
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. května 2013

Citát: Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte 
život.  Emerson 

Rozhovor s Arnoštem 
Mertou str. 3

Zkušenosti z praxe předávají 
studentům str. 4
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Obyvatelé Mariánských 
Hor a Hulvák mohou výrazně 
ušetřit. Spojí-li se větší počet 
domácností, mají možnost 
prostřednictvím e-aukce získat 
výhodnější ceny za elektric-
kou energii a zemní plyn. Na 
úřadě v Mariánských Horách 
a Hulvákách funguje až do 
konce května kontaktní místo, 
kde je k dispozici pracovník 
společnosti eCENTRE, která 
nabízí služby v oblasti elek-
tronických aukcí. Přihlásit se 
mohou jednotlivé domácnosti 
i bytová družstva. Pořádající 
fi rma je pak všechny sdruží, 
stanoví přesné podmínky 
a osloví všechny dodavatele 

na trhu, aby o skupinu domác-
ností soutěžili v on-line elek-
tronické aukci. Kontaktní 
místo, které občané najdou 
na Úřadě městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
Přemyslovců 65 v zasedací 
místnosti budovy B v příze-
mí, bude otevřeno v pondělí 
20. a 27. května od 13 do 17 
hodin. Chtějí-li se občané do 
aukce zapojit, stačí, aby pode-
psali smlouvu s pořadatel-
skou fi rmou eCENTRE. Tato 
smlouva, která je bezúplatná, 
defi nuje práva a povinnosti 
obou stran. Kromě toho občan 
předá pouze kopii smlouvy se 
stávajícím dodavatelem elek-

třiny, zemního plynu a kopii 
ročního vyúčtování. Městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky věří, že to lidé využijí 
a ve výsledku ušetří. „Využití 
elektronické aukce pro domác-
nosti dává lidem šanci, že 
budou za energie platit méně,“ 
vysvětlila starostka Liana 
Janáčková. Veškeré dotazy 
občanům zodpoví zástupkyně 
společnosti eCENTRE Jarmila 
Grygarová osobně na kontakt-
ním místě nebo telefonicky na 
čísle: 606 600 179. Podrobněj-
ší informace najdete také na 
stránkách www.marianskehory.
cz, kde jsou uvedeny odpovědi 
na nejčastější dotazy občanů.

Chystá se elektronická aukce, 
rozhodnutí je na občanech

MEZI ŽÁDANÝ SORTIMENT patří uzenářské výrobky, koření, ovoce, zelenina, brambory, zdra-
votní potřeby, bulharské speciality, pečivo a sýry.

Před radnicí v Mariánských Horách se konají opět každý čtvrtek od 8 do 14 hodin pravidelné 
farmářské trhy. Zájemci o stánkový prodej se mohou registrovat písemně na e-mailové adrese: 
trhy@marianskehory.cz nebo telefonicky na 599 459 218.

V průběhu uplynulého měsí-
ce rozeslal bytový odbor ma-
riánskohorské radnice všem 
nájemníkům vyúčtování služeb 
spojených s bydlením za rok 
2012. Jedná se o domy svěřené 
do správy městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 
„Termín splatnosti nedoplatků 
je 30. června 2013. To zname-
ná, že budou součástí poukázky 
SIPO v měsíci červnu,“ sdělil 
vedoucí odboru Lukáš Lesňák. 

Nájemníci, kteří mají pře-
platek za poskytované služby, 
mohou očekávat v průběhu 
července ve svých schránkách 
doručení složenek k výplatě. 
„Rád bych apeloval na všechny 

nájemníky, aby si řádně označili 
poštovní schránky a odstranili 
jména předchozích nájemců,“ 
doplnil vedoucí bytového odbo-
ru. 

Radnice bude vstřícná k ná-
jemníkům s nedoplatkem vyš-
ším než jeden tisíc korun 
a umožní jim do 30. června uza-
vřít splátkový kalendář s mož-
ností úhrady dlužné částky až do 
konce letošního roku bez poplat-
ků z prodlení. Splátkový kalen-
dář a vysvětlení k vyúčtování 
dostanou nájemníci u Agnesy 
Kováčikové a Renaty Janečko-
vé v kanceláři č. 103, budova B, 
Přemyslovců 307/65, Ostrava-
-Mariánské Hory.

Bytový odbor rozeslal
vyúčtování

Farmářské trhy opět každý čtvrtek

Výzva pro občany

Mimořádný zápis do Mateř-
ské školy Ostrava-Marián-
ské Hory, U Dvoru 22a, pří-
spěvkové organizace, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, pro-
běhne ve čtvrtek 16. květ-
na 2013 od 10 do 16 hodin 
u zástupkyně ředitelky Mile-
ny Glinzové v přízemí bývalé 
Alternativní mateřské školky. 

„Rodiče si k zápisu vezmou 
rodný list dítěte,“ zdůraznila 
Milena Glinzová. Poslední 
volná místa má i Křesťanská 
mateřská škola Ostrava-Ma-
riánské Hory, U Dvoru 22, 
příspěvková organizace, kde 
může nastoupit ještě šest dětí 
ve věku od tří let.

Mimořádný zápis do mateřské 
školy 

 Třetí  ročník občanské Anke-
ty společenské odpovědnosti, do 
níž se zapojil také náš městský 
obvod, oslovil letos celkem 353 
fi rem, mezi nimiž jsme dosáhli 
na krásné deváté místo v kate-
gorii Obce, městské části a kra-

je. „Ocenění nás velmi potěšilo 
a poskytlo nám zpětnou vazbu, 
jak vnímají obvod naši zaměst-
nanci a spoluobčané. I v budouc-
nu se budeme řídit zásadami spo-
lečenské odpovědnosti,“   sdělila 
starostka Liana Janáčková. 

V Anketě společenské odpovědnosti 
uspěl obvod ve výrazné konkurenci  

Upozorňujeme všechny 
mariánskohorské občany, 
aby neodkládali ke kon-
tejnerům objemné odpady 
z domácností, jako staré 
skříně, části kuchyňských 
linek, sedačky a podobné 
věci, ale odváželi je do sběr-
ného dvora na ulici Rybář-

ské nebo do jiných zařízení 
k tomu určených. Připo-
mínáme, že podle zákona 
o odpadech jsou fyzické oso-
by povinny odkládat komu-
nální odpad na místo k tomu 
určené. Za nedodržování 
zákona hrozí viníkům poku-
ta až do výše 50 tisíc korun.
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Občané Mariánských Hor 
a Hulvák už mohou odkládat 
použité oblečení, textil, obuv, 
kabelky a dětské hračky do spe-
ciálního kontejneru umístěného 
na sídlišti Fifejdy u „Doliny“, 
z něhož se odvážejí všechny 
věci do Diakonie Broumov. Její 
oblastní ředitelka Lenka Wiene-
rová upřesnila, co můžeme do 
kontejneru odevzdávat: „Je to 
letní a zimní oblečení, lůžkovi-
ny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře, deky, spa-
cí pytle, svázaná obuv, funkční 
tašky, kabelky, batohy, plyšové 
hračky a také látky.“ Podle ředi-
telky se využije také potrhaný 
savý textil, který se upotřebí na 
čisticí hadry na rozdíl od poniče-
ných umělých nebo silonových 
věcí včetně odřezků látek, které 
do kontejneru nepatří. Diakonie 
nemá totiž možnost tyto věci 
opravovat. 
Ředitelka Wienerová prosí 

občany, aby veškeré věci byly 
suché a zabalené do igelito-
vých tašek, které ochrání obsah 
před poškozením při transportu. 
„Vhozy jsou pouze 50 centimet-
rů široké, a to z důvodu bezpeč-
nosti. Věci z kontejneru nelze 
vybírat a nedělá se nepořádek 
po městě,“ vysvětlila ředitelka. 
Nejednoho obyvatele našeho 
obvodu bude jistě zajímat, co 
se děje dál s použitým obleče-
ním, textilem a obuví. Veškerý 
obsah se odváží do Diakonie 
Broumov, kde se dále přetřídí na 
věci použitelné k humanitárním 
účelům. Ty jsou pak předány do 
výdejních středisek Diakonie 
pro sociálně potřebné občany 
nebo pro další sociální organiza-
ce. Ostatní věci se použijí k dal-
šímu průmyslovému zpracová-
ní. Diakonie Broumov tak při-
spívá nejen k ochraně životního 
prostředí, protože použitý textil 
nemusí končit na skládkách, 
ale i k maximální využitelnosti 
odevzdaného materiálu. Další 
informace rádi sdělí pracovníci 
Diakonie Broumov na tel. č. 224 
316 800 nebo 224 317 203.

Kam putuje odložený textil z kontejneru 
na Fifejdách

NA CELÉM procesu třídění se podílí lidé z okraje společnosti, kte-
ří mají v diakonii azylové ubytování i pracovní uplatnění.

NĚKTERÉ TEXTILIE se hodí k výrobě přikrývek nebo úklido-
vých hadrů.

Přispějeme pejskařům na povinné čipování psů
Rada městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky na 
své 58. schůzi schválila jednorá-
zový příspěvek na čipování psů. 
Tento příspěvek obdrží chova-
telé formou darovací smlouvy 
ve výši 200 korun, přičemž 100 
korun poskytne Magistrát města 
Ostravy a 100 korun náš měst-
ský obvod. Podmínkou je, aby 
majitel nechal svého psa oči-
povat ještě v tomto roce. „Na 
základě předloženého dokladu 
o zaplacení od veterináře a pode-
psání prohlášení o bezdlužnosti 
(chovatel má uhrazené veškeré 
poplatky za psa, poplatek za svoz 
komunálního odpadu včetně po-
platku za rok 2013, nemá vůči 
městskému obvodu nebo městu 

neuhrazené pohledávky) bude 
sepsána s chovatelem psa daro-
vací smlouva,“ vysvětlila ve-
doucí fi nančního odboru Lucie 
Hluchníková s tím, že psi ozna-
čení čitelným tetováním nemusí 
být čipováni. Darovací smlou-
vy na příspěvek se sepisují na 
fi nančním odboru v kanceláři 
35A, a to v úřední dny pondělí 
a středu od 8.00 do 11.30 hod. 
a od 12.30 do 16.30 hod. Po 
podpisu darovací smlouvy bude 
příspěvek vyplacen v pokladně 
úřadu. Pro uzavření darovací 
smlouvy je zapotřebí přinést 
doklad o zaplacení čipu (plateb-
ní výměr za veterinární ošetření) 
a občanský průkaz chovatele 
psa. „Tetované nebo čipované 

psy musí chovatel přihlásit do 
evidence chovatelů psů, kterou 
vede fi nanční odbor v kanceláři 
číslo 35A v l. poschodí (vchod 
z ul. Přemyslovců za stánkem 
PNS). K přihlášení do eviden-
ce je nutné předložit očkovací 
průkaz psa, registrační kartu 
z veterinární ordinace, a pokud 
má pejsek tetování, tak i list 
původu psa,“ zdůraznila pracov-
nice fi nančního odboru Jarmila 
Bystrianská. 

Citace z OZV č. 9/2012
Na základě obecně závaz-

né vyhlášky statutárního měs-
ta Ostravy č. 9/2012 musí být 
všichni psi, kteří nejsou čitelně 
tetováni, označeni čipem do 

konce roku 2013. Do evidence 
musí být přihlášeni do 30 dnů 
ode dne, kdy byl pes označen 
čipem nebo kdy se uvedený cho-
vatel stal chovatelem psa ozna-
čeného čipem. Porušení povin-
ností stanovených touto obecně 
závaznou vyhláškou lze posti-
hovat jako „přestupek“ nebo 
jako správní delikt.** Chovatel, 
který před účinností této OZV 
nechal psa trvale označit čipem 
nebo se stal před účinností této 
OZV chovatelem psa označené-
ho čipem, je povinen do 90 dnů 
ode dne účinnosti této OZV při-
hlásit psa do evidence.

** §27 odst. 1 písm. j a g 
zákona č. 246/1992 Sb. na 
ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů.

Občan je zahlcen informace-
mi o ubytovnách. Ty jsou sdě-
lovacími prostředky líčeny jako 
zlatý důl, jehož majitelé bohat-
nou na dávkách pro chudé. Když 
jsem přibližně před deseti lety 

na jakési sociální konferenci 
konstatoval, že nechat si poslat 
od státu dotaci na opravu zchát-
ralého baráku a udělat z něj 
následně „králíkárnu“ pro soci-
álně slabou vrstvu obyvatelstva 
a na nájemném vybírat horentní 
sumu ze sociálních dávek urče-
ných na bydlení je dokonalý 
tunel státní pokladny, cítil jsem 
se jako ten, který jde hlavou 
proti zdi. Na rozdíl od pseudo-
humanistů, kteří si tleskali, jak 
skvěle to vymysleli. Dnes mi 
medializovaná skutečnost dává 
za pravdu. Zadostiučiněním pro 
mě je, že radnice v Mariánských 
Horách a Hulvákách nevlastní 
žádnou „komunální“ ubytov-
nu, nepronajala ani neprodala 
žádný dům na zřízení ubytovny. 
Všechny ubytovny, které se na 
území Mariánských Hor a Hul-
vák nacházejí, jsou soukromé. 
Stavební odbor radnice a ani 
živnostenský úřad nemá šanci 
(s politováním konstatuji) říct 
soukromníkovi, že se mu jeho 
způsob podnikání nezdá košer.

 Jiří Jezerský, místostarosta

Ubytovny

Připomínáme všem dětem 
a jejich rodičům, že se i v letoš-
ním roce mohou zapojit do lite-
rární soutěže Čertovské pohád-
ky, kterou pro všechny děti 
ostravských základních škol 
uspořádal náš městský obvod. 
Podtitul letošního ročníku zní 
„Čerti na dovolené“ a pravidla 
jsou velmi jednoduchá. „Napiš-
te pohádku na jednu stranu A4, 
ve které se objeví alespoň jeden 
čert. O čem pohádka bude, 
záleží jen na vás, důležité je, 
aby pohádka obsahovala téma 
dovolená. Čerty můžete poslat 
k moři, na koupaliště, někam 
do lesa, na chatu anebo jinam, 
fantazii se meze nekladou,“ 
připomněl radní Patrik Hujdus. 
Pohádku zašlete na e-mailovou 
adresu: soutez@certovskepo-
hadky.cz nejpozději do konce 
května. Výsledky budou zná-
my do konce června. Na auto-
ry vítězných pohádek čekají 
pěkné ceny – týdenní pobyt 
v hotelu Odra v Ostravici 
s plnou penzí pro celou rodi-
nu, knižní poukázky, mobil-
ní telefon a další. Stejně jako 
v minulých letech, i letos nej-
hezčí pohádky namluví moderá-
toři Hitrádia Orion na CD, které 
na podzim obdrží nejen jejich 
autoři, ale i prvňáčci vybraných 
základních škol jako dárek.

Na čertovskou pohádku
čas jen do konce měsíce

Mediální partner:

Hlavní partner soutěže:

Partneři soutěže:
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„Nemáme zájem šikanovat řidiče, ale naší kontrolou projdou 
jen technicky způsobilá auta,“ říká Arnošt Merta

Na to, že má na svém kon-
tě už sedm křížků, je Arnošt 
Merta hodně vitální, poho-
tový a vtipný. Guru rodinné 
fi rmy nám poskytl rozhovor 
v příjemné atmosféře a ve 
společnosti mladšího syna, 
který sem tam přitakával nebo 
tatínka doplňoval. Měli jsme 
štěstí, protože oba měli zrovna 
dost času. V areálu pracoviště 
v Mariánských Horách,  kde se 
provádějí  technické prohlídky 
a měření emisí vozidel,  totiž 
probíhala pravidelná kontro-
la expertů z Ústavu silniční 
a městské dopravy, kteří zjišťo-
vali správnou funkčnost pří-
strojů, brzdné dráhy a celé řady 
dalších detailů. 
n Kontroly STK jsou od 

roku 1995 povinné. U nového 
auta po čtyřech letech, pak 

pravidelně co dva roky. Kolik 
aut vám projde ročně pod 
rukama? 

Je to kolem osmi stovek až 
tisícovky aut každý rok. Řidiči 
si musí hlídat termín kontroly 
ve velkém technickém průka-
zu, na což řada lidí zapomí-
ná. Měli jsme tu raritu, kdy se 
kontrolovalo auto s pětiletým 
prošlým termínem. U drobných 
závad to řešíme 30denní lhůtou, 
kterou dostane majitel na jejich 
odstranění. Nedá se to obejít, 
protože tyto údaje jsou zanese-
ny do centrálního registru, kte-
rý má k dispozici i každá hlídka 
dopravní policie. Občas to na 
nás někdo zkouší, že potřebuje 
auto jen na vožení sena pro krá-
líky a že se zastaví jen s papíry. 
Naposledy tady byl pán s oje-
tinou, kde v průběhu kontroly 
funkčnosti brzd praskly trubky 
a v dílně z nich vytekla brz-
dová kapalina. Takoví řidiči si 
bohužel ani neuvědomují, že se 
jejich auto může měnit na silni-
ci v nebezpečnou zbraň. Nemá-
me zájem šikanovat řidiče, ale 
nevezmeme si na zodpovědnost 
vydat osvědčení, když není vše 
v pořádku. 
n Před časem se v médi-

ích řešil problém fi ktivních 
technických kontrol. Jak jste 
se s tím vyrovnali? 

Nebrali jsme nic na lehkou 
váhu. Zpřísnili jsme naše vnitř-
ní přísné kontroly a do dílen 
namontovali kamerový systém. 
Pořízené záznamy a snímky 
mapují proces průběhu celé 
STK kontroly včetně měření 
emisí. Navíc máme k dispozici 
podrobné zápisy. 
n Manželku jste před lety 

začlenil do rodinné fi rmy, kde 
působí ve funkci jednatelky. 
Jak to jde dohromady? 

To bych přece nepřipustil, 
aby se manželka nudila. Ale 
ona byla vždycky šikovná, 
dodnes funguje i její obchod se 
sklem a porcelánem v Hlučíně. 
Shodneme se nejen pracovně, 
ale máme také společné zájmy. 
Rádi si  zajedeme zalyžovat, 
mezi naše koníčky patří dlou-
hodobě cestování. S obytným 
přívěsem, který jsem v osmde-
sátých letech sám stavěl, jsme 
procestovali celou Evropu. 
Vloni jsme si pořídili karavan, 
kde je k dispozici všechno, co 
potřebujeme. V plánu máme 
dalekou cestu, slibuji manželce, 
že jí ukážu norské fjordy. Vel-
kou společnou radostí jsou pro 
nás všechna čtyři vnoučata. 
n Ale cestování není 

vaší jedinou zálibou. Hádám 
správně, když si tipnu, že to 
jsou také auta? 

Auta mám rád od mládí 
a zajímám se o ně od nejútlejší-
ho věku. Dříve jsem se věnoval 
hodně rekonstrukci a opravě 
veteránů. Ale dnes se špatně 
shání celá řada dílů a součás-
tek. Proto jsem přesedlal na 
motorky, kde si můžete některé 
komponenty vlastními silami 
upravit nebo nechat vyrobit 
u soukromníků. Tady se mi 
moje původní profese strojní-
ho inženýra hodí, protože si to 
umím sám nakreslit a některé 
součástky na domácím soustru-
hu i vytočit. (V tuto chvíli zasa-
huje do rozhovoru syn Tomáš, 

který poznamenává: „Táta odje-
de na burzu a vrátí se se třemi 
plnými přepravkami. Za půl až 
tři čtvrtě roku pak dokáže z této 
změti plechů a polorozpadlých 
součástek sestavit nádhernou 
motorku.“) 
n Prozraďte, jak se vůbec 

dá z té hromady plechů a že-
leza sestavit funkční stroj. To 
je něco jako skládání puzzle, 
ne? 

Pomáhají nám samozřejmě 
fotografi e, ale základní pomůc-
kou je speciální rám, do něhož 
se jednotlivé opravené kousky 
musí postupně vyskládat. Mezi 
moje největší chlouby patří 
Jawa 250 speciál z roku 1936 
a Jawa 175 z roku 1934, kte-
rou mám připravenou v dílně 
k opravě. A tu Jawu 250, o níž 
zpívá Věra Špinarová, mám ve 
své sbírce taky. 
n Ale motorky nebyly 

vždy vaší jedinou vášní... 
V mládí jsem hrál na trum-

petu, s kapelou jsme odehráli 
stovky koncertů. Hezkou eta-
pu jsem zažil také v Orchestru 
Gustava Broma. V době stu-
dií to šlo, ale potíže nastaly, 
když jsem se oženil. Manželce 
jednoho dne došla trpělivost 

a postavila mě před hotovou 
věc: Buď trumpeta, nebo já! 
n Máte ji ještě schova-

nou? 
Mám – je to relikvie se svou 

historií. Kdysi jsem si ji nechal 
vyrobit ve fi rmě Liedel, která se 
zabývala výrobou nástrojů. Teh-
dy jsem za ni zaplatil rovných 
deset tisíc korun, což byly sku-
tečně velké peníze. Když jsem 
přestal hrát, tak jsem si ji uložil 
do pouzdra a schoval do skříně. 
Jednou jsme byli s manželkou 
mimo domov a kluci, kterým 
bylo tehdy šest a osm let, ji 
objevili. Když si s ní hráli, 
tak se jim podařilo pokřivit 
celý korpus. Ale nepřiznali se 
a trubku zase schovali. Uplynu-
lo mnoho let, aniž bych se o tom 
dozvěděl. Před oslavou mých 
šedesátin se tajně domluvili, že 
ji nechají opravit. Po dlouhém 
hledání se jim podařilo najít 
opraváře, který byl ochoten se 
na ni podívat. Když zjistil, že je 
to tatáž trumpeta, kterou kdy-
si sám vyráběl, byl prý úplně 
dojatý. Bylo to velké překvape-
ní nejen pro něj, ale samozřej-
mě i pro mě. Na oslavě jsem 
pak všem musel zahrát. Musím 
dodat, že s velkou radostí.

Ing. Arnošt Merta 
l Vystudoval strojní 

fakultu na ČVUT v Brně
l Pracoval v Báňských 

strojírnách v OKD, kde se 
postupně vypracoval z nej-
nižších pozic až na investič-
ního náměstka 
l Ve fi rmě VOKD byl 

personálním náměstkem 
a pak i ředitelem Správy síd-
lišť  VOKD 
l Ještě před rokem 1995 

využil nabídky a koupil 
v Rychvaldě autodružstvo, 
kde mohli zájemci absolvo-
vat tehdy ještě nepovinné 
kontroly STK vozidel 
l Naplno rozjel podni-

kání o pět let později, kdy 
rozšířil činnost do Ostravy
l V rodinné fi rmě Team 

Maat spol. s r. o.  pracuje man-
želka i oba synové
l Fandí fotbalistům FC 

Baníku i hokejistům z HC 
Vítkovice 
l Je ženatý, má dva syny 

a čtyři vnoučata

ARNOŠT MERTA vychoval 
dva syny, oba pracují v rodinné 
fi rmě.

STANICE STK procházejí přísnými kontrolami ze strany minis-
terstva dopravy a Ústavu silniční dopravy.

Dalkia provede opravu horkovodu
v Mariánských Horách

V červenci tohoto roku pro-
vede společnost Dalkia Česká 
republika plánovanou generální 
opravu původního horkovodního 
rozvodu o délce 60 metrů, který 
se nachází v obytné zóně na uli-
ci Fráni Šrámka. Rekonstrukce 
spočívá ve výměně dožitého 
potrubního rozvodu za nový. 
Pro zajištění bezpečnosti práce 
a technologických postupů při 
provádění montážních a svářeč-
ských prací je nezbytné provést 
odstranění vzrostlé zeleně, která 
je situována v ochranném pásmu 
energetického zařízení.

„Generální oprava horkovodu 
zaručí místním obyvatelům vyš-

ší spolehlivost dodávek. Je nám 
velmi líto, že s sebou přinese i 
kácení stromů. Vynasnažíme se, 
aby jejich eliminace byla mini-
mální. V současné době jednáme 
o zajištění náhradní výsadby,“ 
zmínil k plánovanému projektu 
Radek Sandri, ředitel Regionu 
Severní Morava společnosti 
Dalkia Česká republika.

Nutnost kácet zeleň vychází 
ze skutečnosti, že došlo k její 
výsadbě bez zjištění přítomnosti 
podzemních inženýrských sítí 
a jejich ochranných pásem a 
bez vědomí a souhlasu Dalkie 
Česká republika. Proto, aby se 
v budoucnu předešlo podobným 

situacím, kdy dochází k výsadbě 
zeleně na nevhodných místech, 
a pro jakékoliv další informa-
ce týkající se této opravy se 
občané a fi rmy mohou obracet 
na Zákaznické centrum Dalkie 
prostřednictvím bezplatné linky 
800 800 860, nebo e-mailem na 
info@dalkia.cz.

I přesto plánované káce-
ní stromů není bráno na leh-
kou váhu. Po provedení všech 
nezbytných prací spojených 
s generální opravou bude terén 
uveden do původního stavu 
a předán správci nemovitostí 
– městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

 Denní stacionář MIKASA, který poskytuje sociální služ-
by mladým lidem s kombinovaným postižením a s autismem 
v Ostravě-Zábřehu, stále rozšiřuje a zkvalitňuje poskytova-
né služby. „Díky našim donátorům, konkrétně Nadaci OKD 
a Nadaci EVRAZ, můžeme našim uživatelům nabízet zcela zdar-
ma dvakrát týdně fyzioterapii, která je pro ně vzhledem k jejich 
zdravotnímu stavu velmi důležitá a fi nančně leckdy nedostupná,“ 
říká vedoucí denního stacionáře Sabina Honová. Cvičení zlep-
šuje uživatelům náladu, zklidňuje nervozitu a uvolňuje napětí. 
„Každému nejprve sestavíme cvičební plán podle jeho potřeb. 
Jde nám především o zmírnění bolestí, posílení svalstva a zabrá-
nění jeho zkracování. Cílem je získání aspoň částečné nezávis-
losti našich uživatelů na pomoci druhé osoby. V rámci fyziote-
rapie uplatňujeme aktivní i pasivní cvičení, míčkování, měkké 
techniky, dechovou gymnastiku a protahování,“ popisuje svou 
práci fyzioterapeutka Monika Krčová. Více informací se můžete 
dozvědět na internetových stránkách www.mikasa-detem.cz.

Denní stacionář nabízí uživatelům 
bezplatnou fyzioterapii
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V jednom z minulých vydání 
Zpravodaje jsme vás informo-
vali o tom, že tři zastupitelé 
našeho městského obvodu byli 
v krajských volbách v roce 2012 
zvoleni také do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje. Jsou 
jimi starostka Mariánských 
Hor a Hulvák Liana Janáčková, 
zastupitel Petr Becher a radní 
Patrik Hujdus (všichni zvole-
ni za Nezávislé). Protože od 
krajských voleb uběhlo téměř 
půl roku, položili jsme Patriku 
Hujdusovi několik otázek týka-
jících se práce krajské vládní 
koalice. 

 n Jak hodnotíte první 
měsíce práce současné koalice 
v Moravskoslezském kraji?

Podle mého názoru koalice 
začala pracovat bez zbytečného 
otálení. Vedení kraje se ujalo 
svých funkcí a postupně realizu-
je kroky plynoucí z programo-
vého prohlášení Rady MS kraje 
pro období 2013 až 2016. Pro-
tože se jedná o pokračování 
stávající koalice z předchozí-
ho funkčního období, nečekal 
jsem nějaké překotné změny, 

ale spíše navázání na dosavad-
ní spolupráci dvou vládních 
stran – ČSSD a KSČM.
n Byly už splněny anebo 

alespoň nastartovány některé 
body programového prohlá-
šení?

Programové prohlášení je 
obecný dokument, jehož napl-
ňování vidím v každodenní prá-
ci jednotlivých zástupců vedení 
kraje. Hodnotit mohu zejména 
oblast školství. Jako člen zastu-
pitelstva a zároveň výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost vnímám pozitivně práci 
náměstkyně hejtmana Věry 
Palkové a jejího týmu v oblasti 
stabilizace sítě středních škol, 
kdy nepopulární slučování 
některých škol probíhá, až na 
výjimky, bez větších problémů. 
Demografi cký vývoj obyva-
telstva v našem kraji je nepří-
znivý, přesto jsem rád, že i v 
pracovní skupině výboru došlo 
v zásadních otázkách ke shodě 
napříč politickým spektrem. Za 
velký problém jsme považova-
li v rozpočtu oblast Programu 
obnovy venkova. Prostřed-
nictvím výborů zastupitelstva 
a komisí rady dotčených touto 
problematikou, v nichž máme 
své zástupce, jsme apelovali 
na zvýšení fi nančních prostřed-
ků podpory venkova a jednali 
s členy rady a náměstky – 
s Josefem Babkou, Věrou Pal-
kovou a Martinem Sikorou. 
I zde oceňuji otevřenost vedení 
kraje, protože tyto apely byly 
vyslyšeny a fi nance se zvýšily 

z nuly na osm milionů korun. 
Podotýkám, že na zvýšení měly 
zájem samozřejmě všechny 
strany zastupitelstva, jen bylo 
potřeba nalézt zdroj, ze kterého 
bylo možno čerpat.
n Můžete krátce zmínit 

ještě nějaká další témata, 
která by čtenáře Zpravodaje 
mohla zajímat?

V oblasti regionálního 
rozvoje se hovoří například 
o výstavbě kolejového napoje-
ní letiště Mošnov. Jsem rád, že 
tuto otázku vedení kraje nepod-
ceňuje. Celý projekt má nějaké 
historické pozadí a my čekáme 
na výsledky cost benefi t analý-
zy, která potvrdí, nebo vyvrá-
tí představy o možnostech 
daného území a jeho využití 
v budoucnosti. Teprve poté 
budeme schopni posoudit 
smysluplnost a efektivitu vyna-
ložených fi nančních investic 
v návaznosti na fi nancování 
z evropských zdrojů a násled-
nou udržitelnost projektů. 
V médiích proběhla také zmín-
ka o legislativní aktivitě kraje 
v oblasti sociálních služeb. 
Jednalo se o přímý podnět 
našeho zastupitele Martina 
Poláška, který změnu Zákona 
o sociálních službách a k němu 
příslušné vyhlášky inicioval 
a připravil konkrétní návrh 
k projednání v komisi pro těles-
ně postižené. Ta jej schválila 
a míří do sněmovny.
n Jak byste defi noval roli 

opozice v krajském zastupi-
telstvu?

Nerad bych hovořil za všech-
ny opoziční strany, ale co se 
týká nás, rozhodně se vnímá-
me jako opozice konstruktiv-
ní. Existují momenty, na které 
máme jiný názor než vedení 
kraje, a snažíme se jej prosazo-
vat především na jednotlivých 
výborech a v komisích. Musím 
přiznat, že politická kultura 
v krajském zastupitelstvu je 
o poznání výše než ta obecní 
a respektují se zde zásady sluš-
ného chování. Uvítal bych, 
kdyby podobný koncept komu-
nikace fungoval i na úrovni 
našeho městského obvodu, kde 
někteří opoziční zastupitelé 
často místo argumentů a vlast-
ních návrhů řešení spíše vede-
ní radnice uráží a útočí na něj. 
Objektivní kritika je potřebná, 
ale kritizovat někoho za každou 
cenu je projevem malosti. Pro-
tože v tomto ohledu nemáme 
s naší vlastní opozicí v Ma-
riánských Horách vždy pozitivní 
zkušenosti, v krajském zastupi-
telstvu se snažíme chovat jinak, 
abychom se sami před sebou 
a veřejností nemuseli stydět. 
n Máte ještě při práci 

v Zastupitelstvu Moravsko-
slezského kraje ještě čas na 
Mariánské Hory a Hulváky? 

Rozhodně. Náš městský 
obvod pro nás byl, je a bude 
vždy prioritou. Věřím, že 
každodenní práce a konkrétní 
činy, které děláme, ať už jako 
vedení obvodu, zastupitelstvo 
anebo jeho jednotliví členové, 
jsou toho důkazem. 

Opozice v krajském zastupitelstvu je konstruktivní

Praktické zkušenosti s osobní 
asistencí handicapovaným lidem 
a seniorům předává studentům 
středních škol nezisková organi-
zace Podané ruce, o. s. – Projekt 
OsA především v rámci besed či 
dnů otevřených dveří. Zdařilá 
akce proběhla na konci března 
na Vyšší odborné škole sociální 
v Ostravě-Mariánských Horách. 
Studenti oboru sociální práce 
v průběhu dvou vyučovacích 

hodin prezentací a besed získa-
li množství nových praktických 
informací ze sociální oblasti 
a návodů, jak se chovat ke svým 
znevýhodněným kamarádům 
a spoluobčanům. Studenti se 
dozvěděli, kde a koho požádat 
o pomoc pro svého handicapo-
vaného souseda či příbuzného 
seniora. Doslova tahákem byli 
pro mládež canisterapeutičtí 
psi, které dobrovolníci použí-

vají k fyzické, psychosomatic-
ké, psychické a sociální pohodě 
lidí, ke kompenzaci postižení 
lidí s fyzickým, mentálním nebo 
sociálním handicapem a jejich 
integraci do společnosti. „Mladí 
lidé po dobrovolnické zkuše-
nosti vstupují do života daleko 
vybavenější pro to být citlivěj-
ší, vnímavější a ochotni pomo-
ci handicapovaným,“ uvedla 
sociální pracovnice občanské-
ho sdružení Ivana Mikulcová, 
která doplnila, že každý z nás 
má v rodině či nejbližším okolí 
seniora, který potřebuje menší 
pomoc, neobejde se bez stálé 
péče nebo s radostí uvítá mož-
nost si s někým pozitivně nala-
děným pohovořit. V reálném 
životě je pak výhoda, když 
člověk ví, kam se může obrátit 
o radu a pomoc. Ivana Mikulco-
vá zdůraznila, že poděkování 
patří donátorům, sponzorům 
a nadacím (MPSV, statutární 
město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Mariánské Hory a Hul-
váky, NOKD a další), kteří 
v dnešní složité ekonomické 
situaci podporují neziskový sek-
tor. Více informací o činnosti 
organizace naleznete na webo-
vých stránkách www.podaneru-
ce.eu.

Zkušenosti z praxe předávají studentům

STUDENTI si teorii z učebnic doplnili praktickými zkušenostmi, 
které jim předaly sociální pracovnice občanského sdružení Podané 
ruce. 

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravot-
nická, Ostrava oslavila v letoš-
ním roce 80. narozeniny. Při této 
výjimečné události se konaly 
třídenní oslavy, které byly 
zahájeny ve čtvrtek 21. března 
školní akademií v prostorách 
Domu kultury v Ostravě. Stov-
ka nadšených žáků a studentů 
spolu s desítkou zapálených 
pedagogů připravila pro divá-
ky pestrý kulturní program, 
v němž všichni mohli obdivo-
vat pěvecká vystoupení, hru na 
housle doprovázenou sborovým 
zpěvem, recitaci známých bás-
ní, moderní tance či akrobatic-
ké číslo s míči. Nechyběla ani 
pohádka v latinském jazyce nebo 
divadelní etuda v podání členů 
dramatického kroužku školy. 
Na závěr celého programu pak 
vystoupily s veselým tanečním 
číslem samotné vyučující, což 
svědčí o tom, že i učitelé si ze 
sebe umějí udělat legraci, a žáci 
uvedené vystoupení také ocenili 
nebývalým aplausem. V úpl-
ném závěru pak přítomní zhléd-
li taneční vystoupení chlapců 
naší školy, kdy jejich parodie 
na dívčí aerobik rozesmála celé 
hlediště. Při „děkovačce“ pak 
ředitelka školy Jana Foltýnová 
poděkovala všem účinkujícím 
za skvělé výkony i odvahu 
veřejně vystoupit. Školní aka-
demie měla premiéru dopoled-
ne, reprízu pak odpoledne, kdy 
v hledišti kromě žáků a studentů 
naší školy usedli také rodiče.

Gratulace přišly od 
významných osobností

Popřát škole k jejím naroze-
ninám přišly i významné osob-
nosti Moravskoslezského kraje, 
ředitelé a zástupci spřátelených 
zdravotnických škol v kraji, 
ředitel partnerské školy BBS 
v německém Cadenberge, hlav-
ní sestry regionálních nemocnic 
a celá řada dalších hostů. 
V pátek 22. března 2013 se osla-
vy přenesly do prostor hotelu 
Harmony, kde se na slavnostním 
Dni učitelů mohli setkat součas-
ní zaměstnanci školy se svými 
bývalými kolegy. V sobotu osla-
vy 80. výročí vyvrcholily dnem 
otevřených dveří v budově ško-
ly na Jeremenkově ulici. Zde 
se setkali externí i interní vyu-
čující s bývalými zaměstnanci 
školy, s absolventy školy a spo-
lečně si prohlédli nové učebny 
a zázemí školní budovy. V přá-
telské atmosféře si tak všichni 
připomněli léta, která strávili 
ve škole, která je v dějinách 
zdravotnických profesí v našem 
kraji zapsána jako škola, která 
se těší velkému respektu mezi 
veřejností i mezi odborníky prá-
vě proto, že vychovává a vzdě-
lává erudované zdravotnické 
pracovníky.

 Jitka Grimmová

Škola s dlouhou
tradicí

Radnice žádá
o spolupráci:

Sledujte 
výskyt holubů

Odbor ochrany životního 
prostředí Magistrátu města 
Ostravy připravuje zadá-
ní studie mapující výskyt 
populace holubů na území 
města Ostravy. Mariánsko-
horská radnice uvítá spolu-
práci s občany, kteří mohou 
do konce května posílat 
informace o místech, kde 
je v našem obvodu zvýšený 
výskyt holubů. Kontakt je: 
bytovyodbor@marianskeho-
ry.cz.

Upozornění
V období od 15. května 

do 30. července 2013 bude 
fi rma Glumbík s. r. o. 
Ostrava provádět rekon-
strukci plynovodu na ulici 
Zelené. Práce na plynovo-
du budou probíhat v zele-
ni po obou stranách včet-
ně přípojek do domů.
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V poslední době se v porad-
nách Sdružení obrany spotřebi-
telů Moravy a Slezska dotazuje 
více spotřebitelů, jak se vyvaro-
vat chyb, ať při prodeji nebo při 
nákupu na slevových portálech. 

Nejčastější otázkou v porad-
nách bývá, podle čeho tyto 
bazary a obchody vybírat a na 
co si při nákupu dávat pozor. 
Poradna doporučuje dát na refe-
rence kamarádů, známých, kteří 

již mají s podobným nákupem 
zkušenosti, je také dobré podí-
vat se na recenze na internetu. 
„Před nákupem si zkontrolujte, 
jaké jsou reklamační podmínky 
– zda prodejci reklamaci vyři-
zují sami, nebo je třeba zboží 

někam zasílat, porovnejte cenu, 
neobvykle nízké ceny oproti 
ostatním nabídkám jsou pode-
zřelé, zajímejte se, jak dlouho 
fi rma funguje, zda má kamen-
ný obchod,“ řekla předsedkyně 
sdružení Marcela Reichelová. 
Kontakt na poradnu v Ostravě: 
Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 
hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel.: 
596 111 252.
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Studentka Obchodní akade-
mie v Ostravě-Mariánských 
Horách Iva Šalomonová (3. S) 
zaznamenala významný úspěch 
v celorepublikové soutěži, 
kde obsadila krásné 12. mís-
to. Letošní ročník Frankofo-
nie 2013 proběhl pod záštitou 
ministra zahraničních věcí Kar-
la Schwarzenberga.

Výsledky byly vyhlášeny 20. 
března v Praze v rámci Dnů 
Frankofonie. Součástí soutěže 
byly vědomostní on-line kvíz 
a výtvarná práce za využití as-
poň tří z deseti slov Frankofonie 
pro rok 2013, které vyhlásila 
centrála Mezinárodní Organiza-
ce Frankofonie v Paříži.

Iva Šalomonová převzala cenu 
v Černínském paláci v Praze. Na 
pořádání Dnů Frankofonie se 
podílelo ministerstvo zahranič-
ních věcí spolu s ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýcho-

vy, Francouzským institutem, 
velvyslanectvím Francouzské 
republiky a vyslanectvími fran-
kofonních zemí v Praze.

Úspěch studentky Ivy Šalomonové 
v soutěži Frankofonie 2013

Dne 26. března 2013 se 
konal na výstavišti Černá louka 
již 5. veletrh fi ktivních fi rem, 
pořádaný Obchodní akademií 
a Vyšší odbornou školou soci-
ální v Ostravě-Mariánských 
Horách. Nad akcí převzal zášti-
tu vedoucí Odboru školství, 
mládeže a sportu MSK – KÚ 
Libor Lenčo a město Ostrava. 
Za náš obvod Mariánské Hory 
a Hulváky se veletrhu zúčast-
nil místostarosta Jiří Jezerský, 
který byl mile překvapen, jak 
zodpovědně studenti přistou-
pili k zadanému úkolu. „Bylo 
to velmi příjemné dopoledne,“ 
dodal. Podle starostky Liany 
Janáčkové, která navštívila 
minulé ročníky, se tato tra-
diční akce určitě promítne do 
budoucího povolání studentů: 
„Každá příležitost vyzkoušet si 
podnikání v praxi je přínosná,“ 
uzavřela starostka.

Ostravský veletrh fi ktivních fi rem popáté

NA SNÍMKU je fi ktivní fi rma Fiction airlines, s. r. o., z OA Ostra-
va-Mariánské Hory. Tato fi rma zvítězila jako nejlepší česká fi rma 
a odnesla si také cenu publika. Jejich učitelkou je Irena Bláhová.

Žáci třídy 4. C ZŠ Gen. Janka 
v Ostravě-Mariánských Horách 
uspořádali projekt ke Dni uči-
telů, na počest velkého učitele 
národů J. A. Komenského. Na 
realizaci projektu se podíleli 
žáci pod vedením své třídní uči-
telky Zuzany Jankesové a v úzké 
spolupráci i rodiče žáků a vede-
ní školy. Nejprve žáci vytvořili 
plán k přípravě slavnosti, poté 
nastala jeho realizace v knihov-
ně vyhledáváním informací 
o „učiteli národů“ a jeho díle. 
Z nasbíraných materiálů žáci 
vytvořili krátké rozhlasové vysí-
lání. Formou ankety žáci kladli 
učitelům různé otázky, poři-
zovali jejich fotografi e a paní 
ředitelka pomohla s vyvoláním 
fotek, které pak byly umístěny 
ve vestibulu naší školy společně 
s dalšími obrázky žáků, ukázkou 
knih, myšlenek a rekvizit, jež se 
staly podkladem velké výstavy. 
Učitele potěšily ručně vyrobené 
papírové pozvánky s motivem 
Jana Amose Komenského. V ku-

chyňce naší školy připravili žáci 
sladké i slané pohoštění, kte-
ré na velkou přestávku donesli 
do sborovny. Velké poděko-
vání patří paní ředitelce Šárce 
Fehérové za skvělou spoluprá-
ci se žáky a podporu projektu, 
také maminkám, zejména paní 
Juřicové, která pomohla dětem 
s přípravou pomazánek, i dal-
ším rodičům, kteří svým dětem 
s projektem pomohli. V den 
oslav žáci ve sborovně k poba-
vení učitelů zazpívali písničku, 
kde mezi jednotlivými slokami 
vložili čtyři vtipy o škole. Po 
vystoupení žáci rozdali učitelům 
vlastnoručně vyrobené dárky, 
aby tak vyjádřili dík učitelům 
za jejich náročnou a záslužnou 
práci. Žákům tedy za jejich pro-
jekt patří velké uznání. Velkou 
měrou přispěli k tomu, že tomu-
to významnému dni byla mu 
věnována patřičná pozornost na 
důstojné úrovni. 

Jana Plachká,
ZŠ Gen. Janka

Oslava Dne učitelů

ŽÁCI IV. C připravili svým učitelům překvapení. Projekt na oslavu 
Dne učitelů realizovali téměř dva měsíce. Výsledek sklidil velké 
uznání.

Řada lidí se v posledních 
letech potýká s problémem, 
jak splácet nahromaděné 
dluhy, a někteří se dostávají 
do bludného kruhu. Velkým 
problémem v současné době 
jsou exekuční řízení a řešení 
insolvence. Fenomén pře-
dlužování klientů může vést 
i k potenciální ztrátě bydle-
ní a následně i zaměstnání. 
Asociace občanských poraden 
prostřednictvím svých erudo-
vaných pracovníků pomáhá 
řešit také další sociální problé-
my klientů. Celostátní projekt 
Dluhové poradenství probíhá 
již šestým rokem, a to za pod-
pory ČSOB a Ery Poštovní 

spořitelny. „Je zaměřen na 
celou populaci a v jeho rámci 
zodpověděly naše poradkyně 
a poradci kolem 84 086 unikát-
ních dotazů z dluhové proble-
matiky, týkající se například 
exekuce, návrhů na oddlužení, 
práv a povinností dlužníků, 
práv a povinností věřitelů, pre-
vence předlužení (sestavení 
a vedení osobního či rodinné-
ho rozpočtu),“ uvedl Hynek 
Kalvoda z Asociace občan-
ských poraden. Druhý projekt, 
Program fi nanční gramotnosti 
a prevence předlužení (fi nan-
covaný z ESF a státního roz-
počtu), začal letos v lednu a je 
zaměřen na posilování fi nanč-

ní gramotnosti lidí s duševním 
onemocněním a lidí zdravotně 
postižených. Na rozdíl od prv-
ního projektu probíhá ve třech 
krajích – Karlovarském, Kraji 
Vysočina a Moravskoslezském 
kraji. Počet dotazů z problema-
tiky zadlužování občanů, kteří 
se obrátili na členské poradny 
AOP, vzrostl od roku 2008 
o 251 procent. Dluhové pora-
denství pro klienty je zdarma 
za přispění ministerstva práce 
a sociálních věcí ,ČSOB a Ery 
Poštovní spořitelny. Kontakt 
pro více informací: Hynek 
Kalvoda, Asociace občan-
ských poraden, 777 257 568, 
www.obcanskeporadny.cz.

Dluhy vás mohou dostat do pasti

Šance na práci vzrůstají zvyšováním 
kvalifi kace

Vzdělávací společnost ME-
TER Silesia realizuje projekt 
Práce má zelenou z Operač-
ního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Účastní se ho 
dvacet osob, které kvůli nízké-
mu stupni své kvalifi kace mají 
mizivou šanci nalézt práci na 
současném trhu práce. V pro-
jektu procházejí promyšleným 

programem, jehož cílem je 
postupné zvyšování kvalifi ka-
ce a upevňování pracovních 
návyků. Účastníci absolvovali 
v roce 2012 motivační trénink a 
od ledna letošního roku probíha-
jí dva rekvalifi kační kurzy. Prv-
ní rekvalifi kační kurz, s názvem 
Stavební výroba – zpracování 
dřeva, absolvuje deset účastníků 

projektu a do druhého rekvalifi -
kačního kurzu, s názvem Zaklá-
dání a údržba zeleně, dochází 
také desítka. „V současné době 
probíhají jednání, která směřují 
k nalezení zaměstnavatelů, kte-
ří mohou takto rekvalifi kované 
osoby zaměstnat,“ uvedla za 
organizaci METER Silesia Hana 
Danihelková.  

Jak nakupovat na slevových portálech
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Na dobové fotogra-
fi i z roku 1941 je 
ulice Tvorkovských 
s průhledem na  kostel 
Panny Marie Královny 
na Stojanově náměstí. 
Tímto snímkem chce-
me uzavřít  letošní 
nekonečně dlouhou zimu 
s dovětkem „Kdeže 
loňské sněhy jsou?“.

HISTORICKÉ 
OKÉNKO

Velmi se omlouváme za záměnu jména v minulém Zpravo-
daji. Zveřejňujeme jména obou miminek, která se zúčastnila 
vítání občánků na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách.  

Omluva

JAKOUBEK HLADKÝ DAMIÁN PAVELEK

Jarní úklid se netýká jen domácností
Letošní velmi dlouhá zima 

naštěstí skončila a většina už 
asi začala provádět jarní úkli-
dy domácností, mýt okna, leštit 
své plechové miláčky, vyklízet 
sklepy a podobně. Jarní úklid 
se ale netýká jen domácností 
a osobních automobilů. Majet-
kové oddělení vyzývá občany, 
aby si po zimě uklidili pronajaté 
pozemky, na nichž mají zřízeny 
zahrádky, letní posezení, dětská 
hřiště, dětské koutky a další zaří-
zení sloužící k relaxaci a odpo-
činku. „Také v letošním roce 
budeme často provádět kontro-
ly pronajatých pozemků, jestli 
jsou řádně udržovány, uklizeny 
a zda jsou využívány k úče-
lu, ke kterému byly pronajaty. 
Nepořádné nájemce nebo osoby, 
které pozemky budou využívat 
k jinému než sjednanému úče-
lu, budeme vyzývat k nápra-
vě. Pokud tyto výzvy nebudou 
respektovány, budeme nuceni 
přistoupit k podávání výpově-
dí nájemních smluv,“ sdělila 
Jindřiška Pavúková, vedoucí 
majetkového oddělení. Vzhle-

dem k dřívějším zkušenostem 
také žádáme občany, aby nevy-
užívali pozemky u bytových 
domů, které by měly všeobecně 
sloužit jako klidové zóny, zelené 
plochy, místa pro letní posezení, 
hraní dětí, ale také pro jednotky 
záchranných sborů při akutních 
zásazích, požárech, pro parko-
vání svých vozidel nebo jako 
místo pro odložení momentálně 
nepotřebných věcí. 

„Všichni bychom si měli 
uvědomit, že automobil zapar-
kovaný například na vyhrazené 
ploše pro záchranné sbory, na 
vydlážděné ploše v bezprostřed-
ní blízkosti domu, může způ-
sobit zpoždění zásahu jednotek 
záchranných sborů o minuty, 
na kterých mnohdy závisí životy 
našich blízkých nebo nás samot-
ných.“ zdůraznila Jindřiška 
Pavúková. Majetkové oddělení 
upozorňuje obyvatele našeho 
městského obvodu, že parková-
ní osobních automobilů na tráv-
nících, jiných zelených plochách 
nebo na chodnících kolem byto-

vých domů je výslovně zakázá-
no a je posuzováno jako přestu-
pek dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, v platném znění, 
s možností uložení pokuty. 

Upozornění občanům
V případě, že plánujete jaké-

koliv užívání pozemků nachá-
zejících se v blízkosti bytových 
domů ve vlastnictví statutár-
ního města Ostravy svěřených 
našemu městskému obvodu, 
jehož účelem je zřízení zahrád-
ky, letního posezení, dětského 
koutku, altánku apod., dostavte 
se osobně v úřední dny (pondělí, 
středa v době od 8 do 11.30 a od 
12.30 do 17 hodin) na majetko-
vé oddělení nebo kontaktujte ve 
vlastním zájmu Moniku Her-
dovou či Karla Synka na tel. 
čísle 599 459 266 nebo e-mai-
lem: herdova@marianskehory.
cz, synek@marianskehory.cz. 
Informace o pronájmech pozem-
ků lze nalézt také na www.ma-
rianskehory.cz v sekci Potřebuji 
si vyřídit – Majetková agenda.

S údržbou zahrádky mohou 
pomoci dvě služby, které 
občanům i fi rmám v regionu 
své působnosti nabízí OZO 
Ostrava – svoz zeleně a pro-
dej kompostu. Služba svozu 
zeleně je určena zvláště maji-
telům zahrad, kteří chtějí mít 
pravidelně udržovaný trávník. 
Likvidace zeleně je bezplatná, 
občan zaplatí pouze za přista-
vení speciální hnědé popelnice. 
Popelnice na zeleň mají perfo-
rované stěny a dvojité dno, aby 

se k uloženému rostlinnému 
odpadu dostal vzduch a obsah 
nezahníval. Jsou nabízeny ve 
dvou objemech – 120 a 240 
litrů. „Objednatel služby do 
nich kromě posekané trávy 
může odkládat i další biologic-
ky rozložitelné odpady, které 
vyprodukovala zahrada: nať ze 
zeleniny, spadané ovoce a na 
podzim shrabané listí. Co však 
do hnědé popelnice nepatří, 
jsou tepelně upravené potravi-
ny obsahující tuky,“ vypočíta-

la tisková mluvčí společnosti 
Vladimíra Karasová. OZO 
Ostrava sváží zeleň do své 
kompostárny, kde z ní vyrábí 
kompost a zeminový substrát. 
Oba výrobky jsou připraveny 
k prodeji přímo v kompostár-
ně OZO v Ostravě-Hrušově 
a jejich cena je nesrovnatelně 
nižší než cena pytlovaných 
substrátů z hobbymarketů. 
V menším množství je oba 
výrobky možno zakoupit i ve 
vybraných sběrných dvorech.

Se svozem zeleně pomůže OZO Ostrava

Policie řešila stovky přestupků
Na území našeho městského 

obvodu se hlídky městské policie 
podílely na řešení 188 událostí, 
celkem se řešilo 483 přestup-
ků, z toho bylo například 280 
v dopravě, ve 135 případech byl 
porušen veřejný pořádek, celkem 
čtyřicetkrát vyjížděli policisté na 
místa, kde se povalovaly použité 
stříkačky. Těch posbírali 61, nej-
více na ulicích 28. října, Korunní 
a Strmé. 

Stejně jako v minulých měsí-
cích řešili přestupky pejskařů. 
„Téměř v každém Zpravodaji 
apelujeme, aby se pejskaři chovali 
tak, aby jejich miláčkové nevzbu-
zovali pohoršení. Majitelé psů ale 
nechávají své mazlíčky běhat bez 
vodítka a někteří po svých psech 
ani neuklidí. Městská policie udě-
luje těmto hříšníkům napomenutí 
a samozřejmě také pokuty. Mohu 
ubezpečit všechny občany, kteří 
pochybují o četnosti zásahů, že 
policisté plní svou povinnost, ale 
nemohou být všude. To by jich 
muselo být více než nás občanů,“ 
uvedl místostarosta Jiří Jezerský.

Statistiky policie dokládají, že 
někteří majitelé psů se rozhodnou 
uklidit psí exkrementy, jen pokud 
se v jejich okolí nachází strážník.  

Policisté potvrdili, že prohřešky 
pejskařů jsou řešeny průběžně. 
Od počátku roku se strážníci ve 41 
případech zabývali na území naše-
ho obvodu tím, že majitelé neměli 
své psy na vodítku. Na základě 
oznámení občanů či přímo na 
místě se v průběhu března 19krát 
pohybovali psi bez vodítka. 

Na Korunní se měřila 
rychlost

Na počátku dubna kontrolova-
li policisté, jestli řidiči dodržují 
povolenou rychlost na Korunní 
ulici, kde je rychlost omezena na 
20 km/h. V průběhu jednoho týdne 
zde dopravní policie měřila rych-
lost šestkrát. Dvacítku překročilo 
17 řidičů, kteří dostali pokutu ve 
výši jednoho tisíce korun. „Situ-
ace zde byla dlouhodobě neú-
nosná. Problémem překračování 
rychlosti se před časem zabývalo 
vedení radnice i zastupitelstvo, 
které společně s policií hledalo 
vhodné způsoby, jak to řešit,“ při-
pomněla starostka Liana Janáčko-
vá. Výsledkem byla konstruktivní 
dohoda mezi městskou a dopravní 
policií. Podobné akce budou ve 
zmíněné lokalitě pokračovat.

MĚSTSKÁ POLICIE 
ZASAHUJE

Podezřelé osoby 
Strážníci přistihli dva 

muže nesoucí vlnité plechy 
o rozměrech přibližně dva 
krát jeden metr. Muži uved-
li, že plechy nalezli a chtěli 
zpeněžit ve sběrně druhot-
ných surovin. Přestupky 
byly oznámeny příslušnému 
správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. Odebrané vlnité 
plechy umístili policisté na 
odtahové parkoviště městské 
policie. 
Kradla už 
poněkolikáté 

V prodejně na Grmelově 
ulici zasahovali policisté. 
Byla zde přistižena žena, 
která přenesla přes pokladnu 
zboží bez zaplacení. Při dal-
ším šetření se zjistilo, že byla 
za takový čin už v posledních 
třech letech odsouzena nebo 
potrestána. Kradlo se tady 
však znovu, tentokrát to byl 
muž, který už byl za krádeže 
v obchodech také trestán. 

Porota semifi nálového kola pěveckého 
festivalu Nad oblaky aneb Každý může 
být hvězdou to v Ostravě neměla lehké

Dne 26. dubna se uskutečnilo 
v rámci 4. ročníku celostátního 
festivalu pro handicapované 
talenty historicky první regio-
nální kolo pro Moravskoslezský 
kraj pod záštitou starostky Liany 
Janáčkové, která byla předsed-
kyní poroty. Do nejužšího výbě-
ru postoupili Martin Chlumecký 
a Lenka Hubaczová, kteří nazpí-
vali duet „Vím, že jsi se mnou“ 
z muzikálu Drakula, Jáchym 
Gavenda okouzlil porotce celko-
vým pojetím písně „Sametová“ 

od skupiny Žlutý pes, Michal 
Drozd zaujal přednesem hitu 
„Dokud se zpívá“ od Jaromíra 
Nohavici a Martin Klein bodo-
val s výběrem lidovky „To ta 
Helpa“. Poděkování patří všem 
účinkujícím i nesoutěžním hos-
tům, kteří odvedli kvalitní výko-
ny. Koncert se uskutečnil díky 
fi nančnímu příspěvku našeho 
městského obvodu, který v rám-
ci projektu „150 tisíc pro lidi“ 
podpořil dalších jedenáct veřej-
ně prospěšných akcí.

Starostka Liana Janáčková (vlevo) předala cenu Jáchymu Gaven-
dovi, který má velkou šanci uspět v nejužším výběru do celostát-
ního fi nále. Na snímku je také Eva Krňávková, která doprovázela 
soutěžícího na klavír. Koncert se uskutečnil v sále Lidové konzer-
vatoře a Múzické školy.
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Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9

V neděli 12. 5. je Den matek. 
K přání se připojíme i my a děti 
mohou maminkám vyrobit ori-
ginální dárek ve výtvarné dílně 
nazvané Popřejme mamin-
kám. 

9. 5. a 10. 5. od 14 do 16 
hodin budeme vytvářet mýdla 
ve tvaru srdce.

V úterý 14. 5. jsou děti zvány 
na DANCE SHOW na taneč-
ních podložkách. Své po zimě 
ztuhlé tělo rozhýbeme od 15 do 
17 hodin v dětském oddělení 
naší knihovny. Celý měsíc také 
procvičujeme mozkové buňky 
v Květnovém kvízu, tentokrát 
budeme cestovat po hlavních 
městech světa.

V ČÍTÁRNĚ U ČER-
TA zveme na „Šest setkání 
s Jamesem Bondem“ v úte-
rý 28. května od 15 do 16.30 
hodin. Vyzkoušíme sestavová-
ní portrétů zločinců, přečteme 
si příběhy s tajemstvím a čeká 
nás kvíz o bondovkách. Celé 
odpoledne tak věnujeme auto-
rovi Jamese Bonda, Ianu Lan-
casterovi Flemingovi, který by 
oslavil 105. narozeniny.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

75 let Rychlých šípů“ je 
název nové výstavy, která bude 
slavnostně zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 2. května v 17 hodin 
v dospělém oddělení. Výstava 
potrvá do 27. května a je pořá-
dána ve spolupráci se severo-

moravskou pobočkou Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara.

Klub rodičů s dětmi – TRN-
KÁČEK nabídne v pátek 
3. května v 10 hodin povídání 
o Krtečkovi a jeho kama-
rádech. Vyrobíme si prstové 
maňásky a pro rodiče bude při-
pravena široká nabídka knih 
o cvičení a pohybových aktivi-
tách s malými dětmi. Poslední 
setkání klubu před prázdnina-
mi bude v pátek 7. června v 10 
hodin a tématem budou piráti.

V sobotu 11. května v 10 
hodin se setkáme na zábavném 
„Čtení s pejsky“ s caniste-
rapeutickými psy Barbuchou 
a Anežkou. Povídání o pomoci 
těchto psů lidem bude proloženo 
čtením z knih.

Knihy, které si můžete půjčit 
v naší knihovně spolu s předsta-
vením zajímavých titulů, nabíd-
nou „Knižní tipy“ v úterý 21. 
května v 16.30 hodin. 
Čtení příběhů a povídání 

o čaroději Harrym Potterovi 
nabídne Černá hodinka ve 
čtvrtek 23. 5. v 17 až 18 hodin 
v dětském oddělení knihovny. 

Soutěživé děti by si neměly 
nechat ujít losování vítěze hry 
Bingo! za měsíc květen, které 
proběhne v úterý 4. června v 15 
hodin. Celý měsíc si děti mohou 
vyplnit kvíz s názvem Květen, 
měsíc lásky. Každé úterý si 
můžete zatančit na taneční pod-
ložce v dětském oddělení od 14 
do 15.30 hodin na akci s názvem 
Bavíme se tancem.
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Knihovna – kniha – čtenář

V NOCI Z 5. 4. na 6. 4. dvanáct dívek v knihovně v Daliborově 9 
již potřinácté přivítalo pohádkáře Hanse Christiana Andersena na 
tradiční akci Noc s Andersenem. 

V KNIHOVNĚ FIFEJDY se z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna 
konala již desátá Noc s Andersenem, na které se sešlo 14 dětí a tři 
knihovnice. V letošním programu se spojila dvě zdánlivě neslu-
čitelná témata – připomenutí významné české ilustrátorky Hele-
ny Zmatlíkové spolu s kreslenými postavičkami – nebojácnými 
myškami Ančou a Pepíkem.

Medaili za vynikající práci 
převzala od ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Petra 
Fialy ředitelka ZUŠ Eduar-
da Marhuly Pavla Kovalová, 
která toto významné ocenění 
obdržela za vynikající pedago-
gickou činnost v oblasti umě-
leckého vzdělávání – úspěš-
nou pedagogickou činnost, 
spoluautorství mnoha pro-
jektů pro umělecké školství. 
Pavla Kovalová ve školství 
působí 30 let a letos oslavila 
významné životní jubileum. 
Medaile, která je nejvyšším 
resortním oceněním od roku 
1997, se uděluje každoročně 
u příležitosti Dne učitelů 28. 
března.

Pečovatelská služba pomáhá zvládnout péči 
o sebe i domácnost 

Pečovatelská služba je terén-
ní službou a je poskytována 
lidem, kteří vlivem věku nebo 
neuspokojivého zdravotního 
stavu nejsou schopni sami a bez 
pomoci jiné osoby zvládnout 
běžné úkony péče o sebe a svou 
domácnost. Pečovatelská služba 
je poskytována v domácnostech 
uživatelů na celém území měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za úhradu v pracovní 
dny od 7 hodin do 17.30 hodin 
(více informací na www.marian-
skehory.cz).

Základní činnosti 
pečovatelské služby 
n pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o vlastní oso-
bu
n pomoc při osobní hygie-

ně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
n poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy
n pomoc při zajištění cho-

du domácnosti
n zprostředkování kon-

taktu se společenským pro-
středím

Kontakt:
Dagmar Tokařová – sociál-

ní pracovnice pečovatelské 
služby, e-mail: dpsn@volny.
cz, tel.: 599 459 122, okrsek 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Novoveská 14, Ostra-
va-Mariánské Hory.

Taťjana Ryboňová – sociál-
ní pracovnice pečovatelské 
služby, e-mail: dpss@volny.
cz, tel.: 599 459 131, okrsek 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Šimáčkova 27, Ostra-
va-Mariánské Hory.

Nabídka fakultativních slu-
žeb poskytovaných v domech 
s pečovatelskou službou

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!

UPOZORNĚNÍ
V týdnu od 27. května do 1. června bude pobočka Fifejdy,

J. Trnky 10 z důvodu revize uzavřena.

Významné
ocenění získala
ředitelka školy

Od začátku května došlo k výluce trolejbusových linek obslu-
hujících hlavní nádraží v Ostravě. Po dobu následujících tří až 
čtyř měsíců je změněna organizace linek číslo 101, 102, 108, 109 
a 111. Důvodem je probíhající revitalizace přednádražního prosto-
ru. Tramvajová doprava nebude omezena. Informace o výluce jsou 
zveřejněny na internetových stránkách Dopravního podniku Ostra-
va (www.dpo.cz) a statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz).

Upozornění pro cestující MHD
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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

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

N
EK

U
Ř

Á
C

K
Á

 R
ES

TA
U

R
AC

E

O
TE

VŘ
EN

O
 K

A
ŽD

Ý 
D

EN

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

RACIO POTRAVINY NUTRIČNÍ PORADNA

NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU POTRAVIN
ZDRAVÉ VÝŽIVY!
Další nabízené služby:

l nutriční poradna l přednášky
POZOR! Při předložení tohoto inzerátu 10 % SLEVA

na nákup nebo služby nutriční poradny!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pondělí - pátek: 9 – 18, 28. října 262, Ostrava-Mar. hory
(70 m od tramvajové zastávky Prostorná)

www.raciopotraviny.cz

Výtvarné centrum STOJAN zve na kurzy
KVĚTEN
Úterý 7. 5. Dekupáž 
(ubrousková technika)
Sobota 11. 5. Powertex
Úterý 14. 5. Ketlovaný šperk I.
Sobota 18. 5. Enkaustika
Úterý 22. 5. Plstěný šperk
Sobota 25. 5. Textilní den
Úterý 28. 5. Mozaika

ČERVEN
Úterý 4. 6.  Smaltování  

bez pícky
Sobota 8. 6. Keramický den
Úterý 11. 6. Fimo/Cernit
Sobota 15. 6. Enkaustika
Úterý 18. 6. Dekupáž
(ubrousková technika)
Sobota 22. 6. Textilní den
Úterý 25. 6. Ketlovaný šperk II.
Sobota 29. 6. Powertex

Kus živoucí rockové historie 
a jedna z nejhlasitějších kapel 
na světě – to jsou Iggy and 
the Stooges. V červnu 2013 se 
vydávají na turné k novému albu 
Ready to Die a jedinou zastáv-
kou ve střední Evropě bude Frý-
dek-Místek. Jako speciální host 
zahrají na frýdecko-místeckém 
koncertě Tata Bojs, kteří dlou-
hodobě patří na domácí scéně 
mezi jedny z nejprogresivněj-
ších a nejoriginálnějších kapel.

Iggy and the Stooges zahra-
jí v Areálu stadionu TJ Slezan 
ve Frýdku-Místku v sobotu 22. 
června 2013. Koncert začíná ve 
20 hodin, vstupenky, které sto-
jí od 850 korun do 1190 korun, 
jsou v prodeji v sítích TicketArt, 
EVENTIM a na www.kultu-
rafm.cz.

Pozvánka
na koncert 
rockové legendy

V Contours Fitness pro ženy 
v Ostravě-Mariánských Horách 
v ulici Kollárova 18 se bude 
konat 1. června charitativní akce 
ke Dni dětí. V době od 9 do 14 
hodin jsou vítáni všichni, kteří 
si chtějí vyzkoušet skupinová 
cvičení i se svými ratolestmi. 
Pro děti je zajištěn doprovodný 
program - cvičení, malování na 
obličej, dětská dílna apod.

Výtěžek z akce je určen pro 
nadaci Kapka naděje. Na lekce 
se prosím objednávejte telefo-
nicky na 737 38 80 80.

Pozvánka
na Den dětí
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