské pohádky potřetí

Děkuji volební komisi voleb-
ního okrsku č. 271, že mi umož-
nila volit poprvé prezidenta 
v době mé nenadálé nemoci. 
Zvláště pak děkuji dvěma mla-
dým lidem z volební komise, 
slečně Karolíně Stejskalové 
a panu Marku Čížkovi, kte-
ří po odmítnutí volby za mne 
manželkou byli ochotni přijít 
do domácnosti, a tak jsem měl 
možnost volit poprvé prezidenta 
republiky.

Miroslav Panáček, 
Mariánské Hory

NAPSALI JSTE NÁM:
Od 1. ledna 2013 spravu-

je daň z nemovitostí v České 
republice 14 fi nančních úřadů 
se sídlem v jednotlivých kraj-
ských městech a v hlavním 
městě Praze. Správu daně 
z nemovitostí vykonávají pro-
střednictvím svých územních 
pracovišť. Místně příslušným 
správcem daně z nemovitostí 
je ten fi nanční úřad, v jehož 
obvodu územní působnosti se 
předmětné nemovitosti nachá-
zejí. Více informací najdete na 
www.marianskehory.cz. 

Organizace správy 
daně z nemovitostí
od 1. ledna 2013

V KURZU se ženy naučí, jak správně sedět za volantem.
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PANÍ PAVLÍNA MAKANOVÁ oslavila v lednu krásné 95. 
narozeniny. Gratulace za všechny pracovníky radnice přijala 
z rukou prvního místostarosty Jiřího Boháče. 

Jubilantka oslavila 95 let

NOVÉ ostravské divadlo P.A.S.T. zahajuje 7. března v divadelním 
sále Stará Aréna. 

Studenti ostravských střed-
ních, vyšších odborných a vy-
sokých škol se rozhodli hrát 
divadlo. Asi takto se dá shrnout 
myšlenka nového ostravského 
divadla P.A.S.T. (Profesionálně 
Amatérský Studentský Teátr) 
a celý projekt „Divadlo mladou 
hlavou...“. Divadlo P.A.S.T. 
vzniklo z iniciativy studentů, 
kteří mají zkušenosti z odbor-
ných hereckých škol nebo 
nějakým způsobem se už setkali 
s prací v divadle. Tito studenti 
mají v plánu zavést novou stá-
lou scénu amatérského divadla 
ve městě Ostrava. Spolu s pro-
dukční společností DH Compa-
ny, která si vzala celý projekt 
pod svá „křídla“, startují pravi-
delná představení v divadelním 
sále Stará Aréna na náměstí 
T. G. Masaryka v centru Ostra-
vy. Slavnostní zahájení se koná 
7. března v 18.00 hodin premié-
rovým představením „Ironie 
osudu“ na motivy povídek A. P. 
Čechova. 

Projekt „Divadlo mladou hla-
vou...“ spočívá v divadelních 

představeních pro ostravské 
střední a základní školy, a také 
pro veřejnost. „Pojetí celého 
divadla, včetně samotných před-
stavení, chce P.A.S.T. zachovat 
mladé, zábavné a svěží. Účel 
tohoto projektu Divadlo mladou 
hlavou... je, aby zároveň propo-
jil generace a ukázal ostravským 
návštěvníkům divadla, že Ostra-
va je připravena na to, aby měla 
další divadelní scénu, a že si 
Ostravané mohou začít vybírat, 
kam půjdou do divadla,“ uvedl 
režisér a herec David Hruboš. 
Poděkování podle něj patří sta-
rostce Lianě Janáčkové, která 
přijala záštitu nad celým projek-
tem. 

Premiérovým představením 
startuje deset „Čechovových 
čtvrtků“, kdy divadlo P.A.S.T. 
bude hrát dvě dopolední před-
stavení pro ostravské studenty 
a odpolední představení pro 
veřejnost. Do repertoáru chce 
soubor zavést i jiné divadelní 
inscenace a vybudovat klasický 
divadelní program.

Studenti budou hrát divadlo

V poslední době se setkávám 
s dotazy, kam až může kontrol-
ní výbor při své činnosti zajít. 
Co ještě je v jeho působnosti, 
a kde jeho působnost končí. Dle 
zákona o obcích se hovoří vždy 
o obci, což je v našem případě 
statutární město Ostrava, obvod 
MHaH a další městské obvody 
jsou jen organizační jednotky 
obce. V tomto článku se hovoří 
jak o obci, tak o obvodu – znění 
zákona nehovoří o obvodu – my 
ho budeme aplikovat na úroveň 
obvodu. Nejprve musíme odli-
šit ustanovení zákona o obcích, 
která upravují činnost výborů 
obecně (zejména § 117 a § 118 
zákona o obcích), a tudíž se na 
kontrolní výbor vztahují také 
ustanovení, která jsou určena 
pouze pro činnost povinně zři-
zovaných výborů (§119 zákona 
o obcích), a to fi nančního a kont-
rolního výboru. 

Kontrolní výbor je povinně 
zřizován zastupitelstvem ob-
vodu, které také volí a odvolává 
jeho předsedu a další členy toho-
to orgánu. Jelikož je to povinný 
iniciativní a kontrolní orgán 
zastupitelstva, není možné užít 
ustanovení zákona o obcích, kte-
ré dává zastupitelstvu pravomoc 
rušit výbory. Kontrolní výbor, 
který je zastupitelstvem obvodu 
zřízen vždy, nemůže být zrušen. 
Počet členů kontrolního výbo-
ru je vždy lichý, přičemž zákon 
stanoví minimální počet tří čle-
nů. Zároveň členy kontrolního 
výboru nesmí být starosta, mís-
tostarosta, tajemník obvodního 
úřadu, případně osoby zabezpe-
čující rozpočtové a účetní práce 
na obvodním úřadu (totéž platí 
o fi nančním výboru). Předsedou 
kontrolního výboru může být 
pouze člen zastupitelstva obvo-
du. Jeho postavení je díky tomu 
také mnohem silnější než ostat-
ních členů výboru, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obvodu.

Ze své činnosti se kontrolní 
výbor zodpovídá pouze za-
stupitelstvu obvodu, kterému 
také předkládá svá stanoviska 
a návrhy. Je to logický vztah 
mezi zřizovatelem výboru a jeho 
iniciativním orgánem. O četnosti 
jednání výborů se zákon nezmi-
ňuje. V obecně formulovaném 
usnesení jenom říká, že výbor 
se schází podle potřeby. V tom-
to je poměrně velká volnost 
a záleží především na podnětech 
k projednávání a dohodě. V této 
souvislosti upozorňuji na výklad 
§ 16 odst. 2 písm. g) zákona 
o obcích, podle něhož občan 
obce (v našem případě obvodu) 
starší 18 let, který vlastní na úze-
mí obce (obvodu) nemovitost, 
má právo podávat orgánům obce 
(obvodu) návrhy, připomínky 
a podněty. Rovněž připomínám, 
že zákon zmiňuje výbory niko-
liv jako orgány obvodu, ale jako 
orgány zastupitelstva obvodu, 
které je zřizuje. Proto bychom 
měli vnímat, že toto oprávně-
ní se vztahuje k zastupitelstvu 
obvodu, radě obvodu, starosto-
vi, obvodnímu úřadu, ale výbor 
je odvozen od zastupitelstva. 
Pokud ale zastupitelstvo obvodu 
uloží výboru, aby se návrhem, 

připomínkou a podnětem občana 
zabýval, měl by je projednat na 
svém jednání a příslušný návrh, 
respektive stanovisko k dotče-
né věci, předložit zastupitelstvu 
obvodu.
Člen zastupitelstva obvodu 

má při výkonu funkce právo 
podle § 82 písm. a) a b) zákona 
o obcích předkládat výborům 
návrhy na projednání, ale také 
právo vznášet dotazy, připomín-
ky a podněty k předsedům výbo-
rů. Písemnou odpověď na dotaz 
musí obdržet do 30 dnů. Podle 
tohoto ustanovení musí postupo-
vat také starosta, místostarosta, 
případně člen rady obvodu, který 
předkládá návrh na projednání. 
Všichni jmenovaní totiž vystu-
pují ve vztahu k výboru jako čle-
nové zastupitelstva obvodu a ne-
mohou sami úkolovat. Jediným 
orgánem, který dává výborům 
úkoly, je zastupitelstvo obvodu 
jako kolektivní orgán. Usnesení 
výboru, což je většinový projev 
jeho vůle, se vyhotovuje písem-
ně a podepisuje je předseda vý-
boru. K přijetí platného usnesení 
je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů výboru. 

Zákon kontrolnímu výboru 
dává možnost vlastní iniciati-
vy při kontrolní činnosti, a to v 
§ 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona 
o obcích, podle něhož kontrolu-
je plnění usnesení zastupitelstva 
obvodu a rady obvodu, je-li zří-
zena, a dále kontroluje dodržo-
vání právních předpisů ostatními 
výbory a obvodním úřadem na 
úseku samostatné působnos-
ti. V těchto případech je pouze 
na kontrolním výboru, kterými 
záležitostmi se bude zabývat. Je 
zřejmé, že působnost kontrolní-
ho výboru je formulována dos-
ti obecně, proto může být kon-
trola dosti široká. Jelikož kon-
trolní výbor kontroluje dodržo-
vání právních předpisů ostatními 
výbory, může se kontrola rovněž 
dotknout druhého povinného 
výboru, a to fi nančního. 

Upozorňuji, že kontrolní 
výbor je kolektivním orgánem. 
Rozhoduje ve sboru a přijímá 
usnesení. Zdůrazňuji to z tohoto 
důvodu, že se objevily případy, 
kdy jednotliví členové kontrol-
ního výboru chtěli samostatně 
provádět kontrolu bez jakéhoko-
liv projednání a pověření v rám-
ci výboru. Kontrolní výbor může 
pověřit svého člena provedením 
kontroly, ale musí se tak stát na 
jednání tohoto orgánu a větši-
novým usnesením všech členů. 
Zákon o obcích tuto situaci při-
pouští, když stanoví, že zápis 
podepisuje člen výboru, který 
kontrolu provedl, a zaměstnanec, 
kterého se kontrola týkala. Kont-
rola členem výboru je možná, ale 
musí být naprosto zřejmé, že jde 
o pověření a kontrolující de fac-
to zastupuje při kontrole výbor. 
Výbor předloží zápis zastupi-
telstvu obvodu, k zápisu připo-
jí vyjádření orgánu, popřípadě 
zaměstnanců, jejichž činnosti se 
kontrola týkala (§119, odst. 5 
zákona o obcích). Kontrolní, ale 
i fi nanční výbor je oprávněn za 
účelem kontroly seznamovat se 
i bez souhlasu subjektů s rele-

vantními osobními údaji. Jinak 
řečeno, fi nanční a kontrolní 
výbor má oprávnění seznamovat 
se s takovými osobními údaji 
zaměstnanců obvodu i bez jejich 
souhlasu, které se přímo vztahují 
ke kontrole hospodaření s majet-
kem a fi nančními prostředky 
obvodu (v případě fi nančního 
výboru), resp. s kontrolou zákon-
nosti postupu obvodu (v případě 
kontrolního výboru). Členové 
těchto dvou výborů jsou násled-
ně povinni zachovávat mlčenli-
vost o osobních údajích a bez-
pečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpe-
čení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení 
členství ve výboru. Vzhledem 
k povinnosti mlčenlivosti členů 
kontrolního a fi nančního výboru, 
jakož i vzhledem k povinnostem 
správce a zpracovatele osobních 
údajů k jejich ochraně, nesmí 
zápis z provedené kontroly obsa-
hovat osobní údaje jednotlivých 
zaměstnanců obvodu. Zápis 
o provedené kontrole, včetně 
vyjádření, se předkládá zastupi-
telstvu, přičemž je plně na vůli 
zastupitelstva, zda předložený 
zápis projedná a jak s jeho obsa-
hem naloží. 

Dále se zmíním o úkolování 
starosty předsedou fi nanční-
ho nebo kontrolního výboru. 
Pokud jde o starostu obvodu, dle 
§ 103 odst. 2 zákona o obcích 
odpovídá starosta za výkon své 
funkce zastupitelstvu, které mu 
může, jakožto jednomu ze svých 
členů, rovněž ukládat úkoly. 
Výbor zastupitelstva obvodu 
(včetně fi nančního) nemůže bez 
dalších možností úkolovat sta-
rostu ani jiné orgány obce, jejich 
členy či zaměstnance obvodu. 
Jiná situace by nastala, pokud 
by se předseda výboru, resp. čle-
nové výboru obrátili na starostu 
s požadavkem na součinnost při 
provádění kontroly. Starosta je 
nejen orgánem obvodu repre-
zentujícím obvod na veřejnosti, 
ale je také tím, kdo stojí v čele 
úřadu. Jako takový má povinnost 
nabídnout a poskytnout veškerou 
součinnost (srov. § 109 odst. 3 
písm. a/ zákona o obcích).

Rovněž diskutovanou otáz-
kou je odlišnost pravomocí 
výboru na úrovni obvodu, kraje 
a hl. města Prahy. Pravomoci 
kontrolního výboru jsou uprave-
ny ve všech třech zákonech stejně 
(obec, kraj a hl. město Praha). Co 
se týká fi nančního výboru, pak 
lze konstatovat, že u kraje jsou 
úkoly vyplývající ze zákona ur-
čeny šířeji. Oproti obcím a hl. m. 
Praze je však u kraje pravomoc 
zastupitelstva stanovena úžeji, 
neboť zastupitelstvo kraje může 
pověřit fi nanční výbor dalšími 
úkoly pouze v oblasti fi nanční. 
Rozdíl je i v tom, že minimální 
počet předmětného výboru je 
u obce 3 a u krajů a Prahy 5. 
Úprava zápisu je přes odlišné 
označení zápisu u kraje (zákon 
hovoří o „kontrolním zápisu“) ve 
všech třech zákonech shodná.

Jiří Boháč,
1. místostarosta
městského obvodu MHaH

Kontrolní výbor zastupitelstva obvodu
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n Ještě stále oblékáte bílý 

plášť a léčíte své pacientky. 
Nemáte někdy chuť pověsit 
doktořinu na hřebík? 

Práce v ordinaci mě baví. 
Dvakrát týdně docházím do 
gynekologické ambulance 

v Mariánských Horách, kde se 
věnuji naplno jen svým pacient-
kám. Díky tomu, že řeším jejich 
problémy, na svoje stresy snad-
něji zapomínám. Přiznám se, že 
se tam vždycky těším. Medicína 
je stále můj velký koníček. 
n Čtrnáct let už řídíte 

chod polikliniky. To musela 
být pořádná změna pro lékař-
ku, začít najednou řídit chod 
velkého zdravotnického zaří-
zení. 

Nebyla jsem na to sama, 
bez manžela a týmu spolehli-
vých spolupracovníků bych to 
nezvládla. Já jednám s personá-
lem a mám na starosti komuni-
kaci se zdravotními pojišťovna-
mi. Manželovi jsou bližší tech-
nické a ekonomické záležitosti. 
Koneckonců jako v každé fi rmě 
se musíme postarat, aby všech 
120 zaměstnanců mělo kaž-
dý měsíc svou výplatu na účtu 
a aby fungoval chod celé poli-
kliniky bez problémů. 
n Laické oko pacienta mu-

selo zaznamenat, že se poli-
klinika pod vaším společným 
vedením proměnila. Investo-
vali jste do rozsáhlých oprav 
a vybavení. 

Budovu jsme kdysi koupili ve 
špatném technickém stavu, což 
bylo neslučitelné s jejím dalším 
rozvojem. Postupně jsou rekon-

struovány všechny její části – od 
výměny rozvodů vody, elektřiny 
a topných těles až po zateplení 
fasádního pláště budovy s kom-
pletní výměnou oken. Vnitřní 
prostory prošly modernizací 
a celkovou estetizací. Komfort-
nější jsou také sociální zařízení 
a zázemí pro pacienty. 
n Z čeho máte největší 

radost?
Mám radost z toho, že se nám 

podařilo průběžnými investice-
mi do přístrojového vybavení 
vybavit polikliniku nejmoder-
nější diagnostickou technikou. 
Nejvýznamnější technologickou 
změnou vůbec byla kompletní 

digitalizace radiodiagnostické-
ho oddělení – centrální rentgen, 
mamograf i sonografy. Nedávno 
jsme pořídili na oddělení RTG 
i ultrazvukový přístroj, který 
mimoto, že patří k nejmoderněj-
ším v kraji, umožňuje vyšetřit 
prsa pomocí vyhledávání mikro-
kalcifi kací a elastografi e, což je 
šetrná metoda, která nezatěžuje 
organismus zářením, a proto 
zde mohou podstoupit bez obav 
vyšetření i ženy mladší čtyřiceti 
let. Nové automatické analyzá-
tory má biochemická laboratoř, 
špičkově vybavená je laboratoř 
funkční diagnostiky plic. Velmi 
dobře klienti přijali i poskyto-
vání konzultací v oblasti výživy 
a dietologie.
n Jste matkou už dospě-

lého syna, který se prý kdysi 
nemohl rozhodnout, jakou 
školu bude studovat. Jak to 
dopadlo? 

Je to skutečně pravda. Váhal 
mezi medicínou a ekonomikou, 
a tak si podal dvě přihlášky – do 
Prahy a do Ostravy. Obě ško-
ly studoval souběžně, dokud 
bakalářské studium na VŠB-TU 
neukončil absolutoriem. Letos 
ho čekají státnice na 3. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze a pak bude pokračo-
vat v magisterském studiu na 
VŠB-TU dálkově. Kromě toho 

má celou řadu koníčků a zájmů 
– věnuje se zpěvu a hře na kla-
vír v místní hudební škole, mezi 
jeho oblíbené činnosti patří také 
sport. Jeho přítelkyně vystudo-
vala výtvarné umění na Ostrav-
ské univerzitě a dálkově studuje 
práva. Oba jsou nesmírně aktiv-
ní. 
n Čemu se bude syn věno-

vat? Platí v jeho případě, že 
jablko nepadá daleko od stro-
mu? 

Ano, platí. I on se chce věno-
vat gynekologii. Z domu ví, že 
si nejdříve musí udělat atestaci 
a mít odbornost, a pak se může 
věnovat práci, která ho bude 
bavit. 
n Kdo zná i vašeho 

manžela, ten jistě potvrdí, že 
jste správná dvojka. Jste spo-
lu v práci, doma a na dovo-
lenou jezdíte také nejraději 
sami. Nezavání to tak trošku 
„ponorkou?“ 

Většinou se spolu nenudíme, 
rádi cestujeme po vlastech čes-
kých a poznáváme jejich krásu 
a historii, což platí i pro naše 
cesty do zahraničí. Všude je 
něco k vidění a všude se pořád 
něco děje. V zimě jsme jezdi-
li oba i na hory, ale manžel má 
potíže s kolenem, tak na jeden 
týden vyrážím s přáteli do Itálie 
už bohužel bez něj. 
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„Mám ráda hory, a proto žiji v Horách Mariánských,“ 
říká v rozhovoru lékařka Helena Fousková 

Korunní ulice se v poslední 
době stala pro některé řidiče 
závodní dráhou. Nevadí jim, že 
zde platí pravidla pro průjezd 
obytnou zónou ani nainstalova-
né retardéry, že svou rychlostí 
ohrožují své okolí. Tento fakt 
potvrdili také strážníci městské 
policie, kteří uvedli, že si lidé 
stěžují na nadměrný hluk způ-
sobený vysokou rychlostí. Pro-
blém se dokonce řešil na pro-
sincovém zastupitelstvu, kde se 
probíraly různé varianty řešení. 
K prvnímu kroku přistoupila 
starostka Liana Janáčková, kte-
rá osobně navštívila Jana Zao-
rala, šéfa pizzerie Don Corleo-
ne, na jejíž řidiče se objevuje 
nejvíce stížností. „Se všemi 
zaměstnanci, kteří rozváže-
jí pizzy, jsem promluvil, aby 
dodržovali předpisy. Jinak jim 
hrozí od zaměstnavatele vyso-
ká pokuta. Přiznávám, že je to 
s nimi někdy složitější, protože 
to jsou mladí kluci, kterým je 
třeba neustále připomínat, jak 
se mají na silnicích chovat,“ 
ubezpečil Zaoral s tím, že bude 
situaci monitorovat. 

O spolupráci žádá
radnice občany 

V uplynulých dnech byli sta-
rostka a radní svědky události, 

kdy jejich vozidlo předjela na 
Korunní ulici dodávka červe-
né barvy. „Zcela jistě výrazně 
překročila povolenou rychlost. 
Pokud si občané všimnou, kte-
rá vozidla porušují pravidla 
silničního provozu zvláště na 
této ulici, a stihnou si zapsat 
registrační značku auta, ať bez 
obav kontaktují náš sekreta-
riát,“ vyzvala občany k větší 
všímavosti starostka Liana 
Janáčková. 

Mnohonásobně překroče-
ná rychlost v obytné zóně na 
Korunní ulici však není jedi-
ným prohřeškem řidičů. Vyso-
ký počet řidičů zde neumí 
správně dávat přednost. Proto 
přinášíme základní informace 
o pravidlu pravé ruky. 

Jak se jezdí podle 
pravidla pravé ruky? 

Pravidlo pravé ruky se použí-
vá na křižovatkách, kde není 
upravena přednost dopravními 
značkami. Toto pravidlo by 
mělo vést ke zklidnění dopra-
vy. Auta pak jedou pomaleji 
a dávají větší pozor, a to 
zejména v úsecích, které jsou 
nepřehledné. V praxi to vypadá 
kolikrát jinak. „Pravidlo pravé 
ruky, to je základ, který by měli 

ovládat bezpečně všichni řidi-
či, a to hned v době, kdy s ještě 
mokrým řidičským průkazem 
opustí autoškolu. Dnešní řidi-
či jsou ale příliš zpohodlnělí 
značením, které provází téměř 
každou křižovatku ve větších 
městech, a tak zapomínají na 
základní jednoduchou pomůc-
ku,“ připomněl učitel autoško-
ly Patrik Mácha, který provedl 
průzkum, z něhož vyplynulo, 
že bez značení či semaforů by 
bylo mnoho řidičů zcela bez-
mocných.

Někteří řidiči jezdí jako blázni

MUDr.
Helena Fousková 
l je akcionářkou a gene-

rální ředitelkou a. s. MEPHA-
CENTRUM, provozující 
polikliniku stejného jména 
v Porubě
l dva dny v týdnu ordinu-

je v gynekologické ambulanci 
společnosti GYNORDplus 
v Mariánských Horách 
l dříve působila také jako 

viceprezidentka České lékař-
ské komory
l politickou kariéru už 

pověsila na hřebík, dění ale 
pečlivě sleduje 
l ve volném čase ráda 

s manželem cestuje
l jednou týdně hraje 

tenis, mezi oblíbené sporty 
patří i lyžování 
l relaxuje ráda na zahra-

dě, kde nepěstuje zeleninu, 
ale pečuje o okrasné stromky 
a květiny

VĚTŠINA ŘIDIČŮ neumí 
používat pravidlo pravé ruky 
v praxi, pokud se na křižovatce 
objeví více aut najednou. Při 
závěrečných zkouškách vypa-
dává docela hodně žáků kvůli 
tomu, že zapomenou na pravi-
dlo pravé ruky. Podle odbor-
níků bude ještě hodně dlouho 
trvat, než si na to někteří jedin-
ci (řidiči) zvyknou. 

Městská policie Ostrava zve 
na další z řady bezplatných kur-
zů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Koná se ve středu 27. 
února 2013 od 16 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostra-
vě. 

Únorové téma setkání s obča-
ny nese název Krok za krokem 
při dopravní nehodě. Hovořit se 
bude o tom, jak se chovat a jak 
správně postupovat při doprav-

ní nehodě, a to nejen z pozice 
přímého účastníka, ale i z pozi-
ce náhodného svědka, kolem-
jdoucího. Samozřejmě nebude 
chybět oblíbená sebeobrana 
a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastní-
ků kurzu. Bližší informace rádi 
poskytneme na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednic-
tvím elektronické pošty na adre-
se info@mpostrava.cz.

Bezplatný kurz pro veřejnost

V obřadní síni městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák 
se koná řada svateb mladých i zralých párů. V sobotu 19. ledna 
si tady své „ano“ řekli snoubenci Vladimír a Radomíra Ponošovi. 
Oddávajícím byl první místostarosta Jiří Boháč, který popřál novo-
manželům hodně lásky, zdraví, štěstí do příštích společných let.

V obřadní síni se oddávalo
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Zmatený mladík
Tísňové volání upozorni-

lo strážníky městské policie 
v Ostravě-Mariánských Horách 
na dezorientovaného mladého 
muže. Přibližně 20letý mla-
dík byl jen lehce oblečen, měl 
na sobě mikinu a bermudy, na 
nohou měl obuty sandály. Nevě-
děl, jak se jmenuje ani kde byd-
lí. Zmateně zvonil na zvonky 
domu, u kterého stál, a tvrdil, že 
hledá rodiče. Strážníci prochlad-

lého mladíka zabalili do termo-
fólie a přivolali lékaře. Muž, 
jehož totožnost se nepodařilo 
na místě zjistit, byl převezen do 
nemocnice.

Rvačka mezi mladíky
Strážníci řešili také rvačku 

mladíků na jedné z tramvajo-
vých zastávek v Ostravě-Mari-
ánských Horách. Dva mladíky, 
kteří se prali, se pokoušel třetí 
od sebe odtrhnout. Než se k nim 
strážníci dostali, padl i nějaký 
ten kopanec. Rvačka však záhy 
skončila. Dvacetiletý mladík 
byl napaden 16letým kamará-

dem. Jejich společný známý se 
pokoušel jejich vzájemnému 
napadání zamezit. Protože nikdo 
z nich neutrpěl žádné zranění 
a nechtěl nic oznamovat, stráž-
níci je nechali jít. Nicméně nej-
mladšího z mladíků podrobili 
ještě dechové zkoušce, protože 
měli podezření, že je mírně opi-
lý. Jejich podezření se potvr-
dilo, mladistvý nadýchal 0,61 
promile. Odmítl však prozradit, 
kde k alkoholu přišel. Strážníci 
kontaktovali mladíkovu matku, 
která si syna odvedla. O události 
byl informován orgán sociální 
péče.
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KRIMI V OBVODU:

STALO SE:
Senioři spolu se zaměstnanci charit-
ního domu připravili Vánoční příběh

Ve čtvrtek 20. prosince sehráli uživatelé Cha-
ritního domu sv. Alžběty v Mariánských Horách 
spolu se zaměstnanci malou divadelní scénku 
na vánoční téma. Už od začátku prosince se 
začalo s nacvičováním. Poté, co si mezi sebou 
rozdělili role, učili se aktéři deklamovat texty, 
připravovaly se rekvizity a kostýmy. Přestože 
se jednalo o divadelní debut, překvapili nás 
senioři svým hereckým nadšením a výbornou 
úrovní hlasového projevu. Jednotlivé výstupy 
jsme prokládali zpěvem koled. Výsledkem spo-
lečného snažení pak byla tři představení. Jed-
no z nich jsme sehráli také pro děti z nedaleké 
Mateřské školy Zelená, se kterou udržujeme již 
delší dobu dobré partnerské vztahy. Odměnou 
za celkové úsilí pak byl pocit radosti z úspěšně 
odvedené práce. 

 Martin Trubač, vedoucí střediska

Bruslení s čertem 
Občanské sdružení Čertova Lhota uspořádalo 

8. prosince bruslení pro děti z Mariánských Hor 
a Hulvák. Bruslení se konalo na zimním stadi-
onu Sareza v Ostravě-Porubě a zúčastnilo se ho 
na 70 dětí, včetně doprovodu. Během devade-
sáti minut si děti užily hodně legrace s čerty, 
Mikulášem i andělem. Všechny děti si z akce, 
kterou pomohli fi nančně realizovat sponzoři, 
odnesly dárkové balíčky. Občanské sdružení 
Čertova Lhota myslelo i na nemocné děti, 
a tak část mikulášské nadílky putovala na jed-
notku intenzivní péče dětského oddělení Měst-
ské nemocnice v Ostravě.  (tv)

Děti dětem 
Dne 11. prosince 2012 se uskutečnil advent-

ní koncert v rámci projektu Děti dětem, jejž 
připravilo občanské sdružení Madleine za při-
spění mariánskohorské radnice, která sdružení 
poskytla dar ve výši pěti tisíc korun. V letoš-
ním roce se koncertu zúčastnily děti z dětského 
domova v Ostravě-Hrabové, které zazpívaly 
a zarecitovaly vánoční písničky a koledy. Těm-
to dětem Občanské sdružení Madleine poskyt-
lo fi nanční příspěvek na nákup materiálů na 
výrobky, které na koncertech rozdávaly. Dále 
vystoupil Ostravský pěvecký sbor ZUŠ Edu-
arda Marhuly pod vedením sbormistra Milana 
Chromíka. Vánoční atmosféru vykouzlila zná-
má protagonistka francouzských šansonů, zpě-
vačka Radka Fišarová, za doprovodu jazz-tria 
a akordeonu. Speciálním hostem byl fi nalista 
pořadu Česko hledá SuperStar Tomáš Savka, 
který s Radkou také zazpíval duet. Společně si 
pak také zazpívali s dětmi ze sboru. Adventní-
ho koncertu se zúčastnilo kolem pěti set osob, 
které si přišly užít atmosféru do jedinečného 
prostředí kostela. 
Markéta Uherková, koordinátorka projektu 

Málokdo z nás si dokáže 
představit život bez fotogra-
fi e. Svatby, pohřby, biřmování, 
chvíle smutné i veselé, každo-
denní i slavnostní. Obrázky 
z nich plní rodinná alba, zůstáva-
jí zapomenuty a mnohdy končí 
v nenávratnu, a to již (nebo mož-
ná teprve) od roku 1839. Tehdy 
francouzská vláda kupuje objev 
Louise Daguerra a zdarma jej 
věnuje světu. Je více než sym-
bolické, že jednou z věcí, které 
se vždy lidé snaží zachránit při 
přírodních nebo dějinných kata-
strofách, je i fotografi cké album. 
Fotografi e je především důka-
zem času. Na rozdíl od jiných 
schopností vnímání nemá totiž 
člověk „zvláštní orgán“, kte-
rý by čas vědomě rozeznával. 
Fotografi e je nejen jeho důka-
zem, ale také cestou k oživení 
vzpomínek, k pochopení minu-
losti a především podnětem 
k přemýšlení. Fotografi e není 
jen obrázek, fotografi e je i pří-
běh. 

Ostatně i pro historii Marián-

ských Hor je role fotografi e více 
než významná. Když ve čtvrtek 
22. srpna 1906 zasílá staros-
tenský úřad Mariánských Hor 
do Vídně žádost o povýšení na 
město, je nedílnou součástí této 
žádosti výpravná fotodoku-
mentace zhotovená ostravským 
fotografem Antonínem Havrán-
kem. Bohužel, jak bledne lid-
ská paměť, blednou i fotografi e. 
Dovoluji si proto obrátit se na 
čtenáře Zpravodaje se žádostí 
o pomoc a spolupráci. Snažím 
se shromáždit materiály, foto-
grafi e a osobní vzpomínky na 
historii fotografi e v Ostravě 
v letech 1864 až 1948, vzpo-
mínky na bývalé fotografi cké 
ateliéry, amatérské fotografy 
a jejich snímky. Můžete-li mi 
být svými fotografi emi a vzpo-
mínkami či amatérskými fi lmy 
nápomocni, rád vaši pomoc 
uvítám a zveřejním v připra-
vované knize na výstavě. 

Jiří Hrdina, e-mail: jirihrdina
@seznam.cz, tel. 602 419 079.

Nevyhazujte staré fotografi e

Sdružení obrany spotřebitelů varuje
 Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravskoslezského kraje infor-
muje podnikatele a živnosten-
ské úřady o praktikách společ-
nosti INFORMATIK ČESKÁ 
REPUBLIKA spol. s r. o. se 
sídlem v Brně. Tato společnost 
obesílá podnikatele, přičemž se 
zaměřuje na začínající živnost-
níky, s písemnou nabídkou na 
registraci do soukromé databáze 
Rejstříku obchodu a živností. 
Právní poradkyně SOS MS kraje 
Renata Horáková k celé situaci 
uvádí: „Dopis, tak jak je formu-
lován, se dá snadno splést s úřed-
ním dopisem ze živnostenského 
či fi nančního úřadu. Soukromý 
Rejstřík obchodu a živností 
může být svým názvem pro pod-
nikatele zaměnitelný s ofi ciál-
ními registry, jako je Obchodní 

rejstřík či Registr živnostenské-
ho podnikání. Firma si za tuto 
službu účtuje nemalý poplatek. 
Řada podnikatelů již zaplatila 
přiloženou složenku v domně-
ní, že se jedná o poplatek za 
povinný zápis do těchto registrů. 
Přitom uveřejnění v ofi ciálním 
Registru živnostenského podni-
kání je automatické a je bezplat-
né. Podnikatelé pak musí sami 
zvážit využití dalších placených 
reklamních prostředků.“ 

Smlouvy uzavřené v omy-
lu jsou neplatné a poškození se 
mohou domáhat vydání bezdů-
vodného obohacení, případně 

náhrady škody soudní cestou. 
V případě podezření na spáchání 
trestného činu mohou také podat 
trestní oznámení. „Současně 
varujeme před aktivitami ně-
kterých fi rem, které telefonickou 
cestou nabízejí registraci stáva-
jících domén s koncovkou cz, 
v dalších doménových prosto-
rech, například ‚com‘, ‚eu‘, 
‚net‘. Během hovoru je volaný 
přesvědčován o tom, že třetí oso-
ba má v úmyslu registrovat jeho 
stávající doménu. Poškození 
jsou zastrašováni možností ztráty 
dobrého jména fi rmy a v uměle 
vyvolané časové tísni doménu 
objednají. Cena za registraci při-
tom bývá řádově vyšší než cena 
obvyklá u standardních registrá-
torů,“ varuje předsedkyně SOS 
MSK Marcela Reichlová. 

OBECNÍ ŠKOLA v Hulvákách, foto kolem roku 1910. Dnes 
střední zahradnická škola, která otevřela přírodovědné lyceum. 
Obor, který reaguje na společenskou poptávku po vzdělání. Umož-
ňuje absolventům bezproblémové pokračování ve studiu na vyš-
ších a vysokých školách zaměřených na přírodní vědy (biologie, 
chemie), zemědělství, zahradnictví, dále pak ekologii a ochranu 
životního prostředí.  Jiří Jezerský, místostarosta MHaH

HISTORICKÉ OKÉNKO
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
A máme tu měsíc únor. Pra-

nostika říká: Únor bílý – pole 
sílí. Víte, že český název tohoto 
měsíce vznikl při tání ledu na 
řekách, kdy se ponořují ledové 
kry? „Únor znamená nořiti se. 
Tak to alespoň tvrdí jazykověd-
ci. Únor má 28 dní, v přestup-
ný rok 29 dní a třikrát v historii 
měl dokonce 30 dní. Duševní 
a vnitřní život je hlavní domé-
nou tohoto měsíce. 

Návštěva knihovny jistě tato 
kritéria splňuje a my vás zveme 
do našich oddělení pro dobrou 
četbu. Thrillery, detektivky, 
krásnou literaturu, ale i roman-
tiku najdete v nabídce po celý 
rok,“ připomněla knihovnice 
Růžena Hulenová.

V dětském oddělení nabízíme 
novinku, a to Tematické kuf-
říky, které jsou určené pro zví-
davé děti a jejich rodiče. Kufřík 
je vždy zaměřen na určité téma 
a najdete v něm knihy, pexesa 
a pracovní materiály. Děti se 
tak budou moci naplno věnovat 
okruhu, který je zajímá, a jejich 
rodiče tak získají i podnět, jak 
rozvíjet jejich zájem o věc a fan-
tazii.

Děti i dospělé zveme ve čtvr-
tek 14. února od 14 do 15.30 
hodin na čtení, povídání a malou 
výtvarnou dílnu pod názvem Ty 
jsi můj Valentýn. Dozvíte se, 
proč se slaví svátek sv. Valen-
týna, kdo to byl sv. Valentýn, 
a můžete si vyrobit svou origi-
nální valentýnku.

První týden v březnu ohlá-
sily svou návštěvu v dětském 
oddělení naše známé písmen-
kové čarodějnice Huhulena 
a Žužulena. Od pondělí 4. břez-
na do soboty 9. března budou 
pasovat prvňáčky na čtenáře 
knihovny. Společně tak oslaví-
me tradiční Týden prvňáčků 
a děti navštěvující první třídu 
se mohou stát čtenáři knihovny, 
a to na rok zdarma.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Výstava fotografi í Bohusla-
va Krejčího s názvem Příroda 
objektivem přiblíží krásy fauny 
a fl óry. Výstava probíhá od 5. do 
28. února 2013. 

Literární kvíz Vize budouc-
nosti je připraven v dětském 
oddělení k výročí narození Jule-
sa Verna. Námětem únorového 
setkání Klubu rodičů s dětmi – 
TRNKÁČEK – bude karneval. 
Na děti čeká zajímavé povídání, 
čtení a hry. Jako inspirace pro 
rodiče budou navíc připraveny 
knihy o vaření s dětmi a pro děti. 
Setkáme se v pátek 1. února 
v 10 hodin. 

Během jarních prázdnin od 
4. do 9. února 2013 bude dětské 
oddělení otevřeno od 9 do 17 
hodin. Pro děti i rodiče bude při-
praven bohatý program, pohád-
kové kvízy a soutěžní úkoly. 

Na Valentýnské dílně ve 
čtvrtek 14. února od 13.30 do 
16.30 hodin si děti mohou vyro-
bit netradiční dárky a přání ke 
sv. Valentýnu. 

Tématem první Černé hodin-
ky v roce 2013 bude Twilight 
sága. Společně zjistíme vše, co 
potřebujeme o Stmívání vědět. 
Setkáme se v dětském oddělení 
v úterý 26. února od 17 do 18 
hodin. Každé úterý si můžete 
zatančit na taneční podložce 
v dětském oddělení od 14 do 
15.30 hodin. V měsíci březnu se 
můžete těšit na výstavu plakátů 
herců Divadla Petra Bezruče 
v Ostravě.

Prvního března 2013 v 10 
hodin proběhne tradiční setkání 
Klubu rodičů s dětmi – TRN-
KÁČEK. Tématem setkání 

budou zvířátka, o kterých si 
budeme společně číst a vyrobí-
me si je z papíru. 

Týden od 4. do 9. března 
2013 se ponese ve znamení

Týdne prvňáčků. Pro děti bude 
připraven doprovodný program 
plný her a soutěží, roční regis-
trační poplatek bude pro všech-
ny prvňáčky zdarma.
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Knihovna – kniha – čtenář

V sobotu 29. prosince 2012 se 
v restauraci Čertovka v Ostra-
vě-Mariánských Horách kona-
la zlatá svatba manželů Otty 
a Olgy Holeksových, kteří po 

50 letech obnovili svůj manžel-
ský slib. Oddávající starost-
ka Liana Janáčková pronesla 
k manželům velmi vřelý, přátel-
ský a empatický projev, kterým 

potvrdila toto krásné manžel-
ství. Jubilantům přejeme za 
všechny pracovníky radnice 
i členy rady mnoho let plného 
zdraví a radosti ze života.

MANŽELÉ HOLEKSOVI vychovali tři dcery, které jim daly šest vnoučat. Na snímku se starost-
kou Lianou Janáčkovou.

Zlatá svatba manželů Holeksových

V PONDĚLÍ 10. prosince loňského roku se uskutečnil v knihovně na Fifejdách Předvánoční koncert 
plný radosti, na kterém vystoupili žáci ZUŠ Eduarda Marhuly pod vedením svých pedagogů. 

Od 1. března letošního roku 
najíždí Městská nemocnice 
Ostrava na efektivnější systém 
poskytování LPS. „K nové 
formě organizace jsme dospěli 
na základě dlouhodobé sledo-
vanosti návštěvnosti na všech 
třech našich pracovištích. Roz-
hodli jsme se soustředit síly 
a prostředky z Hrabůvky 
a Poruby do centra Ostravy 
na Varenskou ulici a posílit 
zejména pohotovostní výjez-
dovou službu. Nový systém 
nám umožní navýšení počtu 
výjezdových lékařů, kteří 
mohou dorazit přímo k pacien-
tovi domů,“ uvedla pracovnice 
marketingu Darina Majková. 
Nepřetržitá pohotovost pro 
dospělé a zubní ambulance na 
ulici Varenské zůstávají zacho-
vány, stejně jako dětská poho-

tovost v pavilonu dětského 
oddělení městské nemocnice 
na ulici Janovského.  

Potřebné kontakty – pro-
střednictvím ústředny Měst-
ské nemocnice Ostrava – lze 
kontaktovat lékařskou poho-
tovostní službu (dospělí, děti, 
zubní) na telefonním čísle 596 
191 111 a pro výjezd sanitky 
k pacientovi dispečink poho-
tovosti Městské nemocnice 
Ostrava na telefonním čísle 
596 612 111.

Jak bude fungovat lékařská
pohotovostní služba od 1. března

Pracoviště všeobecné lékařské
pohotovostní služby pro dospělé pracovní dny nepracovní dny

a jeho ordinační doba  a svátky

Areál Městské nemocnice Ostrava,
Varenská 5, Moravská Ostrava nepřetržitě nepřetržitě

SEZNAM PRACOVIŠŤ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
A JEJICH ORDINAČNÍ DOBA

Pracoviště všeobecné lékařské
pohotovostní služby pro děti pracovní dny nepracovní dny

a dorost a jeho ordinační doba  a svátky

Budova Dětského lékařství 
Městské nemocnice Ostrava, 15.30 – 6.30 nepřetržitě
Janovského 6, Moravská Ostrava

Pracoviště všeobecné 
lékařské pohotovostní služby pracovní dny nepracovní dny  
zubní a jeho ordinační doba  a svátky

Areál Městské nemocnice 
Ostrava, Varenská 5, 18.00 – 6.00 nepřetržitě
Moravská Ostrava
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Propet
spol.s r. o.

®

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 servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti
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DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby
poskytované v DPS

 

 
 
Nabízíme Vám komplexní služby: 
 Úklid- domů, bytů, nebytových prostor panelových domů  
 Čištění- sedacích souprav, koberců- (extrakční metodou) 
 Mytí- oken, žaluzií, rámu, prosklených ploch 

                                     Rozšířené služby 
 Půjčovna čisticích strojů značky Karcher 
 Malování 

               Více na naších stránkách:- www.uklidkp.cz 

          Mobil: 737 66 45 48, 774 66 20 26 

Vzhledem k tomu, že na 
ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky stále docházejí obča-
né, kteří si chtějí vyřídit nový 
občanský průkaz, opětovně 
upozorňujeme, že tuto agendu 
více než rok, tedy od 1. ledna 
2012, je oprávněn řešit pouze 
Magistrát města Ostravy, ul. 
Gorkého 2 v Ostravě (napro-
ti hotelovému domu Jindřich). 
Občané se mohou telefonicky 
objednávat přes kontaktní cen-
trum Magistrátu města Ostravy, 
a to každý pracovní den od 7 
do 17 hodin na telefonním čísle 
844 121 314. Při podání žádosti 
se zdarma pořídí digitalizovaná 
podoba občana, není již nutné 
mít s sebou fotografi i, součástí 
žádosti je i nadále vlastnoruční 
podpis občana.

Úřední hodiny magistrátu
Po 8.00 – 11.30 hod.
 12.30 – 18.00 hod. 
Út 8.00 –11.30 hod.
 12.30 – 16.00 hod.
St 8.00 – 11.30 hod. 
 12.30 – 18.00 hod.
Čt 8.00 – 11.30 hod. 
 12.30 – 16.00 hod.
Pá 8.00 – 11.00 hod.
 (pondělí a středa od 17 do 18 
hodin – doba vyhrazená pou-
ze pro objednané klienty) 

ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky od 1. ledna 2012 
zajišťuje v souvislosti s občan-
skými průkazy pouze tuto 
agendu:

a) ohlášení ztráty, zcizení, 
poškození nebo zničení občan-
ského průkazu

b) zadržení neplatného ob-
čanského průkazu

c) odevzdání občanského 
průkazu z důvodu, že občan 
pozbyl občanství nebo ukon-
čil trvalý pobyt na území Čes-
ké republiky anebo požádal 
o jeho úschovu při dlouhodobém 
pobytu v zahraničí nebo bylo 
prokázáno, že mu byl občan-
ský průkaz vydán neoprávněně 
anebo občanský průkaz pozbyl 
platnosti

d) odevzdání občanského 
průkazu opatrovníkem nebo 
jiným zákonným zástupcem, 
který byl rozhodnutím soudu 
zbaven způsobilosti k právním 
úkonům

e) odevzdání občanského 
průkazu nalezeného, po zemře-
lém nebo prohlášeném za mrtvé-
ho

f) vydávání potvrzení o změ-
ně údajů zapisovaných do ob-
čanského průkazu.

Dosavadní občanské průkazy 
zůstávají v platnosti po dobu 
v nich uvedenou.

Občanské průkazy se vyřizují 
na magistrátu, ne na radnici 
v Mariánských Horách

MATES – OBLEČENÍ NOVÉ I DOVOZ 
spodní prádlo, punčochové zboží

CENY JIŽ OD 10 Kč, U NÁS SI VYBERE KAŽDÝ
28. října 853/256 OV- Mar.Hory přímo u zastávky PROSTORNÁ

PO-PÁ 9-12 13-17, možno po domluvě i sobota
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