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NAŠI JUBILANTI
JEJICHŽ ŽIVOT SE PŘIBLIŽUJE K OBDIVUHODNÝM

DEVADESÁTI A VÍCE LETŮM:

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a dny naplněné radostí a štěstím.

Seznamy jubilantů - červen 2003
Alfréd Bártek

Aloisie Došlová
Anna Filipová

Karolina Gonosová
Anna Hegerová

Zdenka Kolovratová
Aloisie Kührová

Milada Lajtochová
Františka Pížová

Ludmila Polášková
Marie Smýčková
Helena Šídlová

Antonie Švincová
Anděla Tořová
Karel Uvíra

Jak jsme volili?
Ve dnech 13. a 14. června se kona-

lo historicky první referendum a mě-
li jsme možnost svým hlasem vyjádřit
zda si přejeme, aby naše republika
přistoupila ke státům Evropské unie.

V Mariánských Horách a Hulvá-
kách je celkem 10 568 oprávněných
voličů. Z nich se k referendu dostavi-
lo 48,46 %. Z toho pro vstup hlaso-
valo 78,99 % a proti 21,01 %. I ma-
riánskohorští a hulváčtí tedy byli
pro. (Red.)

Rekonstrukce Korunní ulice odložena
Ostravské vodárny a kanalizace

prováděly v dubnu letošního roku ka-
merové zkoušky stoky stávající kana-
lizace. Účelem tohoto průzkumu bylo
zjištění technického stavu stoky, pro-
tože po plánované rekonstrukci Ko-
runní ulice nebudou možné žádné pří-
padné opravy podzemních inženýr-
ských sítí.

Dle sdělení OVaK bylo kamerovými
zkouškami zjištěno, že technický stav
stoky je nevyhovující a že před rekon-
strukcí ulice Korunní musí být hlavní
stoka opravena a rekonstruována.

Projekt na rekonstrukci kanalizace
v ulici Korunní zajišťuje investiční od-
bor Magistrátu města Ostravy.

V souvislosti s opravou hlavní sto-
ky by radnice v Mariánských Horách
chtěla zajistit opravy, případně výmě-
ny všech kanalizačních přípojek z při-
lehlých domů.

Rozhodnutí na kácení stávajících
stromů již bylo vydáno a kácení bude
realizováno na podzim tohoto roku.

Pokud vše půjde podle plánu, s re-
konstrukcí Korunní ulice se započne
na jaře příštího roku. (TK)

Síla rodu
Za to, že se někdo narodí jako vandal ne-

může ani Špidla ani Klaus, ani Havel ani
Gottwald.

Nemůžu totiž uvěřit, ani nechci, že nějaká
maminka říká svému drahocennému potom-
kovi (většina dětí se rodí z lásky): „Nemáš
co dělat? Běž si na Kralickou ulici a polámej
tam právě vzrostlé stromky. Zlobíš? Zajdi si
do parku u Hodoňanky a tam se odreaguj na
altánku, kopej do něj, nič ho, vytahej dřeva
z konstrukce. Porážej popelnice, házej ka-
meny, bouchej míčem do oken…“

Ne, to určitě maminky neříkají. Ale také
neříkají těm svým miláčkům, že ničit práci
jiných a devastovat přírodu je to, co se jiným
vůbec, ale vůbec nelíbí.

A tak věřím tomu, že vandalem se takový
borec musí narodit. (Jez.)

Na radnici se nekouří
Starostka našeho městského obvodu

rozhodla vyhlásit naši radnici za nekuřác-
kou. Budeme rádi, když toto rozhodnutí
budete respektovat a nebudete na chod-
bách úřadu kouřit. Věříme, že tímto sdě-
lením potěšíme všechny ty, kterým za-
kouřené a špatně vyvětrané kanceláře va-
dily. (Red.)

Hledáte pronájem
nebytových prostor

na ulici Přemyslovců?

Volejte na telefonní
číslo: 596 627 439

Úřad městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky oznamuje, že bude k veřejnému
nahlédnutí vyložen obnovený katastrální 
operát v katastrálním území Zábřeh-Hul-
váky. Upozorňujeme, že toto oznámení se
netýká vlastníků nemovitostí, které se na-
cházejí v katastrálním území Mariánské
Hory.

Obnovený katastrální operát (jmenovitě -
soupis parcel, listy vlastnictví a katastrální
mapy) v katastrálním území Zábřeh-Hulváky
bude v souladu se zněním § 16 odst. 1 záko-
na č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky, vyložen k veřejnému na-
hlédnutí v budově Obvodního úřadu Mari-
ánské Hory a Hulváky, v přízemí u obřad-
ní síně - vchod z ulice Přemyslovců, 
v pracovní dny od 1. 9. do 12. 9. 2003, a to
následovně: v pondělí a středu od 10.00 do

11.30 a od 12.30 do 17.00, v úterý, čtvrtek
a pátek od 10.00 do 11.30 a od 12.30 do
14.00 hod.

U vyloženého operátu budou přítomní 
2 pracovníci Katastrálního úřadu v Ostravě.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastní-
ci nemovitostí seznamovat s výsledky obno-
vy katastrálního operátu. Pro vlastníky je dů-
ležitá především skutečnost, že z nově vytvo-
řené digitální (tj. v počítači vedené) katastrál-
ní mapy jsou nově vypočteny výměry par-
cel, které se mohou o několik m2 odchylovat
od výměr dosavadních, určených v drtivé vět-
šině pouze odměřením z ručně kreslené ma-
py. V souladu s § 5 odst. 7 katastrálního zá-
kona touto obnovou nejsou dotčena vlast-
nická práva k nemovitostem. U vyložení
vlastníci obdrží bezplatně informativní vý-
pis z katastru nemovitostí ve stavu po ob-

nově operátu s těmito novými výměrami.
Stav parcel na mapě přitom respektuje všech-
ny výsledky přímých zeměměřičských prací,
které má katastrální úřad k dispozici. Dále
byly parcely dosud vedené ve zjednodušené
evidenci převedeny na řádné parcely katastru
nemovitostí a dle potřeby přečíslovány.

Upozorňujeme, že v souladu s § 16 odst. 3
katastrálního zákona mohou vlastníci během
vyložení a ještě ve lhůtě 15 dnů poté proti ob-
sahu obnoveného operátu podávat námitky.
Ty je možno podat pouze písemně u pracov-
níků přítomných u vyložení nebo přímo na
Katastrálním úřadě. Také upozorňujeme, že 
u vyložení nebudou podávány jiné informace
než o případných nových číslech a výměrách
parcel a o jejich situování na katastrální mapě.

Obnovený katastrální opetát nabude
a dosavadní katastrální operát současně po-

zbude platnosti dnem 20. 9. 2003. Jestliže
do tohoto data nebude pravomocně rozhod-
nuto o některých námitkách, může katastrál-
ní úřad i přesto vyhlásit platnost, ovšem pou-
ze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí
na příslušném listu vlastnictví.

Závěrem sdělujeme, že obnova katastrál-
ního operátu, jejíž podstata spočívá v jeho
komplexním převedení do počítače, se pro-
vádí postupně na celém území České re-
publiky. Tuto obnovu je třeba chápat jako
nezbytný krok k plánovanému propojení ka-
tastrálního operátu jakožto informačního
systému s dalším informačními systémy Čes-
ké republiky, postupně také převáděnými do
počítačů.

Věříme proto, že nezbytnost tohoto kroku
bude všemi vlastníky přijata s pochopením,
za což všem děkujeme.

Oznámení vlastníkům nemovitostí v kat. území Zábřeh-Hulváky
o vyložení obnoveného katastrálního operátu

Anketa byla
vyhodnocena

Po celý měsíc květen jste měli
možnost anonymním vyplněním
anketního lístku sdělit svůj názor
na chování úředníků naší radnice.
Mohli jste hodnotit vstřícnost, rych-
lost, ochotu a napsat své náměty 
a připomínky.

Této možnosti využilo celkem 86
občanů. Je velmi potěšující, že pou-
ze dva z nich nebyli s jednáním na
naší radnici spokojeni.

Nejvíce hlasů dostaly odbory or-
ganizační (především pak matrika)
a také odbor výstavby.

Věříme, že s jednáním našich 
úředníků budete i nadále spokojeni.
Své názory můžete sdělovat i bez
ankety na adresu redakce či elek-
tronickou poštou. Našim cílem je
maximální spokojenost všech ob-
čanů. (TK)

Pojištění domácností
levněji

Radnice v Mariánských Horách a Hulvá-
kách má obecní majetek pojištěn u pojišťov-
ny Generali. Zároveň s tímto bylo našemu
městskému obvodu nabídnuto, že všem oby-
vatelům Mariánských Hor a Hulvák bude při
uzavření pojištění domácnosti s touto pojiš-
ťovnou poskytnuta sleva 10 %. 

Pokud této výhody hodláte využít, může-
te si zavolat na tel. číslo 737 562 316, pana
Zdeňka Glace. (Red.)

Setkání starostek České republiky se v
Mariánských Horách koná každoročně.
Připravit do všech detailů tak náročnou
čtyřdenní akci si vyžádá množství práce,
ale my si tuto tradici nechceme nechat vzít.
Je to totiž jedna z nejlepších propagací na-
šeho obvodu v rámci republiky. Díky ní ví
o Mariánských Horách a Hulvákách v 957
obcích a městech republiky. Právě tolik je
totiž starostek. Pokud se vám toto číslo je-
ví vysoké, nenechte se mýlit. Je to v po-
rovnání s počtem obcí v ČR asi jen 15 %.
Na letošní již XII. Setkání starostek České
republiky se sjelo ze všech koutů naší vlas-
ti na 110 prvních dam českých měst a obcí.
Některé poprvé, jiné již podvanácté. Ty
„zkušenější“ tvrdí, že toto jsou jediné čtyři
dny v roce, kdy se opravdu dozví spoustu
důležitých informací, potřebných ke své
náročné práci a je to také skvělá možnost si
vyměnit zkušenosti s řešením množství
problémů, se kterými se starostky denně
potýkají.

Pro starostky je vždy připraven náročný
pracovní, ale i kulturní a společenský pro-
gram, v rámci kterého se tak trochu chlubí-
me, co se v našem městě za rok změnilo. 
A vždy je co ukázat.

Ale popořadě. První jednací den je do-
brým zvykem každé starostky se předsta-
vit. Ty nové toho řeknou víc, ty zkušenější
pouze připomenou, co se za rok v jejich
obci či městě událo. Letos také zazněla ce-
lá řada díků od starostek obcí, postižených
loňskými povodněmi. Jejich kolegyně se
na ně obrátily s konkrétní materiální po-
mocí, za což sklidily potlesk. I my jsme tu-
to pomoc v roce 1997 pocítili. I to je smys-
lem Setkání starostek. Poznat se a vzájem-
ně si radit a pomáhat.

A pak už následovala celodenní před-
náška na téma „Zákon o obcích“.

Večer patřil lehké múze: starostky shléd-
ly představení muzikálu My fair lady v Di-
vadle Jiřího Myrona. Není třeba připomí-
nat, jak skvělé zážitky si odnesly.

Páteční den se probírala témata Osobní
kariéra a její zákonitosti a Vedení a motiva-
ce lidí na radnici.

V odpoledních hodinách měla možnost
část starostek navštívit provoz BorsodChem
MCHZ v Mariánských Horách. Zájem byl
převeliký, pro mnohé to bylo poprvé, co se
setkaly s takovým provozem. Pak pokračo-
valy do centra města, kde si prohlédly nový
pavilon na Černé louce a také přístavbu Mo-

ravskoslezského divadla. Závěr patřil pro-
hlídce Domu roku - Librexu, kde je osobně
provázel majitel pan Petr Becher.

Na víkend jsme odjeli do překrásného
prostředí Hradce nad Moravicí, kde nás če-
kala prohlídka zámku, jízda na koních a ta-
ké mistrovství v mažoretkovém sportu. Na-
šel se čas i na sport a relaxaci.

Celý večer patřil sportovním soutěžím
mezi krajovými družstvy. Každé mělo své-
ho patrona a tak se soutěžilo, seč síly stači-
ly. Vítězné družstvo z kraje Vysočina si od-
neslo malé kosmetické dárky.

V neděli už byl čas loučení … a taky čas
naděje, že se příští rok opět setkáme.

Táňa Kantorková

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala
těm, bez jejichž laskavé pomoci by se XII.
Setkání starostek nemohlo uskutečnit:
BorsodChem MCHZ s.r.o.,
SME a.s.,
Dalkia Morava a.s.,
Magistrát města Ostravy,
Bionica s.r.o.,
OKK,
Teluria s.r.o.

Každoročně starostky přispívají na po-
stižené děti. Toto jsou slova díků ředitelky
školy, která finanční obnos obdržela:

Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám i všem starost-

kám, které se zúčastnily již tradičního set-
kání starostek ČR, poděkovala za finanční
dar ve výši 11 000 Kč, který jste věnovaly
ve prospěch žáků naší školy.

Tohoto daru si velmi vážíme, částku jsme
použili na úhradu nákladů spojených 
s ozdravným pobytem žáků školy ve Frýd-
lantu nad Ostravicí, který se uskutečnil ve
dnech 24. - 30. května 2003.

Ještě jednou děkuji nejen za tuto pomoc,
ale i za dlouhodobou výbornou spolupráci
jménem svým, jménem všech kolegů a žáků
školy. Zároveň přejeme všem hezké prožití
blížící se dovolené a hodně sil do další ná-
ročné práce. S úctou 

Mgr. Dagmar Mazáková,
ředitelka školy
Soukromá zvláštní a pomocná škola
pro děti s více vadami, s.r.o.,
Železárenská 5, Ostrava-Mar. Hory

(Pokračování na str. 3)

Starostky se sjely podvanácté
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Kovalíček vystoupil v Polsku
Dětská cimbálová muzika Kovalíček ze ZUŠ E. Marhuly v Mariánských Horách vystoupi-

la ve dnech 29. - 30. května 2003 v Českém centru ve Varšavě. Velice úspěšný benefiční kon-
cert uspořádalo velvyslanectví České republiky v Polsku. Za krásné vystoupení byly děti od-
měněny prohlídkou historické části Varšavy, kde se měly možnost zcela neočekávaně po-
zdravit u Královského paláce s polským prezidentem. (Red.)

Konec školního roku byl pro strážníky
Městské policie Ostrava opět ve znamení
bezpečnostně-preventivního opatření, které
spočívalo ve zvýšeném dohledu u nejfre-
kventovanějších přechodů pro chodce, které
se nacházejí v blízkosti škol. Této činnosti
se sice strážníci věnují po celý školní rok,
ale ze zkušeností z předchozích let víme, že
právě v období před prázdninami bývají dě-
ti roztržité a zapomínají na svou bezpečnost.

Zvýšený dohled na přechodech pro
chodce probíhal od 16. 6. - 27. 6. 2003,
vždy nejméně půl hodiny před začátkem
vyučování. Denně nad bezpečností dětí do-
hlíželo okolo devadesáti strážníků. V rámci
tohoto opatření byl každý den instalován 
v blízkosti některé ze škol, také indikátor
rychlosti.

Dozory probíhají od roku 1996, kdy 
u Městské policie Ostrava vznikl oddíl pre-
vence a dohledu, který se specializuje na
problematiku dětí a mládeže. Před vznikem
oddílu bylo vytipováno několik rizikových
přechodů pro chodce, které se nacházely 

v blízkosti škol. S návazností na zhoršující
se bezpečnostní situaci ve městě se ranním
dozorům začali věnovat i strážníci všech
spádových služeben. V současné době zajiš-
ťujeme většinu frekventovaných přechodů,
které se ve městě nacházejí, a to každý škol-
ní den v rámci běžného výkonu služby.

Při dozorech bývá využíván také indiká-
tor rychlosti. Ten dle technických podmínek
měří se stopadesátimetrovým předstihem
rychlost projíždějícího vozidla. Na číselné
tabuli vidí řidič svou momentální rychlost.
Pokud řidič překročí nejvýše povolenou
rychlost o pět kilometrů v hodině, displej se
rozbliká. Pokud je tato rychlost překročena
o deset kilometrů v hodině, začne svítit i vý-
stražné přídavné světlo. Indikátor rychlosti
dále vyhodnotí průměrnou rychlost a do-
pravní frekvenci měřeného úseku.

Po celý školní rok strážnice Městské poli-
cie Ostrava pořádají také besedy pro děti
mateřských, základních a středních škol 
a věnují se výuce na dětských dopravních
hřištích. Zuzana Larišová

Dohled na přechodech pro chodce

Videopůjčovna přemístěna
Vy všichni, kteří jste si chodili půjčovat krásné filmy do videopůjčovny na

ulici Vršovců se kapánek projdete. Videopůjčovna byla přemístěna na ulici
1. máje 14 (u tramvajové zastávky č. 3 a 14).

Otevírací doba půjčovny je: pondělí - pátek 13.00 - 20.00 hodin, sobota 
a neděle 10.00 - 22.00 hodin. Informace na tel. čísle: 776 863 240.

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9.
Knihovnické dílny budou každé úterý od
13 - 17 hodin.

8. července 2003 Pohyblivá zvířátka (fi-
gurky z papíru na provázku spojované nýtky. 

15. července Zdobení PET lahví (nalepe-
ním různého materiálu zhotovování lesních
strašidel a pojmenování).

22. července Čarujeme s kameny (malo-
vání na kameny, skládání  tváře, zvířátka,
rostliny).

29. července Můj talisman (práce s lát-
kou, plyšem, hlínou - zhotovování malých
postaviček a zvířátek).

5. srpna Veselé větrníky z papíru.

13. srpna Pohyblivá zvířátka (figurky 
z papíru na provázku spojované nýtky).

9. srpna Zdobení PET lahví (nalepením
různého materiálu zhotovování lesních stra-
šidel a pojmenování).

26. srpna Škola volá (z tvrdého papíru
dělání ozdobných rozvrhů do školy).

Za pěkného počasí budou dílny na balko-
ně nebo venku, doplněné malováním na
chodník.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10. Výtvar-
né dílny budou každý čtvrtek od 13 - 17
hodin.

17. července Solné obrázky (originální
obrázky sypané solí).

24. července Pohádkoví špejláci (výroba
pohádkových postaviček na špejlích).

31. července Prázdninová obloha plná
hvězd (malování voskovkami a vodovými
barvami).

7. srpna Veselý průvod klaunů (malovaní
klauni).

14. srpna Veselá zvířátka (figurky zvířá-
tek z papíru).

21. srpna Květinové girlandy (vystřiho-
vání girlandy z papíru).

28. srpna Foukané obrázky (obrázky 
s použitím foukacích fixů).

V oddělení pro dospělé čtenáře pokračuje
výstava FOTKY ZE SKAL paní Milice
Čenžákové. 

V srpnu se můžete přijít podívat na výsta-
vu prací žáků ZŠ Gen. Janka.

Ještě jedno malé ohlédnutí. V květnu jelo
17 dětí z našich knihoven na hrad Helfštýn,
kde se konalo setkání nejlepších dětských
čtenářů knihoven Moravskoslezského kraje.
V soutěžích jako například lukostřelba, boje
dvojic s molitanovými meči naslepo, oblé-
kání drátěné výstroje, odrážení mečem nože,
... se umístily na 3. místě.

Nejlepší čtenáři z každé knihovny byli pa-
sováni na Rytíře krásného slova 2003. 
Z knihovny Daliborava 9 byla pasována na
rytířku Petra Kašáková a z knihovny na Fi-
fejdách Simona Ráčková.

Upozorňujeme čtenáře, že v červenci 
a srpnu bude následující půjčovní doba:

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9:

Dospělé oddělení:

Úterý 9 - 12, 13 - 17 hodin
Čtvrtek 9 - 12, 13 - 17 hodin

Dětské oddělení:

Úterý 9 - 12, 13 - 17 hodin
Čtvrtek 9 - 12 hodin

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10:

Dospělé oddělení:

Pondělí 9 - 12, 13 - 17 hodin
Úterý 9 - 12, 13 - 15 hodin
Čtvrtek 9 - 12, 13 - 17 hodin

Dětské oddělení:

Pondělí 9 - 12, 13 - 17 hodin
Čtvrtek 9 - 12, 13 - 17 hodin

Jako obvykle se děti mohou těšit na zá-
bavná prázdninová odpoledne plná soutě-
ží, kvízů a her. V Knihovně v Mariánských
Horách se setkáme každé úterý odpoledne
a v Knihovně na Fifejdách každý čtvrtek
odpoledne.

Knihovna - kniha - čtenář
Nejedete o prázdninách k babičce, k moři, na tábor, prostě jste doma a nevíte kam

vyrazit? Knihovny našeho obvodu, oddělení pro mládež pro vás připravily zajímavý
program.

Ve dnech 11. - 15. srpna 2003 bude Os-
trava již pošesté ve znamení folklóru. Na
festival městských folklórních souborů 
s mezinárodní účastí Folklór bez hranic
pozvali jeho pořadatelé Společnost pro
kulturu a umění v Ostravě a Soubor lido-
vých písní a tanců Hlubina čtrnáct soubo-
rů ze všech koutů světa i z České republi-
ky. Těšit se můžete na vystoupení Maorů 
z Nového Zélandu, na dudáky ze Strako-
nic, na soubory z Estonska, Rakouska a řa-
du dalších. Nebude chybět ani pořádající
Hlubina. Protože další vydání Zpravodaje
již vyjde po festivalu, rádi přetiskujeme je-
ho program v předstihu, abyste si jej do di-
áře zapsali již teď a vystoupení jednotli-
vých souborů ať už v našem městském ob-
vodu (či v jiné části města) si rozhodně ne-
nechali ujít.

Pondělí 11. srpna 2003 městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz: 14.00 - Při-
jetí účastníků festivalu primátorem města
Ostravy, 16.00 - Pozvánka na festival - vy-

stoupení na Jiráskově náměstí (Kuří ry-
nek), 19.30 - Zahajovací festivalový pro-
gram - sál Janáčkovy konzervatoře v Os-
travě.

Úterý 12. srpna městský obvod Mari-
ánské Hory a Hulváky: 10.00 - Vystou-
pení souborů v ÚSP Muglinov (městský
obvod Slezská Ostrava), 14.00 - Přijetí zá-
stupců souborů na Radnici v O.-Mar. Ho-
rách, 17.00  - Festivalový program na Ma-
riánském náměstí, mokrá varianta - sál
Domu dětí a mládeže, 19.30 - Večer u cim-
bálu - setkání folklorních souborů - restau-
race a terasa Nové radnice.

Středa 13. srpna městský obvod Os-
trava-Jih: 14.00 - Vystoupení souborů 
v Domově důchodců Syllabova, 14.00 -
Přijetí zástupců souborů na Radnici O.-Jih,
16.30 - Průvod od bývalého kina Vítek 
k pódiu u Finančního úřadu, 17.00 - Festi-
valový program v amfiteátru u Finančního
úřadu - mokrá varianta - sál tanečního klu-
bu Akcent (bývalé kino Vítek).

Čtvrtek 14. srpna městský obvod Os-
trava-Poruba, Hlučín, Klimkovice:
14.00 - Přijetí zástupců souborů na radnici
Ostava-Poruba, 15.00 - Festivalový pro-
gram - náměstí Hlučín (soubor z Rakous-
ka), 16.30 - Průvod Hlavní třídou od DK
Poklad, 17.00 - Festivalový program - pó-
dium u kruhového objezdu - mokrá varian-
ta sál Domu kultury Poklad, 19.30 - Večer
s folklorem - kolonáda Lázně Klimkovice
(soubor z Rakouska a DDM).

Pátek 15. srpna městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz: 11.00 - Průvod
centrem města, 11.30 - Vystoupení v Hu-
sově sadu a na Kuřím rynku, 14.30 nebo
15.00 - Přijetí zástupců souborů starostou
obvodu Mor. Ostrava a Přívoz, možnost
výjezdu na věž Nové radnice, 19.00 - Slav-
nostní festivalový program - sál Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Po ukončení pro-
gramu - Večer u cimbálu - rozloučení s fes-
tivalem - Janáčkova konzervatoř.

Folklór bez hranic

Ochránit svůj byt před nechtěnou návště-
vou nemusí vždy znamenat velkou investici,
která vyčerpá vaši kapsu. Někdy se stačí dr-
žet rad, které jsou třeba zcela zadarmo.

1. O svém odjezdu mimo domov infor-
mujte pouze nejužší okruh lidí, kterým dů-
věřujete.

2. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby
vám dohlédla na byt či dům - větrala, zalé-
vala květiny, pravidelně vybírala schránku
na dopisy.

3. To, jak dlouho budete mimo domov,
neuvádějte ani na telefonním záznamníku,
ani na dveřích.

4. Investujte do elektronických zařízení,
která v nepravidelných časech zapínají svět-
la, rozhlasový přijímač nebo televizi. Ne-
chte na balkoně sušit prádlo. Docílíte tak
zdání, že jste neodjeli na žádnou dlouhou
cestu.

5. U rodinných domků dbejte na to, aby
keře a stromy nezakrývaly velkou část ob-
jektu. Znemožníte tak zlodějům, aby „pra-
covali“ ve skrytu.

6. Nezapomínejte na dobré osvětlení 
v okolí domu. Díky lepší viditelnosti mohou

i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše
v pořádku.

7. Nejdražší cennosti uložte do sejfu 
v bance. Pokud je chcete nechat doma, neu-
kládejte je pohromadě: uložte je na různých,
těžko předvídatelných místech nebo si po-
řiďte trezor, který bude instalován do zdi či
do podlahy.

8. Cenné věci si označte, připravte jejich
soupis a pro případ vloupání pečlivě uscho-
vejte. Poznamenejte si sériová čísla a zvlášt-
ní označení cenných předmětů a elektroniky.
Můžete je také vyfotografovat. Usnadníte
tím práci policii a pojišťovnám.

9. Udržujte dobré vztahy se sousedy, vší-
mejte si podezřelých osob v blízkosti vašeho
obydlí.

10. Do vašeho bytu či domu dovolte
vstoupit pouze osobám známým a důvěry-
hodným. Zvláště se mějte na pozoru před
dealery, kteří chodí ode dveří ke dveřím 
a nabízejí nejrůznější zboží, obezřetní buďte
i vůči lidem, kteří tvrdí, že jsou z plynáren či
elektráren a jdou odečíst stavy měřičů. Než
je vpustíte do bytu, ověřte si raději jejich to-
tožnost u příslušné firmy.

Než odjedete na dovolenou

za pár dnů nám skončí další školní rok 
a tak mi, prosím, dovolte několikeré 
ohlédnutí… Žáci i učitelé naší školy se
připravovali a nacvičovali a následně sou-
těžili či koncertovali - tak jak je pro hud-
bu, jejíž krása je výsledkem dlouhé práce
s dílem okamžiku, příznačné. Zpívali
jsme, hráli a tančili pro různorodé publi-
kum - od malých dětí (vítání občánků,
koncerty pro mateřské školy), přes širokou
veřejnost rodičů a příznivců až po seniory
(pracovníky školství odcházející do dů-
chodu). Hráli jsme proto, aby bylo lidem
hezky a doufáme, že se nám tento záměr
naplnil. Děkujeme všem, kdo nás podpo-
rují byť třeba jen tím, že nám přicházejí
zatleskat.

Průběžně jsem vás informovala o vý-
sledcích soutěží, jichž se účastnili naši žá-
ci. My jsme se rozhodli tyto naše úspěšné
reprezentanty ocenit a takto jim vyjádřit
naše poděkování. Dne 10. 6. 2003 v sále
ÚMOb Ostrava-Mar. Hory proběhlo slav-
nostní předávání cen a absolventských vy-
svědčení našim žákům za účasti paní sta-
rostky Ing. Liany Janáčkové. 

Cenu ředitelky školy dostali: Ondřej
Tofel, Terezie Kovalová, Daniel Kašlík,
Miroslava Trvajová, Patrik Kedzierski,
Andrea Valášková a Ostravský dětský
sbor. Všichni jmenovaní byli odměněni 
i mariánskohorskou radnicí a z rukou paní
starostky převzali se svými učiteli (L.

Klusovou, P. Kukalovou, V. Hamuzkovou
a B. Malíkovou) poděkování za reprezen-
taci obvodu Mar. Hory a Hulváky. Dalších
20 jednotlivců získalo Pochvalný list ředi-
telky školy. Stejné ocenění patří třem sou-
borům.

18. června 2003 hostil sál Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě naše mladé skla-
datele ze třídy paní učitelky Olgy Šmído-
vé při příležitosti slavnostního koncertu 
k 95. výročí založení školy. Na tomto ve-
čeru se také podíleli naši absolventi, kteří
se dnes věnují hudbě profesionálně: Sylva
Smejkalová, Jan Gajdica a zazněly sklad-
by ostravských autorů - Milana Báchorka,
Jana Grossmanna, Otmara Máchy, Jana
Tausingra, Petra Vitáska a Richarda
Kroczka. 

Žáci a pedagogové současní i bývalí za-
plnili také hlediště sálu a společně vzpo-
mínali na chvíla strávené v naší „hudeb-
ce“.

Při příležitosti 95. výročí založení naší
ZUŠ vzniklo ve studiu Ostravského roz-
hlasu profilové CD, na němž je zachyceno
to nejlepší, čím se v současné době může
naše škola pochlubit.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat
všem našim příznivcům a sponzorům, po-
přát krásnou dovolenou vám a hezké
prázdniny vašim dětem.

Mgr. Markéta Korpasová

Vážení hudební přátelé,

Soutěž vodicích psů
v Olomouci

Mariánskohorský šampion pan Ladislav
Holba se svým pejskem Aramisem opět ne-
zklamali.

Na soutěži vodících psů, která se konala 
v Olomouci 3. května obsadili krásnou dru-
hou příčku. A konkurence byla veliká. Závo-
du se zúčastnilo 17 soutěžících. Blahopřeje-
me! (Red.)

Voňavý krámek
najdete v tržnici

Máte rádi vůni nevšedního koření? Rá-
di vaříte? Potom byste měli navštívit nový
voňavý krámek v tržnici BIP (bývalá Ho-
doňanka). Jmenuje se Koření a delikatesy
a kromě 140 druhů koření zde můžete za-
koupit i originální dochucovadla z Asie.
Nabízí zde i výběr prvotřídních sypaných
čajů Oxalis. Poradenská služba vám navíc
na požádání připraví koření, které léčí.

Prodejna, původně přemístěna z Poly-
funčního domu, velmi obohatila prodejní
nabídku v Mariánských Horách. Přijďte
se přesvědčit. (TK)

Jsme vždy připraveni
Také se vám to stalo? Semo tamo oslovu-

ji pejskaře, když mi jejich zvířátko koná
svou potřebu přímo před nosem. Nemohu
se tvářit, že se mne to netýká. Vždyť jsem
samospráva zvolená občany, abych konal,
ne abych se díval na druhou stranu… 

Představím se a ptám se, proč pejskař
toho hovňouska (někdy velkého jako po-
línko) nezlikviduje. Světe, div se! Mají
vždy připravenou odpověď. Od dětí ško-
lou povinných, přes oprsklé a vše znalé
mlaďochy po stařenky, sotva se šinoucí vě-
dí, proč to nejde a kdo za to může.

Nejsou sáčky, nejsou speciální smetní-
ky, proč není vysavač, proč bych uklízel,
když platím, proč není to nebo ono…!

Jedna fešanda se mne v den prvního
máje ptala, proč nejsou stanoveny pod-
mínky. Doběhla mne. Podmínky čeho?
Nechápu, proč by se měly milovníkům
zvířat (zásadně venčí svého psa před ci-
zím domem) stanovovat nějaké podmín-
ky. Kdo je bude kontrolovat hlídat, sank-
cionovat? Další cesta do pekel.

Vyhovím blonďaté krasavici tím, že stačí
jedna jediná podmínka pro každého chova-
tele - uklidit po svém miláčkovi trus, který
vytrousí na volně přístupném místě a to bez
ohledu na vysavač, na smetníky… na vý-
mluvy. V těch jsme mistři světa. Když zmi-
zí hovínka z parků a z ulic, budu hlasovat
pro zrušení poplatků ze psů. Je všeobecně
známo, že platících pejskařů je méně než
těch neplatících. Je logické, že jejich peníze
radnice nebude potřebovat, když budou po
sobě uklízet „všichni“. Jezerský

Soubor z Nového Zélandu zaujal již v roce 2001
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(Pokračování ze str. 1)
Zdravice pro účastnice XII. Setkání

starostek České republiky, konané ve
dnech 22. - 25. května 2003

Milé představitelky měst a obcí, milé
starostky.

Velice jsem chtěla se s vámi setkat. Bo-
hužel jiné povinnosti tomu zabránily. Pro-
to bych alespoň touto formou chtěla po-
zdravit všechny vás, které máte na staros-
ti chod měst a obcí. Velice mne těší, že to-
lik nás žen se účastní na správě měst a ob-
cí, protože si troufám říci, že my ženy ví-
me velice dobře, co naše okolí potřebuje.
Velice často známe i cesty, jak naše námě-
ty do života prosadit. 

Proto vám přeji, aby vaše jednání bylo
plodné, aby jste úspěchy z některých měst 
a obcí prosadily i jinde a věřte, že budu
dělat hodně pro to, abych přijela na vaše
příští setkání.

S přáním všeho dobrého pro vás, vaše
rodiny i vaše města i obce

Livia Klausová

Integrovaný dopravní systém ODIS se
od 15. června 2003 rozšiřuje do dalších
měst a obcí Moravskoslezského kraje, do
systému přibude celkem 45 nových linek.
Zhruba polovinu z nich představují linky
MHD v Opavě provozované opavským
Městským dopravním podnikem, druhou
polovinu pak příměstské autobusové linky
zajišťující veřejnou dopravu ve městech 
a obcích západně a jihozápadně od Ostra-
vy a většinou spojující toto území s Ostra-
vou. Právě tyto linky vedou územím města
Ostravy a zastavují na obvyklých zastáv-
kách. Od 15. června budou zařazeny do
ODIS, tj. budou přepravovat veškeré cestu-
jící s platnými jízdenkami v Tarifu ODIS.
Přestože se jedná o linky, které denně pře-
pravují do Ostravy a zpět především obča-
ny mimoostravské, i ostravským občanům
mohou jednak dobře posloužit pro rekreač-
ní účely a jednak doplnit některá vnitro-
městská spojení.

Přehled nových linek ODIS vedených na
území města Ostravy se zastávkami na úze-
mí města Ostravy:

Linka č. 282 Muglinovská - Sad B. Něm-
cové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické mu-
zeum - (Strahovice).

Linka č. 286 ÚAN/Nám. Jiřího z Podě-
brad - Pohraniční - Mariánské Hory - Hul-
váky - Svinov, mosty - Poruba, vozovna -
Pustkovecká - (Hradec nad Moravicí).

Linka č. 287 ÚAN - Mariánské Hory -
Hulváky - Svinov, mosty - Poruba, vozovna
- Pustkovecká - (Hlubočec).

Linka č. 288 ÚAN - Mariánské Hory -
Hulváky - Svinov, mosty - Poruba, vozovna
- Pustkovecká - (Kyjovice).

Linka č. 290 (Hať) - Antošovice - Blatou-
chová - Důl Koblov - Koblov - (Bohumín).

Linka č. 291 (Hlufčín) - Petřkovice, ná-
městí - Šilheřovická - Lámař - (Bohumín).

Linka č. 630 Svinov, mosty - Poruba, vo-
zovna - Fakultní nemocnice - Vřesinská -
(Nový Jičín).

Linka č. 671 ÚAN /Nám. Jiřího z Podě-
brad - Pohraniční - Mariánské Hory - Hul-
váky - Svinov, mosty - Svinov, náměstí - Je-
línkova - Janová - (Skřípov).

Linka č. 672 Mariánské Hory - Hulváky -

Svinov, mosty - Svinov, náměstí - Jelínkova
- Janová - (Slatina).

Linka č. 673 Mariánské Hory - Hulváky -
Svinov, mosty - Poruba, vozovna - Fakultní
nemocnice - (Fulnek).

Linka č. 674 ÚAN - Mariánské Hory -
Hulváky - Svinov, mosty - Poruba, vozovna
- Fakultní nemocnice - (Zbyslavice).

Linka č. 675 NH, Zářičí - NH, vysoké pe-
ce - NH, jídelna - NH, hlavní brána - Bivo-
jova - (Bílovec, Výškovice).

Linka č. 676 Mariánské Hory - Hulváky -
Svinov, mosty - Poruba, vozovna - Fakultní
nemocnice - (Bílovec).

Linka č. 677 Nám. Jiřího z Poděbrad - Po-
hraniční - Hulváky - Svinov, mosty - Poru-
ba, vozovna - Fakultní nemocnice - (Studén-
ka).

Linka č. 678 ÚAN - Mariánské Hory -
Hulváky - Svinov, mosty - Poruba, vozovna
- Fakultní nemocnice - (Odry).

Linka č. 691 Svinov, mosty - Poruba, vo-
zovna - Fakultní nemocnice - (Fulnek). 

Na všech výše uvedených linkách platí
Tarif ODIS v celé trase.

Novinky ve veřejné osobní dopravě od 15. června 2003

Ochrana ovzduší
Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., informuje širokou ve-

řejnost o svém působení na životní prostředí.
Významné minimalizace emisí do ovzduší ze zdrojů Borsod-

Chem MCHZ, s.r.o., bylo dosaženo v letech 1985 - 1995 realiza-
cí tzv. koncových technologií.

Celková výše vykazovaných emisí z provozovaných výrobních
jednotek je v porovnání s rokem 2001 nižší o cca 24 t. Na tomto
výsledku se podílí především nižší produkce emisí NOx z výro-
ben kyseliny dusičné a kyseliny šťavelové. Emise všech vybra-
ných znečišťujících látek jsou trvale pod stanovenými emisními
limity.

V lednu 2003 došlo v souladu s dlouhodobými záměry společ-
nosti k trvalému odstavení zastaralé výrobny dusičnanu a dusita-
nu sodného, která byla ze zákona kategorizována jako zvlášť vel-
ký zdroj znečišťování ovzduší.

Emise vybraných znečišťujících látek

LEGENDA
TZL tuhé znečišťující látky SOx oxidy síry
Org. slouč. organické sloučeniny CO oxid uhelnatý
NOx oxidy dusíku

V případě zájmu o bližší informace je možno obrátit se na:
BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-
Mariánské Hory, Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, vedoucí od-
boru strategie a rozvoje, tiskový mluvčí, tel. 596 642 500, fax 
596 642 503, Ing. Tomáš Pavelka, vedoucí odboru ekologie 
a bezpečnosti, tel. 596 643 210, fax 596 642 503.

Rok Org. slouč. TZL NOx SOx CO
(t/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok)

1990 102 - 334 568 1690
1995 26 18 176 1 29
2000 37 12 72 0 10
2001 14 1 73 0 1
2002 19 1 53 0 6

Nabídka laboratorních služeb
Analýza vod - chemické a mikrobiolo-

gické analýzy vod pitných, povrchových,
vod ke koupání (bazény, koupaliště), pod-
zemních, odpadních, minerálních, bale-
ných vod, vod destilovaných, a to v rozsa-
hu platných normativů, včetně odběrů.

Měření kvality ovzduší - měření široké-
ho spektra škodlivin ve venkovním i pracov-
ním ovzduší, měření koncentrace škodlivin
v interiérech, analýzy půdního vzduchu.

Analýzy potravin, obalů a předmětů
běžného užívání - chemické a mikrobiolo-
gické analýzy potravin a pokrmů, obalových
potravin, materiálů, kosmetických prostřed-
ků, hraček, výrobků pro děti.

Analýzy materiálů přicházejících do
styku s pitnou vodou a přípravků a vý-
robků pro vodárenskou technologii - vý-
robky používaných k jímání, odběru, dopra-
vě, úpravě, shromažďování a měření dodáv-
ky pitné vody. Testování zařízení na úpravu
pitné vody.

Analýzy zemin, písků a sedimentů - sta-

novení chemických škodli-
vin v zeminách a sedimen-
tech, mikrobiologické, para-
zitologické i chemické vy-
šetření písků z dětských pís-
kovišť.

Analýzy odpadů - kom-
plexní analýzy odpadů i vod-
ných výluhů odpadů v rozsahu platné legis-
lativy, včetně odběrů a posouzení nebezpeč-
ných vlastností odpadů.

Testování sterilizátorů - pro ordinace lé-
kařů, lékárny, kosmetické provozovny, pedi-
kúry.

Vyšetření zdravotnických prostředků -
testování zdravotní nezávadnosti zdravotnic-
kých prostředků (například injekční stříkač-
ky, jehly, obvazový materiál, soupravy pro
transfuze krve a infuze, pryže, apod.) a oba-
lových materiálů, analýzy dezinfekčních
prostředků.

Analýzy biologických materiálů - ve
vlasech, moči, mateřském mléce, krvi, labo-
ratoře stanovují toxické i biogenní kovy 

a významné organické látky, analyzují led-
vinové kameny.

Měření chemických škodlivin v pracov-
ním prostředí.

Měření fyzikálních faktorů v pracov-
ním i životním prostředí - měření hluku,
vibrací, osvětlení, mikroklimatu, vzducho-
technických parametrů, elektromagnetické-
ho pole, pro účely kategorizace prací, ke ko-
laudacím, pravidelná periodická hygienická
měření, technická měření za účelem zjištění
účinnosti nápravných opatření apod.

Další služby
Podle potřeb zákazníků laboratoře prová-

dějí odběry vzorků i zhodnocení provede-
ných analýz či vyhodnocení zdravotní nezá-
vadnosti dodaných materiálů.
Kontakty: www.zuova.cz
Ostrava tel. 596 200 167
Karviná tel. 596 397 111
Frýdek-Místek tel. 558 601 452
Bruntál tel. 554 774 184
Nový Jičín tel. 556 719 570
Opava tel. 553 715 388

Starostky se sjely podvanácté

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava,
tel.: +420 596 200 111, Centrum hygienických laboratoří, www.zuova.cz

Rozdíly existují odedávna
Po tisíce let se muži i ženy vyvíjeli rozdílně

a to z nutnosti.
Muž byl lovec potravy a chránil před nepříte-

lem, nikdo od něj víc neočekával. Ženy byly no-
sitelkami a dárkyněmi života, trávily dny péčí 
o děti, sběrem ovoce a zeleniny, přípravou jídla
a zajištěním domácí pohody a komunikace.

V důsledku této pracovní specializace se je-
jich tělo, ale i mozek začaly rozvíjet odlišně. Mu-
ži a ženy by si měli být rovni ve svých právech 
a příležitostech k rozvoji veškerých svých mož-
ností, svými vrozenými a přirozenými schop-
nostmi se však liší a to je nutno si uvědomit.

V souvislosti s rozvojem technické revoluce,
možná také v souvislosti se dvěma velkými
globálními válkami minulého století, došlo 
k obrovským změnám ve struktuře rodiny. Pře-
žití rodiny už nezávisí pouze na mužích. I z že-
ny se stala živitelka rodiny, stala se z ní tzv.
pracující žena.

Tím nechceme říci, že by žena dříve nepra-
covala, ale za mzdu pracovaly většinou jen že-
ny svobodné či osamělé a to ještě jen na určité
společenské úrovni.

Práce žen je nutnost
Dnes je v podstatě nutností, aby žena praco-

vala za mzdu, protože muž není schopen sám
svým výdělkem zajistit přežití a hmotné zabez-
pečení rodiny. Tím ovšem došlo k podstatným
změnám ve vztazích jednotlivých členů rodiny
a ve výchově dětí.

Žena chce také dosáhnout rovnocenného
vzdělání a postavení v práci, chce být odměňo-
vána na stejné úrovni jako muži. Skutečností
je, že skloubení role ženy - matky a ženy - pra-
cující je nesmírně obtížné.

Co po nás vlastně chce manžel v rodinném
životě? Očekává, že žena bude matkou rodič-
kou, zajistí výchovu dětí, výživu, pořádek, tep-
lo, klid a spokojenost manžela. A to bez ohledu
na to, že bude ještě zaměstnána a svým desát-
kem přispěje k životní úrovni rodiny.

Zaměstnavatel pak požaduje, aby žena pra-
covala na plný výkon, byla pěkná a milá, upra-
vená, nejlépe děti neměla vůbec a pokud ano,
aby byly buď dospělé, nebo byly zajištěny způ-
sobem, který by ženu v její pracovní činnosti
vůbec nerušil. Jako pracovní síla je žena opti-
mální pouze ve věku 35 - 45 let.

Společnost pak žádá, aby žena měla co nej-
více dětí (neboť, kdo na nás bude pracovat až
budeme v důchodu?) a aby plnila jak své ro-
dinné funkce, tak i funkce společenské.

Předčasné návraty
No a žena, pokud něco chce, tak si přede-

vším musí říci sama sobě.
To ovšem vede k obrovským vnitřním kon-

fliktům.
Jen v málokteré zemi pracuje tolik žen jako

u nás. Je obvyklé, že žena i muž jsou v zaměst-
nání a děti ve školce. Jeden příjem v naprosté
většině českých rodin nestačí a tak se ženy vra-
cejí velice brzy z mateřských. Podle některých
údajů u nás pracuje až 46 procent matek s dítě-
tem do tří let.

Žena, která chce dosáhnout vzdělání a pat-
řičného postavení v zaměstnání, odkládá zalo-
žení rodiny a zejména rození dětí do stále vyš-
šího věku. Péči o děti pak věnuje jen tu nejnut-
nější dobu a pak svěřuje děti do péče jiné oso-
by (způsob odvisí zejména od rodinného záze-
mí a majetkových poměrů). Je faktem, že ženy
s vysokoškolským vzděláním nutí k návratu do
zaměstnání profese. Nemohou si dovolit zůstat
mimo obor, neboť tím ztrácejí kvalifikaci i vy-
dobyté pozice. Domácnosti a rodině se pak vě-
nují jen omezeně. Pokud jsou schopny nějaký
čas skloubit nároky rodiny a práce, skončí jako
štvanci, rodina se často rozpadá.

S trochou nadsázky lze říci, že jen zvláště 
odolné ženy jsou schopny přežít to bez újmy na
zdraví, dosáhnout postavení rovného či vyššího
než muži, zachovat rodinu a snad i vychovat řád-
ně děti. Pokud mají navíc štěstí, tak je po celou
dobu muž plně podporuje, fandí jim a pomáhá.

Hlavním důvodem, proč se ženy tak brzy do
práce navracejí, jsou však finance. Být doma 
s dítětem znamená pro řadu rodin finanční tíseň.
Rodičovský příspěvek, který lze pobírat až do
čtyř let věku dítěte, je velmi nízký (2552 Kč) 
a neodpovídá ani životnímu minimu pro jednu
osobu. Dalším problémem je, že péče o dítě, 
i když žena pobírá rodičovský příspěvek, jí ne-
zajistí, že jí zaměstnavatel bude držet místo.

Když se žena po třech či více letech vrací do
zaměstnání, často se setkává s diskriminací. Ji-
stě má méně praxe, méně zkušeností a nemá
odvahu vyjednávat o výši svého platu. Ženy ta-
ké většinou vykonávají méně ohodnocené pro-
fese a pokud mají malé děti, často odpracují
méně hodin z důvodů péče o nemocné děti. Že-
ny se pak většinou spokojí i s menším platem
jen proto, aby měly možnost se zaměstnat.

Žena, která nastoupí do práce tzv. po škole,
vykovává ty méně či nejméně kvalifikované
práce a často ještě za nižší mzdu než muži. Ro-
dinu zakládá sice brzy a děti má ještě v mladém
věku, po skončení mateřské však nemá šanci na
slušné pracovní začlenění a slušný výdělek, po-
kud zaměstnání vůbec získá. Nakonec končí
podobně jako žena se vzděláním, její šance pro
život jsou však podstatně horší. Pracuje na ně-
kolika frontách (doma i v zaměstnání), stává
se, že nezvládá domácnost, výchovu dětí ani
nároky zaměstnání zároveň a nakonec často 
utíká do nemoci (pokud ne k něčemu horšímu)
a tím se také dostává do bludného kruhu.

Neříkáme, že se tak děje vždy. Je jistě fak-
tem, že se postupně mění i vztahy v rodině,
muži se často více zajímají o chod domácnosti,
je řada technických vymožeností, které ulehčí

domácí práce a zkrátí čas, který je jim nutno
věnovat, to všechno ale zase stojí peníze. Co se
týče péče o dítě samotné, zde jistě žádné tech-
nické vymoženosti nemohou matku nahradit 
a ani jí nějaký čas uspořit.

Děti odrostou, stanou se samostatnými, ne-
zabírají ženě tolik času a práce, ale stále potře-
bují finanční pomoc, a když přijdou jejich
vlastní děti, tak i pomoc osobní.

Zklamání a vyčerpání
Je faktem, že žena v padesáti letech, pokud

pracuje celý život manuálně a vykonává nekva-
lifikované práce, má často pracovní potenciál 
i životní elán zcela vyčerpán. Když v tomto ob-
dobí ztratí pracovní místo, nemá šanci se již
pracovně začlenit.

Naše společnost vůbec nepřihlíží k tomu, že
tato žena pracuje přibližně od dvaceti let denně
12 - 16 hodin a to docela tvrdě. Požaduje i od
ní, aby pracovala do 57 - 61 let věku, téměř
stejně jako muži.

(Podle zákona 155/95 Sb je věk pro odchod
do starobního důchodu u žen s pěti dětmi 57
let, se třemi až čtyřmi dětmi 58 let, se dvěma
dětmi 59 let, s jedním dítětem 60 let a bezdět-
ná žena má nárok na odchod do důchodu v 61
letech. U mužů je věk pro odchod do důchodu
stanoven na 62 let.)

To nemá nic společného s rovnoprávností
žen, to je dle našeho názoru tvrdá diskrimina-
ce. Organismus ženy tomu není a nemůže být
přizpůsoben, není na takovou zátěž z fyziolo-
gického hlediska disponován a ani historicky
připraven.

Jistě, není tomu tak vždy, ale v naší moderní,
vyspělé a rovnoprávné společnosti se tak děje
velmi často. Zatím neexistuje společenský me-
chanismus, který by ženu v tomto věku chránil
před ztrátou místa, ani který by jí významně po-
mohl. Sociální dávky, které může rodina dostat,
mohou zajistit přežití, ale nic víc. Ještě hůř jsou
na tom ženy se zdravotními problémy.

Ohrožení partnerství
A je tu další problém - instituce rodiny se

postupně rozpadá. Mladí lidé sice navazují
partnerské vztahy, mnohdy i spolu žijí tzv. na
zkoušku a do takového vztahu se již často rodí
děti. Partnerství se pak rozpadá, mladý muž od-
chází za jiným vztahem a žena s dítětem, aby
společensky i fyzicky přežila, hledá dalšího
partnera. V takto nestabilní rodině pak dítě vy-
růstá bez pevné vazby k pracujícím rodičům 
i pracujícím prarodičům a náhradní vztahy 
v horším případě hledá v partách a bohužel stá-
le častěji v drogách. Po ukončení školy se čas-
to nezařazuje pracovně a v podstatě se nikdy
pracovat nenaučí.

Co tedy vlastně, my ženy, chceme? Je nutno si
uvědomit, že u současných žen se některé jejich
priority do značné míry liší od priorit jejich ma-
tek a babiček. Mnohé současné ženy volí cestu
budování profesionální kariéry, protože chtějí
mít totéž, co mají muži - peníze, prestiž a moc.

Většina žen ale stále touží po mateřství, do-
brých partnerských vztazích s mužem, dobrém
rodinném zázemí, zdraví a štěstí všech členů
rodiny. Všeobecně zatím stále platí, že většina
žen staví výchovu dětí v tradičních rodinách na
první místo v žebříčku svých hodnot.

Čím se výrazně lišíme od svých předchůd-
kyň je, že velká většina moderních žen považu-
je za nezbytnou finanční nezávislost a dokonce
velké procento že chce mít více moci i v politi-
ce - jinými slovy, ženy už nechtějí být závislé
na mužích.

Po naplnění mateřských funkcí tedy chceme
být samostatné, nezávislé, finančně zajištěné,
toužíme po profesním a často i politickém uplat-
nění, chceme být stále krásné a zdravé, toužíme
po naplnění života duchovního i kulturního,
chceme cestovat, vzdělávat se i bavit se.

Nezbývá nám proto nic jiného, než i nadále
pracovat a vydělat si na svou samostatnost 
a nezávislost.

Musíme ale mít také dostatek času na rege-
neraci svých sil, abychom si všechny své tužby
splnily a ve zdraví se dožily i aktivního vyso-
kého věku.

Je nutné apelovat na společnost, aby nám 
umožnila splnit všechny tyto funkce i naše tužby.

Je nutné, aby i politici pochopili, že ženský
organismus není bezporuchový stroj a že má
také své hranice. Je třeba znovu zvážit, zda hra-
nice pro odchod do důchodu zejména u fyzicky
pracujících žen, je fyziologická a zda nelze
profesní problémy žen po padesátce řešit.

Společnost musí pomoci
Pokud má společnost přežít, je nutné, aby se

rodily děti. Je tedy i společenskou nutností 
a mělo by to být i jejím zájmem podpořit rodi-
nu, postavení žen a dětí.

Je nutné se zamyslet nad výší dětských přís-
pěvků a nad výší rodičovských příspěvků, kte-
ré jsou podle našeho názoru velmi nízké a ne-
dostačující.

Svěřenecký fond je také jednou z možností 
a dle našeho názoru podpoří postavení dětí 
a rodiny. Jeho zavedení by se nemělo odkládat.
Záměr, účelnost, výše a způsob výplaty by měl
být předmětem diskuse, ve které bychom i my
ženy měly mít co říci a mělo by nás být slyšet. 

Společnost by měla mít zájem na tom, aby
žena byla s dítětem co nejdéle doma, měla by
ale pro to vytvářet podmínky, měla by to ženě
umožnit. Je to důležité jak pro zdravý vývoj dí-
těte, tak pro jeho dobré začlenění do společ-
nosti po dosažení dospělosti. Bude od toho zá-
viset budoucnost našeho národa.

Jistě, mnoho se již změnilo a mění, ale stále
zůstane ještě hodně otázek do diskuse a ještě
více práce před námi.

Eva Biernatová,
předsedkyně Klubu žen č. 2,
Ostrava-Mariánské Hory

OKÉNKO KLUBU ŽEN
Klub žen nezahálí ani v horkých letních dnech a jeho členky se účastnily různých seminářů 

o Evropské unii a své připomínky a náměty adresovaly na ÚRŽ v Praze. Z těchto námětů vyšel člá-
nek ve Zpravodaji ČSŽ - Žena třetího tisíciletí. S jeho obsahem vás rádi seznamujeme.

Pracující žena a její postavení
v rodině a společnosti

V současné době se má za to, že ženy a muži jsou obdařeni stejnými vlohami, schopnost-
mi a možnostmi, i když skutečnost je poněkud jiná. A to nejen z antropologického hlediska.
Nejsme tvrdé feministky a ani jimi být nechceme, rovnoprávnost žen a mužů je především
problémem společenským. Dnes je jistě situace úplně jiná než v době, kdy boj za rovnopráv-
nost začal. Určité věci však přehlížet nelze.


