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Prezident republiky navštívil chemičku
V rámci návštěvy Moravskoslezského

kraje navštívil dne 29. dubna 2003 pan pre-
zident Václav Klaus s chotí BorsodChem
MCHZ s. r. o. v Ostravě-Mariánských Ho-
rách. V doprovodu nechyběl ani hejtman
kraje pan Evžen Tošenovský a přítomna
byla i starostka městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, na jehož území se fir-
ma nachází.

Cílem návštěvy bylo seznámit se s posta-
vením tohoto podniku nejen v kraji, ale 

i v mezinárodním měřítku a přesvědčit se 
o připravenosti vstupu do Evropské unie.
Pana prezidenta přivítal pan Kovácz, gene-
rální ředitel BorsodChem Rt, a generální ře-
ditel BC MCHZ Alexander Pálffy. V úvodu
byly poskytnuty informace o postavení sku-
piny BorsodChemu nejen v rámci vztahů
ČR - MR, ale především bylo prezentováno
nadnárodní postavení této společnosti.

Za účasti starostů přilehlých městských
obvodů byla představena Dohoda o spolu-

práci, která byla podepsána obcemi Morav-
ská Ostrava a Přílvoz, Mariánské Hory 
a Hulváky, Nová Ves, Hošťálkovice a Lhot-
ka. Na základě této dohody se budou vzá-
jemně poskytovat informace a podpora 
v oblasti ekologie, kultury, školství a roz-
voje infrastruktury přilehlých obcí, podni-
kem BorsodChem MCHZ budou pak po-
skytovány údaje o rozvojových záměrech.

V rámci návštěvy podniku byl zajištěn
vyhlídkový autobus, který s vzácnými hos-

ty objel starou i novou část provozu che-
mičky. Závěr patřil obědu, který byl podá-
ván v závodní jídelně a všichni si opravdu
pochutnali.

A co k vzácné návštěvě řekla starostka
našeho obvodu Liana Janáčková?

„Přestože pan profesor Klaus již vícekrát
navštívil náš městský obvod, dokonce přímo
naši radnici, bylo to poprvé, kdy jsem měla
možnost jej pozdravit v nejvyšší státní funk-
ci. On i paní Livie na mne velmi zapůsobili

svým milým a bezprostředním chováním.
Poprosila jsem pana prezidenta o podpis
naší společné fotografie z roku 1994, kterou
mám vystavenu ve své kanceláři. S paní
Klausovou jsem domluvila účast na XIII.
Setkání starostek České republiky, které se
bude konat v příštím roce.“

A my se jen můžeme těšit, že návštěva
prezidenta republiky v našem městském
obvodu nebyla poslední.

Táňa Kantorková

Ve dnech 23. - 27. dubna 2003 se usku-
tečnil umělecký zájezd Ostravského dětské-
ho sboru při Základní umělecké škole 
E. Marhuly v Ostravě-Mar. Horách do Švý-
carska. Na mezinárodním sborovém festiva-
lu v Montreux dosáhl pod vedením Pavla
Režného, který obětavě převzal řízení sboru
za onemocnělého Milana Chromíka, vyni-
kajícího úspěchu. 

V silné konkurenci sborů z celé Evropy
získal hlavní cenu poroty, která je udělována
nejlepšímu sborovému tělesu bez ohledu na
kategorie. Zároveň získal i cenu obecenstva 
a jeho výkon na soutěžním vystoupení při
pátečním koncertu ve skvěle akustickém,
bezmála dvoutisícovém sále Auditoria 
I. Stravinského i na sobotním galakoncertu 

a slavnostním udílení cen byl odměněn dlou-
hotrvajícím potleskem, který přerostl v ned-
šené ovace celého sálu.

A tak o jeho vystoupení psal deník 
La Presse Riviera Chablais: „Skladba 
s echem Orlanda di Lasso, bezvadný Čaj-
kovskij a subtilní Hlásání pasaček od 
B. Martinů měly bezchybnou intonaci, nád-
hernou barevnost a vzácnou hlasovou vy-
rovnanost. Ale teprve úžasný Jaakobin pojat
od Pekka Kostiainena vyvolal nadšení: sou-
časný, smělý, vděčný pro poslech a vzrušují-
cí podivuhodnými zvukovými efekty. Dvě
skladby v synkopickém rytmu K. Jenkinse 
a M. Goldmana korunovaly pozoruhodné
vystoupení českého sboru.“ Josef Fryščák

Výstavu archeologických reprodukcí pře-
devším pro ty, kteří „vidí“ rukama můžete
pouze do 29. května navštívit v knihovně na
ulici J. Trnky v Mariánských Horách. Výsta-
vu pod názvem DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
připravila společnost Nová Akropolis ve
spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Je
přínosná nejen pro ty, kteří k vidění potře-
bují ruce, dotek působí na každého člověka
a mnozí pak měli poprvé v životě možnost
sáhnout si na umělecké dílo, které znali pou-
ze z obrázků. Jsme rádi, že Knihovna města
Ostravy našla v nových prostorách knihovny
v Mariánských Horách důstojný kulturní
stánek k pořádání výstav. (TK)

Nová otevírací doba
Sběrný dvůr na Rybářské ulici, kde může-

te zcela zdarma odevzdat vše nepotřebné ze
své domácnosti, má novou otevírací dobu. 
V pondělí a v úterý je otevřen od 8 do 16 ho-
din, ve středu pouze od 8 do 15 hodin a ve
čtvrtek a v pátek opět od 8 do 16 hodin. V so-
botu pak od 9 do 12 hodin. Připomínáme, že
do sběrného dvora nesmíte vozit lepenku 
a stavebníl suť, ale ani rostlinný materiál.

V areálu funguje také sběrna druhotných
surovin se stejnou otevírací dobou. Pokud
potřebujete odvézt nepotřebné věci v po-
zdějších hodinách, můžete využít sběrného
dvora na Slovenské ulici v Přívoze, který je
otevřen denně od 6 do 17 hodin. (TK)

Vynikající úspěch
Ostravského dětského sboru

Areál koupaliště v Hulvákách ne-
bude ani v letošním roce zprovoz-
něn. Především se totiž musí dořešit
složité majetkoprávní vztahy, čeká
se na převedení majetku ze státu na
město.

Budova lázní a bazén, přestože
byly bývalým nájemcem zrekonstru-
ovány, již nevyhovují dnešním hygi-
enickým normám a ani podmínkám
rekreace a sportu. Proto náš měst-

ský obvod zadal soutěž na nové mo-
derní řešení celého areálu. Výsled-
kem by měla být asanace stávající
budovy a následně výstavba moder-
ního rekreačního centra - aquapar-
ku.

O tom, že by naši občané takovou
možnost rekreace uprostřed města 
uvítali vůbec nepochybujeme.Vše je 
otázka času a financí.

(TK)

Na koupaliště se nezapomíná

Doteky věčné krásy v knihovně

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ozna-
muje občanům trvale hlášeným v tomto obvodu, že o hlaso-
vací průkaz může oprávněný občan požádat 

- písemně od 25. 4. 2003 do 4. 6. 2003 (písemná žádost 
o vydání hlasovacího průkazu musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem)

- osobně může požádat o vydání hlasovacího průkazu od
29. 5. 2003 do 11. 6. 2003 

Hlasovací průkaz si oprávněný občan může vyzvednout

na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 63 v přízemí, kancelář 2a - ohlašovna pobytu
a to v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.15
a od 12.30 do 16.45 hodin.

Ale dne 11. června pouze od 8.00 do 11.15 a od 12.30 do
16.00 hodin.

Hlasovací průkaz opravňuje ve dnech konání referen-
da k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakém-
koli okrsku na území České republiky.

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
se koná ve dnech 13. a 14. června 2003

Seznam ulic a domů zařazených do okr-
sků a místností pro hlasování v obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky:

okrsek: 254 - místnost pro hlasování: Os-
travská univerzita, Fr. Šrámka 3:

Výstavní: 2/2639, 2a/2640, 4/2476, 6/2475,
16/2370, 18/2369, 20/2368, 22/2372,
22a/2371, 24/2375, 26/2374, 28/2373,
32/2495, 34/2496, 36/2497, 38/2498, 40/2499, 

okrsek: 255 - místnost pro hlasování: Os-
travská univerzita, Zelená 73:

Zelená: 67/2511, 68/2465, 69/2512,
70/2523, 71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515,
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517, 80/2418,
81/2518, 82/2417, 83/2519, 84/2526, 85/2520,
86/2527, 87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529,
92/2530, 94/2531,

okrsek: 256 - místnost pro hlasování: Os-
travská univerzita, Fr. Šrámka 3:

Fráni Šrámka: 4/2450, 6/2451, 7/2435,
8/2452, 9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439,
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 22/2454,
24/2455, 26/2456, 28/2457, 30/2458, 32/2459,

28. října: 155/2658, 157/2659, 159/2660,
Jablonského: 5/196,
Okrsek: 257 - místnost pro hlasování:

Knihovna, ul. Daliborova 9:
Bendlova: 8/377,
Bílá: 1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 5/1973,
Cottonové: 1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969,

5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967, 9/1965,
11/1966,

Daliborova: 8/594, 13/420, 15/421, 17/422,
18/492, 19/423, 22/631, 24/920, 24A/923,
28/863, 40/708, 44/966, 56/395, 58/394,

28. října: 201/66, 217/437, 221/439,
227/212,

Hany Kvapilové: 1/2006, 2/2000, 3/2005,
4/1999, 5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,
9/2002, 10/2007, 11/2001,

Kopaniny: 10/917, 1/397, 13/398, 
Nájemnická: 12/947, 14/948, 16/949,

39/721,  
1. máje: 12a/70, 14/69,  
Slévárenská: 1/436, 11/403, 13/404,

14/410, 16/409,

okrsek: 258 - místnost pro hlasování: ZŠ,
ul. Matrosovova 14,

28. října: 243/102, 247/879, 249/886,
251/924, 253/925, 255/838, 257/858, 261/860,
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 271/857,
273/864, 275/875,  

Herbenova: 1/874, 2/700, 3/769, 4/796,
5/767, 6/928, 7/801, 

Jahnova: 2/870, 3/956, 5/951, 7/866, 8/912,
9/959, 11/1076, 11a/2018, 12/867, 14/890,
16/913, 17/894, 19/898, 21/971, 

Kalusova: 8/871, 10/827, 
Kremličkova: 1/922, 3/937, 4/706, 5/993,

6/705, 8/711, 10/728, 
Mrštíkova: 1/868, 2/1217, 4/885, 6/840,

8/830, 10/798, 
Prostorná: 2/914, 3/826, 4/811, 8/963, 
Tilschové: 1/666, 3/669, 4/839, 5/670,

7/685, 8/955, 9/766, 10/952, 13/825, 
Tovární: 8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10,

20/981,
(Pokračování na str. 2)

Informace občanům o konání referenda
o přistoupení ČR k Evropské unii

Na základě rozhodnutí prezidenta ČR bylo rozhodnuto o konání refe-
renda o přistoupení České republiky k EU.

Referendum se na území ČR uskuteční ve dvou dnech, a to v pátek 13.
6. 2003, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin 
a v sobotu 14. 6. 2003 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo hlasovat v referendu má každý občan ČR, který má trvalý po-
byt na území obce, dosáhl alespoň druhý den konání referenda18 let 
a nevyskytly se u něj překážky ve výkonu hlasovacího práva. O možnos-
tech hlasovat na hlasovací průkaz informujeme v článku INFORMACE -
HLASOVACÍ PRŮKAZ.

Každý oprávněný občan (volič) obdrží až v hlasovací místnosti, pro-
střednictvím okrskové komise, hlasovací lístek, na němž bude uveden
způsob hlasování, v levé části slovo ANO, v pravé části slovo NE a u kaž-

dého z těchto slov rámeček, kde oprávněný občan zakřížkuje odpověď na
otázku pro referendum, která zní:

„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o při-
stoupení ČR k Evropské unii členským státem EU?“

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii bude všem ob-
čanům zpřístupněna k nahlédnutí v budově radnice Mariánské Hory 
a Hulváky od 23. 5. 2003.

V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky proběhne hlasování v re-
ferendu o přistoupení České republiky k Evropské unii ve 23 okrscích. Jed-
notlivou příslušnost k okrsku zjistí oprávněný občan podle svého trvalého
bydliště v seznamu okrsků a místností pro hlasování, který publikujeme 
v podobě, která je aktualizována k dnešnímu dni. Oznámení o místě a ko-
nání referenda bude do 29. 5. 2003 vyvěšeno na území každého okrsku.
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(Pokračování ze str. 1)
Železárenská: 3/694, 7/703, 9/957, 15/855,

17/991, 19/954, 
okrsek: 259 - část Hulváky, místnost pro

hlasování: ZŠ, ul. Matrosovova 14, 
Blodkova: 8/781, 10/586, 22/1469, 24/143,

30/438, 31/626, 36/437, 38/436, 40/435,
42/434, 44/433, 

Gollova: 8/1407, 
28. října: 277/944, 
Klínová: 3/1113, 4/638, 5/775, 6/840, 
Kukučínova: 3/888, 10/799, 12/761, 
Ladislava Ševčíka: 6/756, 7/1448, 9/1420,

12/956, 13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822,
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 21/1496,
22/814, 23/1495, 24/741, 26/420, 

Matrosovova: 1/597, 4/757, 5/649, 6/745,
7/644, 8/791, 9/645, 13/662, 15/663, 17/664,
19/665, 21/751, 23/750, 25/666, 27/667,
29/637, 33/1087, 

U Nových válcoven: 2/338, 4/340, 6/342,
8/344, 

Wolkrova: 4/790, 6/807, 
Železárenská: 8/619, 14/1102, 
Železná: 8/621, 10/618, 12/606, 
okrsek: 260 - část Hulváky, místnost pro

hlasování: ZŠ, ul. Matrosovova 14, 
28. října: 279/961, 281/272, 283/223,

291/219, 295/1424, 297/1423, 299/1422,
301/1421, 

Knüpferova: 1/1458, 2/1457, 3/1456,
4/1455, 

Lázeňská: 1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459,
5/2956, 

Oborného: 2/1568, 3/305, 7/175, 8/477,
9/1335, 10/299, 11/245, 13/856, 14/321,
16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 27/254,
28/237, 31/266, 34/270, 

Varšavská: 4/282, 5/285, 6/264, 9/413,
10/265, 12/232, 13/229, 14/233, 15/230,
16/576, 17/231, 18/234, 20/235, 21/268,
22/236, 23/596, 25/287, 26/485, 26a/132,
28/483, 29/378, 30a/573, 31/269, 32/286,
34/568, 42/479, 44/1294, 46/1435, 106/425, 

Žákovská: 26/2026, 28/273, 34/94, 36/95, 
okrsek: 261 - část Hulváky, místnost pro

hlasování: ZŠ, ul. Matrosovova 14,
Bedřišská: 1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539,

5/1546, 6/1860, 7/1545, 8/1540, 9/1544,
10/1861, 11/1543, 12/1541, 18/367,

Jasinkova: 1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557,
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9/1862, 10/1552,
11/1868, 11A/1869, 12/1553,

Kordova: 6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561, 
okrsek: 262 - místnost pro hlasování:

SOU stavební, ul. Mojmírovců 42:
28. října: 242/653, 248/813, 256/853,

258/854, 260/861, 262/929, 264/944, 266/950,
268/964, 270/829, 272/723, 

Josefa Šavla: 3/733, 5/734, 6/689, 8/768,
11/750, 13/765, 15/764, 17/763, 19/762, 23/760,

Karla Tomana: 1/626, 3/620, 5/627, 7/618,
9/624, 11/606, 13/625, 

Klostermannova: 3/759, 5/758, 6/882,
7/757, 8/845, 9/756, 10/904, 13/754, 19/742,
20/771, 22/772, 

Kubelíkova: 1/736, 3/737, 4/751, 5/738,
6/752, 7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741,
15/779, 17/778, 19/939, 

Mojmírovců: 43/800, 45/799, 
Sokola Tůmy: 2/831, 4/749, 6/748, 10/746,

12/745, 14/744, 18/775, 20/774, 22/773,
24/776, 

Solidarity: 2/926, 4/897, 8/14, 9/780,
10/844, 12/843, 14/787, 16/783, 

U Vodojemu: 2/812, 4/664, 5/797, 6/656,
8/661, 9/667, 10/662, 

V Zátiší: 2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629,
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 12/646,
14/622, 

Vršovců: 35/899, 37/908, 39/896, 41/891,
43/170, 45/786, 47/785, 49/784, 53/777,

okrsek: 263 - místnost pro hlasování:
SOU stavební, ul. Mojmírovců 42,

28. října: 208/190, 212/158, 218/197,
220/555, 

Karla Tomana: 4/330, 6/633, 12/1080,
14/1078, 

Kollárova: 7/193, 8/354, 9/194, 10/355,
11/195, 12/356, 13a/351, 14/454, 15/229,

Kravařská: 1/1111, 5/770, 9/451, 11/453,
13/452,

Mojmírovců: 17/579, 19/580, 25/1092,
27/1069, 29/1073, 

Oblá: 2/788, 2a/1116, 2b/1125, 6/1101,
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 13/1068, 

Slavníkovců: 9/791, 11/1108, 13/1109,
15/1110, 

okrsek: 264 - místnost pro hlasování:
Zvláštní škola, ul. Karasova 6:

Boleslavova: 5/674, 7/901, 9/1050, 
Mládí: 1/1095, 2a/1196, 3/1120, 4/1128,

6/1129, 8/1138, 
Mojmírovců: 26/1188, 28/1134, 30/1118,

32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256,
okrsek: 265 - místnost pro hlasování: GE-

RIFIT (DPS), ul. Novoveská 14:
Náprstkova: 23/994,
Novoveská: 6/978, 8/979, 10/659, 12/691,

14/1168, 
Vršovců: 31/1039, 33/1053, 54/29,

56/1126, 58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009,
okrsek: 266 - místnost pro hlasování:

Zvláštní škola, ul. Karasova 6:
Boleslavova: 11/712, 13/835, 15/841,

17/878, 21/1257, 23/1141, 
Karasova: 8/1169,
Václavská: 10/1143,
Vršovců: 2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144,
okrsek: 267 - místnost pro hlasování: Dům

s pečovatelskou službou, ul. Šimáčkova 27:
Františky Stránecké: 3/803, 
Gen. Hrušky: 1/2035,
Novoveská: 13/2010, 24/509, 26/507,

28/506, 30/505, 32/61, 34/63,
Oběžná: 11A/384,
Přemyslovců: 64/1166, 66/1167, 68/1232,
Rybářská: 13/1223, 23/681,
Šimáčkova: 9/1219, 11/731, 12/730,

14/568, 17/641, 18/1020, 20/1019, 21/642,
23/1010, 25/1011, 27/1148,

Švermova: 96/806,
okrsek: 268 - místnost pro hlasování: ZŠ

Fifejdy I., ul. U Dvoru 1119:
Korunní: 63/822, 67/637, 72/970, 74/974,

78/603, 80/1091, 
Lomená: 1/935, 5/961, 7/941, 9/135,
Marie Pujmanové: 6/1228, 8/1221, 10/663,

12/848, 13/132, 15/1007, 16/1131, 17/1075,
21/1097,

Pflegrova: 2/581, 3/567, 6/583,
Přemyslovců: 48/836, 50/832, 52/992,

56/1162, 58/1163, 60/1164, 62/1165,
Strmá: 2/565, 3/1013, 5/808, 6/566, 7/1012,
Sušilova: 1/919, 3/986, 5/1004, 7/658,
Šimáčkova: 7/1220,
U Dvoru: 4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230,

8/1096, 9/1231, 11/518, 21/1040,
okrsek: 269 - místnost pro hlasování:

Zvláštní škola, ul. Karasova 6:
Boleslavova: 2/1115, 4/989, 6/990, 8/634,
28. října: 202/1081, 204/1093,
Karasova: 5/466, 6/300, 11/915,
Kralická: 4/333, 6/332,
Mojmírovců: 5/597, 7/695, 8/200, 11/1045,

12/1122, 14/1001,
Nivnická: 3/201, 4/180, 5/202, 8/182,

9/617, 10/665, 12/388, 14/446, 16/1017,
18/564, 20/456, 23/331, 25/350,

Přemyslovců: 3/53, 5/54, 11/57, 13/977,
17/987, 19/975, 21/804, 25/72, 35a/285,
41/338, 49/884, 51/865, 55/1238, 57/1239,
59/1240, 63/224,

Slavníkovců: 10/1106, 12/1106, 14/321,
16/724, 18/729, 20/233, 24/639, 26/823,

Štítného: 8/644, 13/1114, 15/1000,
okrsek: 270 - místnost pro hlasování: ZŠ

Fifejdy I., ul. U Dvoru 1119:
Hozova: 1/484,
Hudební: 1/503, 4/1100, 5/1242, 7/1243,

8/1006, 9/930, 10/1089,
Klicperova: 11/1057, 13/847, 15/846,
Korunní: 43/1211, 45/1212, 47/1213,

50/910, 51/1088, 52/906, 54/288, 55/980,
56/909,  59/1245, 61/1244, 62/1058, 64/1054,

Ludmilina: 23/1082, 25/965, 29/999,
30/1065, 31/942, 32/995, 33/1051, 34/1003,
36/131, 38/1062, 40/1059,

Marie Pujmanové: 11/1137,
Stojanovo nám.: 1/1072, 2/940, 3/1136,

5/936, 6/932,
Přemyslovců: 28/1055, 32/793, 34/576,

40/714, 42/1260, 44/967, 
Raisova: 3/859, 9/905, 11/903, 15/916,

17/927, 19/931, 21/946, 25/988, 27/996, 
Sušilova: 2/1052,
Závišova: 3/1056,
okrsek: 271 - místnost pro hlasování:

Dům techniky, Mariánské nám. 5:
Čelakovského: 3/1064, 8/490, 9/607,
Dr. Maye: 1/463, 2/809, 8/1063, 9/591,
Emila Filly: 1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043,

6/726, 8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241,
28. října: 170/1263, 180/938, 184/341,

186/243, 190/242,
Hynaisova: 12/790,
Kalvodova: 3/687, 4/704, 6/907,
Klicperova: 2/614, 4/615, 6/616, 9/1032,
Korunní: 13/973, 15/807, 17/1123, 37/817,
Mariánské nám.: 3/1041, 4/461, 7/495,

11/600, 12/100,
Olivova: 3/553,
Pražákova: 2/225, 6/226, 8/245, 9/1099,

11/1098, 12/702, 14/715, 16/716,
Přemyslovců: 16/476, 20/533, 22/534,

24/1029, 26/1030,
Raisova: 4/881, 6/1066, 8/718, 
Tvorkovských: 3/348, 6/902, 10/888,

11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103, 22/877,
23/1104, 24/876,

Závišova: 4/1031,
okrsek: 272 - místnost pro hlasování:

Dům techniky, Mariánské nám. 5:
Baarova: 2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074,

7/976, 8/1046, 9/1067, 10/2012,
Korunní: 10/709, 12/1026, 14/1027,

16/1028, 18/933, 20/834, 22/934, 24/1022,
25/713, 26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984,
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 42/1192,

Novinářská: 3/1113,
okrsek: 273 - místnost pro hlasování: ZŠ

Fifejdy I., ul. Gen. Janka 1208:
Baarova: 15/1161, 17/1160,
Gen. Janka: 1/1156, 3/1157, 5/1158,

7/1159,
okrsek: 274 - místnost pro hlasování: ZŠ

Fifejdy I., Gen. Janka 1208:
Gen. Janka: 2/1154, 4/1153,
Jiřího Trnky: 1/1149, 1a/1250, 3/1150,

3a/1251, 5/1151, 5a/1252, 7/1152, 7a/1253,
9/1237,

Rtm. Gucmana: 1/1191, 3/1190,
okrsek: 275 - místnost pro hlasování: ZŠ

Fifejdy I., ul. Gen. Janka 1208:
Gen. Hrušky: 2/1197, 4/1198, 6/1199,

8/1207, 10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204,
18/1205, 20/1206,

okrsek: 276 - místnost pro hlasování: ZŠ
Fifejdy I., ul. Gen. Janka 1208:

Gen. Hrušky: 22/1210, 23/1216, 24/1214,
25/1215.

Každý oprávněný občan si může v úředních
hodinách ÚMOb ověřit, zda je zapsán ve stá-
lém seznamu oprávněných občanů, který 
ÚMOb vede a případně doplnit nebo opravit 
údaje týkající se jeho osoby. Oprávněný občan,
který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMOb na jeho
žádost hlasovací průkaz (viz informace o vydá-
vání hlasovacích průkazů).

Každý oprávněný občan musí v místnosti pro
hlasování prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství ČR platným OP nebo platným cestov-
ním, diplomatickým či služebním pasem, pokud
tak neučiní nebude mu hlasování umožněno. Ze
závažných, zejména zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat ÚMOb a ve dnech
konání referenda okrskovou komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, 
avšak pouze v okrsku, pro který byla okrsková
komise zřízena. (Odbor org. a vnitř. věcí)

Informace občanům o konání referenda
o přistoupení ČR k Evropské unii

Milý synu,
oznámil jsi mně, že by ses rád stal národ-

ním hospodářem. Schvaluji z plna srdce tvůj
úmysl. Jenom poslechni radu zkušeného
praktika a nedávej se do cechu oněch podi-
vínských scholastiků, kteří si libují v mys-
tické hře a nedovedou se sjednotit na tom,
co jsou vlastně peníze.

Vyrozumívám z tvých řádků, že bys chtěl
býti tak zvaným kapitánem průmyslu či fi-
nančním magnátem. 

Avšak, můj hochu, nenosíš svůj nos příliš
vysoko? Nehýčkáš ve svých prsou přemrště-
né naděje? Ne každý se stane finančním
magnátem. Takový úděl padne do klína jen
několika vyvolenců. Našinec však musí mít
cíle skromnější a tobě, můj synu, stačí, sta-
neš-li se pouhým bankovním podvodníkem.

Neušklíbej se nad tím, moje rada je dob-
rá. Bankovní podvodník nemá ovšem klidný
život. Musí se čile zmítati, chce-li, aby to ve
svém oboru někam dopracoval. Pletichy vy-
žadují značné intenzity, velkého napětí du-
cha. Naslouchej pozorně mému poučování,
chci ti nyní věnovati výsledky svého bádání.

Pamatuj si především, že bankovní pod-
vody nesmí páchati člověk sám, nýbrž ve
společnosti několika stejně smýšlejících
druhů. Je nasnadě proč. Podvodník musí stá-
le myslit na to, že to jednou praskne.

Technika bankovních podvodníků je cel-
kem jednoduchá. I břídil si ji v krátkém ča-
se osvojí. Záleží především v tom, že se spe-
kuluje na účet závodu. Prohraje-li se, vzniká
z toho bankovní debetní saldo. Za druhé se
musí účetní knihy vést tak, aby se v tom ni-
kdo nevyznal. K záznamům musí scházet
doklady a k dokladům záznamy. Bankovní
podvodník musí se snažit, aby způsobil po-
kud možno největší škodu. Radil jsem ti, 
abys hýřil a užíval života plnými doušky.
Tak říkajíc, abys vypil číši rozkoše až na
dno. A víš proč? Proto: je nemyslitelno, aby
bankovní podvodník žil životem bohumi-
lým, šosáckým, aby tedy si nic nedopřál,
aby škudlil a myslil na zadní kola. Za prvé
bankovní podvodník je světák a musí se re-
prezentovat. Za druhé, co by z toho měl,
kdyby škrtil? Policie by mu všechno sebra-
la. Za třetí - a to je nejdůležitější - bude
zkoumán tvůj duševní stav. Není vyloučeno,
že psychiatři v tvém hýření spatří znak ne-
příčetnosti nebo přinejmenším mdlého rozu-
mu, což je závažná polehčující okolnost.

Radil jsem ti, aby ses snažil způsobit po-
kud možno největší škodu a já dobře vím, co
mluvím. Výměra trestu je v opačném pomě-
ru s výší způsobené škody. Čili čím větší
škoda, tím menší trest. Dnešní soudní praxe
totiž pochází z doby patrimoniální, kdy se

pokládal za největšího přítele lidské společ-
nosti člověk potulný, otrhánek, dlouhoprsťá-
ček, který bere, co není přivázáno nebo při-
bito. Od té doby se mnoho nezměnilo. Dnes
jako dříve čeká toho, kdo ukradl bochník
chleba přísný trest. Avšak vykradení ban-
kovního závodu, zpronevěření peněz svěře-
ných se posuzuje daleko shovívavěji, ačkoli
tento zločin otřásá daleko více lidskou spo-
lečností a dobrým střádalům béře víru 
v právní řád. Trestní praxe má jakousi mně
zcela nepochopitelnou trému před zločinem,
jehož činy jsou provedeny bankovní techni-
kou spojenou s množstvím knih, cifer, zápi-
sů a učenou bankovní hantýrkou. Proč, to se
mi nepodařilo vyzkoumati.

Avšak já doufám, že moje myšlenky tě
přesvědčily a že budeš kráčet životem podle
mých rad. A já z tebe budu mít radost, vida,
jak kveteš a prospíváš.

Tvůj otec Karel Poláček

Fejeton autora klukovského románu Bylo
nás pět byl napsán v roce 1937 a jak vidno,
má stále svou aktuálnost. Dnes se bankov-
ním podvodníkům říká tuneláři. Nic nového
pod sluncem. Historie stará 76 let.

Z časopisu Přítomnost vybral a pro Zpra-
vodaj něžně zkrátil 

Jiří Jezerský

Je léto, osvěžme si paměť

1. června oslavíme společně se svými dětmi Mezinárodní den dětí.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a radosti po celý rok!

Milí přátelé hudby,
Opět Vás oslovuji z naší, letos pětadeva-

desátileté babičky Zušky, abych se s Vámi
rozdělila o poslední události, které se dotkly
nás i našich žáků. Během prvních měsíců le-
tošního kalendářního roku jsme přestáli
dlouhé období nemocí našich učitelů (kdo
neonemocněl, suploval) a zároveň rozběhli
dlouhou spirálu Celostátních soutěží ZUŠ 
v oborech hra na dechové a bicí nástroje, hra
na lidové nástroje (cimbál), sólový a komor-
ní zpěv, soutěž smyčcových a lidových or-
chestrů a soutěž tanečního oboru. Tyto sou-
těže jsou vyhlašovány MŠMT ČR každý
školní rok v jiných oborech a probíhají v ně-
kolika kolech - na úrovni škol, okresů, ob-
lastí (krajů) a posledním stupínkem je 
ústřední kolo. Dostat se až tam znamená ně-
kolikaletou přípravu žáka a v soutěžním ro-
ce osm měsíců tvrdé práce.

Naše škola měla zastoupení ve všech le-
tos vyhlášených oborech. Během soutěžního
klání (od ledna do května) se tříbili ti nej-
lepší a dnes můžeme společně blahopřát 
a poděkovat těm, kdo dosáhli na nejvyšší
příčky. Byli to především žáci soutěžící 
v sólovém zpěvu - v ústředním kole získal
Daniel Kašlík 2. místo, Miroslava Trvajová
a Patrik Kedzierski 3. místo a Andrea Valáš-
ková čestné uznání. Oni sami nejlépe vědí,
kolik uznání a vděčnosti patří jejich učitel-
kám - paní Libuši Klusové a vynikající kla-
víristce paní Pavle Kukalové. Velkým pře-
kvapením a radostí je pro nás účast Ondřeje
Tofla, žáka p. uč. Věry Hamuzkové v oboru
hra na cimbál, v ústředním kole soutěže. Za

své 1. místo si jistě zaslouží blahopřání a dík
Ondra i jeho paní učitelka. Řada našich žá-
ků rovněž získala ocenění v oblastním kole:
7 prvních míst - kromě postupujících do 
ústředního kola 2 ve hře na dech. nástroje -
Tereza Bednářová ve hře na hoboj (třída 
p. uč. M. Vítkové) a Blanka Pohorská ve hře
na klarinet; (třída p. řed. Pavly Kovalové) 
4 druhá místa (cimbálová muzika Kovalí-
ček, 1 hra na dechové nástroje a 2 sólový
zpěv). Krásné a vítězné tažení Ostravského
dětského sboru do Švýcarska si jistě zaslou-
ží podrobnější zprávu. 

A nyní; co nás ještě čeká? Jako vždy hek-
tický závěr školního roku a s ním letos spo-
jené oslavy 95. výročí založení naší školy:
31. 5. 2003 Jarní koncert Ostravského dět-
ského sboru v DK Vítkovice, 3. 6. 2003
Jazztalent v CKV Parník, 10. 6. 2003 Slav-
nostní předávání cen a absolventských vy-
svědčení v budově ÚMOb, 18. 6. 2003 Slav-
nostní koncert k 95. výročí založení ZUŠ 
E. Marhuly v sále JKO. Dále budeme pama-
tovat na nové žáky a ve dnech 2. a 4. 6. 
uspořádáme konkurs do Ostravského dět-
ského sboru a během celého měsíce června
naši učitelé provedou nábory dětí z MŠ 
a 1. tříd ZŠ. Přijímací zkoušky pro příští
školní rok se konají v pondělí 26. 5. 2003 
a ve středu 28. 5. 2003 vždy od 15.00 -
17.00 hod.

Do této práce přejme všem kantorům
hodně sil i chuti a těšme se na to, že se brzy
setkáme na některé akci, kde přijde ke slovu
hudba.

Mgr. Markéta Korpasová

Zprávy z Lidušky Knihovna na sídlišti Fifejdy,
J. Trnky 10

Zveme všechny čtenáře i nečtenáře
na „Hudební setkání v knihovně“,
které se uskuteční ve čtvrtek 5. červ-
na v 17 hodin. Zpívat bude pan Petr
Miller, sólista operety NDM, za kytaro-
vého doprovodu pana Davida Schrei-
bera.

Den dětí oslavíme v pondělí 
2. června od 15 do 17 hodin „Malo-
váním na chodníku“. Děti budou ba-
revnými křídami malovat na chodník
před knihovnou, skákat přes švihadlo
a vyzkoušejí i správnou trefu. Nakonec
dostanou sladké odměny.

V pondělí 9. června od 13 do 17
hodin si děti ve výtvarné dílně budou
vyrábět „Pohádková sluníčka“ podle
svých představ a libovolnou technikou.

Ve čtvrtek 12. června v 17 hodin
bude zahájena výstava Milice Čenžáko-
vé „Fotky ze skal“. Na svých fotografi-
ích zachycuje život ve skalách a v ho-
rách. Není ani tak o siláckých výkonech
a exotických krajích, jako o tichu a sou-
středění. O karabinách, lanu a ostatním
cinkajícím horolezeckém „nádobíčku“.
Také o lidech. O těch, se kterými autor-
ka sdílí tento zvláštní způsob bytí. Vý-
stava potrvá do 31. července.

Knihovna v Mar. Horách, Dalibo-
rova 9

5. - 6. června od 13 do 16 hodin
připravilo dětské oddělení  soutěž
„Kdo víc, kdo míň“. Na velké i malé
čtenáře čekají  hádanky, skrývačky 
a hlavolamy. Za pěkného počasí bude-
me kreslit  barevnými křídami na chod-
ník. Sladkou odměnu dostane každý,
kdo se nebojí a  zúčastní se.

První hádanka: Listy mám,
rostlina nejsem,
ústa nemám,
přec mluvívám.

Co jsem?

V pátek 13. 6. od 12 hodin a v so-
botu 14. 6. bude knihovna v Marián-
ských Horách, na  Daliborove 9 uza-
vřena z důvodu konání referenda 
o přistoupení ČR k Evropské unii.

Upozorňujeme čtenáře, že v čer-
venci a srpnu bude následující půj-
čovní doba:

Knihovna Mariánské Hory, Dali-
borova 9:

Dospělé odd.:
Úterý: 9-12, 13-17 hodin
Čtvrtek: 9-12, 13-17 hodin
Dětské odd.:
Úterý: 9-12, 13-17 hodin
Čtvrtek: 9-12 hodin
Knihovna na sídlišti Fifejdy,

J. Trnky 10:
Dospělé odd.:
Pondělí: 9-12, 13-17 hodin
Úterý: 9-12, 13-15 hodin
Čtvrtek: 9-12, 13-17 hodin
Dětské odd.:
Pondělí: 9-12, 13-17 hodin
Čtvrtek: 9-12, 13-17 hodin

Jako obvykle se děti mohou těšit na
zábavná prázdninová odpoledne
plná soutěží, kvízů a her. V Knihovně 
v Mariánských Horách se setkáme
každé úterý odpoledne a v Knihovně
na Fifejdách každý čtvrtek odpoled-
ne.

Knihovna -
knihy - čtenář
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Nabízíme vám možnost zapojit se do
aktualizace Ekomapy Ostravy, poprvé
vydané v roce 2001, a pomoci nám s do-
tiskem této v ČR unikátní publikace.

Občanské sdružení Vita vydalo na konci
roku 2001 Ekomapu Ostravy. Jedná se 
o první mapu svého druhu a slouží jako pří-
ruční pomocník všem Ostravanům, kterým
není lhostejné životní prostředí. Ekomapa
zaznamenala mezi Ostravany velký úspěch.
Celý náklad 1000 kusů byl rozebrán během
několika hodin a že zájem občanů o ni na-
dále přetrvává. Je to známka toho, že se lidé
zajímají o životní prostředí v okolí svého
bydliště (např. kde se v blízkosti jejich do-
mu nachází kontejner na separovaný odpad,
proč se kácejí stromy v blízkém parku, kudy
vede nejbližší cyklostezka…) a jsou 
ochotni pro jeho zlepšení něco udělat (např.
začít odpad separovat, uklidit černou sklád-
ku v přírodní rezervaci…).

Nápad ocenila i nadace The Regional En-
vironmental Center Praha (REC) a podpořila
její další vydání, tentokrát ve větším nákla-
du, aby se dostala do rukou co nejvíce zá-
jemcům. V novém vydání zohledníme připo-
mínky a podněty občanů, které od začátku e-
vidujeme, zaktualizujeme stávající údaje,

doplníme mapu o nové prvky a rozšíříme
textovou část. Proto hledáme dobrovolníky -
studenty středních a vysokých škol, mamin-
ky na mateřské dovolené, seniory - kohoko-
liv, kdo je ochoten věnovat kousek svého ča-
su a pomoci nám s aktualizací. Nové vydání
Ekomapy plánujeme distribuovat od září.

Jak nám můžete s Ekomapou pomoci?
Bude zapotřebí:

● shromažďovat aktuální informace v te-
rénu (v ulicích Ostravy) např. o umístění
kontejnerů na sklo a plasty, prodejnách bio-
potravin, atd. v místě vašeho bydliště (tyto
informace přijímáme také telefonicky),

● ověřit a aktualizovat telefonní čísla 
a kompetence příslušných institucí,

● průběžně zpracovávat získaná a ověře-
ná data.

Pro tyto činnosti není potřeba žádnou
zvláštní kvalifikaci, po krátkém zaškolení je
zvládne každý. Pokud máte chuť a zájem se
na vzniku nové Ekomapy podílet, zavolejte
nám na číslo 596 611 158, příp. nás můžete
navštívit na adrese Ahepjukova 2, Ostrava-
Fifejdy.

Předem děkujeme všem pomocníkům.

Mgr. Šárka Kalousková,
Ekologická poradna Vita

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
- od ledna do května

Anna Brzeská
Marie Chovancová

Josef Michalus
Jiří Uruba

Anežka Urubová
Marie Adamusová

Františka Bělunková
Marie Blahutová
Helena Blehová
Františka Březná
Adolfina Černá
Olga Dudková
Marie Figalová

Karel Friedl
Miroslav Gajovský

Ludmila Grendzioková
Františka Hanzlová

František Hasil
Jiřina Holubová

Ludmila Hostovská
Stanislav Houzar
Marie Jarošková
Aloisie Jelínková
Ervín Jendryka

Marie Klikorková

Rozalie Kohnová
Josef Krob

Štěpánka Kvapilová
Leopoldina Mališková

František Malý
Emma Maníková
Marie Marešová

Ludmila Marková
Ludmila Martinásková

Žofie Máchová
Alžběta Mrázková
Milada Němcová
Anna Nováčková
Zuzana Novotná

Ludmila Olšarová
Josefa Oramusová

Drahomíra Pešatová
Karel Pudich

Marie Romanovská
Pavla Schubertová

Vojtěch Sroka
Alžběta Stachníková
Herta Stuchlíková

Josef Stuchlík
Anna Svobodová
Helena Ševčíková
Markéta Škarpová

Josef Šperl
Karel Štrajt

Věra Štýbrová
Zdeněk Tešnar

Jaroslav Trunda
Zdeňka Válková
Otakar Vidlář

Marie Votavová
Anna Walková

Jarmila Wiesnerová
Anna Wolfová
Karel Wróbel

Albína Zahradníčková
Zdenka Zuberová

Františka Žberovská
Marie Hrušková

Ludmila Diditzová
Anna Gierczaková
Božena Holáňová
Antonie Kotková
Jaroslav Kotrla
Vojtěch Kraus

Božena Kubesová
Josef Liška

Žofie Milotová
Ladislav Procházka
Hedvika Rychtarová

Slavomíra Sochorková
Ludmila Sroková

Božena Tomášková

Vážený pane místostarosto,
velmi ráda bych se s Vámi podělila o svůj

pohled na rušení klidu (viz Váš článek v břez-
novém čísle Zpravodaje).

Rozdíl, pro mne však zcela nepodstatný, je
pouze v tom, že se jedná o narušení klidu den-
ního, víceméně víkendového. Věřte však tomu,
že i v této době dochází k selhání chápání
všech dostupných a možných argumentů. 
S mým názorem se nemusíte v žádném případě
ztotožnit, chtěla bych však nejen Vám, ale i šir-
ší vrstvě obyvatel přiblížit jeden obyčejný ví-
kendový den, který se s nastupujícím jarem 
a létem stává mou denní, noční můrou. Den, ve
kterém zažíváte pocit taviče, či pracovníka 
v třídírně uhlí po 16hodinové vyčerpávající
práci. Den, ve kterém se slastný pocit z nad-
cházejícího víkendu mění v zoufalou snahu 
uniknout sebemenšímu ruchu, v neřešitelnou
bezmoc při nuceném spolužití s lidskou bezo-
hledností. Den, který Vás staví do útočné pozi-
ce psa baskervillského, býka v koridě s pohle-
dem upřeným na červený kus látky. V nepo-
slední řadě pak do bezmocnosti pohnout svě-
tem a bezohledností lidí zároveň.

Zpět tedy k faktům: v prvé řadě musím po-
dotknout, že se řadím k těm lidem, kteří mají
neustálý pocit nedostatku kyslíku a tím i potře-
bu pravidelně proudícího „čerstvého“ vzduchu.
Ten si zajišťuji otevřeným oknem a pokud se
teplota vzduchu venku nepohybuje kolem 
-20°C, zapnuté ústřední topení považuji za po-
lední žár nad saharskou pouští.

Do onoho dne, sobotního ticha a ranního ku-
ropění, ve kterém si prozatím jen létavci sdělu-
jí své dojmy, se v 5.45 hodin ozve motor túru-
jícího auta. Po 10 minutách naprostého hluku
auto odjíždí a já vynakládám veškerou snahu
znovu se pohroužit do snu. Vzápětí se ke své-
mu hlásí jinak určitě přívětivá, němá tvář - vrr,
haf, haf - pocem, ty uličníku, to mi nesmíš utí-
kat, pocem, no tak, k noze. Jé, dobrý den, tak
jak se máme? Vrr, haf, haf. To máme dnes hez-
ky, viďte, konečně jaro! Vrr, haf, haf - no tak,
Alíku, přestaň štěkat… Všechny dobře míněné
příkazy se míjí účinkem, jen obě dámy nadále
komunikují z chodníku na chodník, neboť je od
sebe dělí široká vozovka. Haf, haf, vrr haf! Je
po spánku, snaha dohnat ho je marná. V 6.45
probírají muži středního věku nákupní lístek
napsaný manželkou, a stejně halasně probírají-
cí politickou situaci, směřují ke Kauflandu.
Zoufalá zavírám okno do ulice a otvírám jej
směrem do dvora. V 7.30 dávají děti z domu
jasně najevo, že i ony jsou vzhůru a běží si pl-
nit své povinnosti, což dotvrzují dunivým úpr-
kem ze schodů až se třesou nejenom skleničky,
ale i já.

V 8.45 víkendového letního času je slyšet
hudební nástroj - svým pohledem připomínám
onu pověstnou vyoranou myš, která kouká do
slunečného dne, kdy ji ty svítící paprsky jako
magnet vytahují ven. Do ticha probouzejícího
se dne znějí venku stupnice, etudy… jen já
skřípu jak stará basa. V 8.30 se ozývá klavír,
znovu housle… jaký čas je vhodný pro ranní
nácvik skladeb? My lidé, se mimo jiné, dělíme
na dvě skupiny - sovy a skřivany, tak co teď?

V 9.00 snáší paní na balkon své peřinky, zá-
roveň rozkládá skládací lehátko, noří se do je-
ho pohodlí s novinami v ruce a jako zvukovou
kulisu si v tichu velkoměsta pouští do prostoru
rádio. Relaxuje - já jen tiše závidím. Všichni si
vesměs užívají již probíhajícího víkendu, jen
mě stále a neúprosně dobíhá pocit nutnosti ti-
cha. Zavírám okna a dusím se ve vlastním by-
tě. Potřeba kyslíku je však větší, proto nezůsta-
nou zavřená a utěsněná dlouho. Plní svou úlo-
hu na výbornou, nicméně protentokrát závidím
Broučkům v domečku pod jalovcem, ti těsnili
taky, i když jen v zimě. Proletět se při svých
proporcích je zcela nemožné a tak plním zatím
funkci tlakového hrnce. V 10.30 nastává doba
přípravy oběda, okna okolních bytů jsou doko-
řán a vzduch se mísí s kuchyňskými výpary.

Nesourodá hudba, deroucí se z nich, mě při-
vádí na pokraj šílenství. Svatá Katarína svádí
boj s Dominikem, italovo A more mio silně
kontrastuje s panenkami, které šly někde silni-

cí. Přežívám pouze s nadějí, že po obědě si vět-
šina obyvatel dopřeje chvilku klidu a bude za-
žívat s novinami v ruce tak dlouho, až je čtení
zavede do krajiny snů. Najednou i já vynaklá-
dám marnou snahu udržet otevřená víčka, pro-
padám se někam mezi psychicky narušené. Při-
jímá mě Dr. Chocholoušek, ale už nemluví 
o tom, že takové případy se stávají jednou… za
rok. Dveře za mnou se však zavírají a nemají
zevnitř kliku - a tak sdílím pokoj s Helenou Rů-
žičkovou, která v roli Kryštofa Kolumba sklá-
danými papírovými lodičkami objevuje svět.
Když mi pan Řanda říká: „Zavři oči, brouku“,
a pak udělá pomyslné šmik, budím se s orose-
ným čelem do tvrdé reality. Protože nic netrvá
věčně, ani to ticho ne, poslouchám pro tento-
krát nechtěně doslova řev dětí, které rodiče vy-
slali ven s vidinou trochy odpočinku. Jistě. A
protože dnes si děti potichu hrát neumí, sklá-
ním se před všemi nájemníky, bydlícími 
v přízemí.

Zavírám okna a jdu se nadopovat kávou. 
V kuchyni mě přepadá obava, že byl otevřen
vzdušný prostor a naše, či spojenecká vojska
jej křižují ze všech stran. Chystám kufřík po-
slední záchrany, chvatně hledám doklady a ba-
lím to nejnutnější. Kdo prý je připraven, není
překvapen. Jsem na hranici vyčerpání - to jen
děti nade mnou si hrají. Jejich pády duní skoro
po celém bytě a tak marně hledám místo, ve
kterém by nebylo nic slyšet. Můj požadavek
splňuje snad jen ona místnost, pro mnohé čin-
nosti však zcela nevhodná. Další dítě trénuje
běh na 20 metrů - taky síla, sem tam, tam
sem…

Veškerá snaha „hodit se do pohody“ končí u
mé bezmocnosti. Má hlava je včelín.

Večer sedám naprosto vyčerpaná k televizi,
opět zavírám okna, neb začala diskoška a poti-
chu puštěná hudba není „in“ a mládež není
„heppy“. Navíc, večerní klid je až po 22. hod.,
tak co bych vlastně chtěla. Do půl třetí vnímám
dunění bubnů, které rezonují snad všude a přes
tak pozdní hodinu, svolávám rodinnou radu 
a přemýšlíme, zvažujeme možnosti, kam se jít
vyspat. Pravdou však zůstává, že výběr je znač-
ně omezen. Zachraňují nás špunty do uší. Dě-
kujeme touto cestou výrobcům.

Je neděle, 5.40 - vrr, haf, haf - dámy opět
diskutují o svých miláčcích, haf, haf - opět je
dělí široká silnice.

A tak bych ráda znala odpověď na otázku -
jakým právem a proč jsem do jejich bezohled-
nosti zatažena i já, kde začíná a končí určitá
hranice slušnosti a ohleduplnosti. Proč si sou-
sedovo dítě čistí boty o mou rohožku, proč ne-
kuřáci posílají svou kuřáckou návštěvu holdo-
vat této droze na chodbu, do společných pro-
stor. Proč rodiče neusměrní své děti i při jejich
hrách, vždyť není tak těžké říct: „Hele, Pepo, 
uvědom si, že společně s námi tady bydlí i jiní
lidé, které svým hlukem obtěžuješ. Třeba přišli
zrovna z práce, třeba jsou nemocní a není jim
dobře - a nebo si jednoduše chtějí odpočinout.“

V opačném případě si zasloužím nejméně
půlroční pobyt v lázních. A věřte tomu nebo ne,
nejsem v žádném případě sama.

D. D., občanka obvodu

Odpověď místostarosty:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

zpracoval a žádá projednání Obecně závazné
vyhlášky, která by zabezpečovala veřejný pořá-
dek na území Statutárního města Ostravy. Pou-
ze a výhradně město Ostrava, nikoli městský
obvod, má možnost schválit „předpis“, který
by si uměl poradit s mnohými nešvary, o kte-
rých občanka píše. Navíc, město Ostrava má
městskou policii, která konkrétní situace řeší.
Otázka zní, jak úspěšně. Možná, že se najde
nějaký vtipálek, který poradí: Přestěhujme se
na samotu u lesa, pryč z města. V Praze je hůř!
Ale: je tolik samot? 

Souhlasím s pisatelkou, že vše začíná a kon-
čí na hranici mezi slušností a ohleduplností.
Pokusme se slušnost a ohleduplnost definovat.
Už 2000 let (a možná i více) je zde „desatero“.
Dodržuje se? Toť otázka.

Jezerský

Z naší listárny Vprostorách bývalé oční školy 
v Ostravě-Nové Vsi dnes sídlí 
a působí organizace pro křes-

ťanskou sociální práci - Slezská diakonie.
Ta zde poskytuje a rozvíjí, za podpory Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a Ma-
gistrátu města Ostravy, řadu aktivit a slu-
žeb pro naše občany. Nejstarším obča-
nům města Ostravy - seniorům jsou na-
bízeny především terénní pečovatelská
služba Elim, která poskytuje své služby 
v domácnostech potřebných seniorů, se-
nior klub a tzv. domovinka Siloe.

Domovinka Siloe je denní centrum,
které je určeno zejména těm seniorům,
kteří již pro ztrátu paměti (např. vlivem
Alzheimerovy choroby, centrální mozko-
vé příhody) nemohou zůstávat doma sa-
mi. Domovinka je také pomocí pro rodiny,
které o takto nemocné příbuzné každo-

denně pečují, ale např. v době zaměst-
nání nemohou tuto péči zajistit, nebo si
potřebují alespoň na část dne odpoči-
nout. Zmírňuje se tím stres, kterému jsou
rodinní pečovatelé každodenně vystavo-
váni. Tato forma péče umožňuje setrvání
nemocného člověka v rodinném prostře-
dí a oddaluje tak dlouhodobý pobyt 
v ústavním zařízení, který se v takových-
to případech často stává jediným řeše-
ním situace.

Kapacita našeho zařízení je osm až
deset osob. Domovinka je v provozu kaž-
dý pracovní den od 7.15 do 17.00 hodin.
Doprava klientů z přilehlých městských
částí je zajištěna mikrobusem. V průběhu
dne se klienti zapojují do různých progra-
mů např. trénování paměti, domácích čin-
ností, vaření, zpěv, tanec, tělesného cvi-
čení, oblíbený je pobyt na zahradě a krát-
ké vycházky do okolí. Klientům je též po-
skytována přiměřená péče při sebeobs-
luze, včetně osobní hygieny.

Cílem všech, kteří o klienty pečují je
vytvořit atmosféru domácí pohody 
a umožnit klientovi důstojně prožít i tuto
nelehkou etapu jeho života.

Zájemci o tuto službu či podrobnější
informace se mohou obrátit na pracovní-
ky domovinky Siloe - tel. 596 617 581.

Nová služba pro seniory 
- tísňová péče Areíon
V návaznosti na již řadu let fungující te-

rénní pečovatelskou službu chce Slezská
diakonie, ve spolupráci s humanitární or-
ganizací Život 90 a za finanční podpory
Magistrátu města Ostravy, zavést nový typ
sociální služby seniorům tzv. tísňovou péči
Areíon. Tato služba spočívá v tom, že na
základě sepsané smlouvy je v bytě klienta
umístěna tzv. terminální stanice, která je
napojena přes telefon na centrální dispe-
čink. Potřebný klient nosí neustále u sebe
alarmovací tlačítko. V případě náhle vznik-
lé krizové situace (zejména pád, zhoršení
zdravotního stavu) stiskne klient, v které-
koliv části bytu, toto tlačítko a přes telefon-
ní přístroj s hlasitým provozem dojde ke
spojení se zdravotnickou obsluhou centrál-
ního dispečinku.Ta zajistí vhodnou pomoc,
nebo sama vyjíždí ke klientovi.

Prostřednictvím této služby chceme
poskytnout pomoc těm osobám, které 
v důsledku nemoci, vysokého stáří, posti-
žení nebo zdravotních obtížích jsou trva-
le, nebo přechodně znevýhodnění. Tito li-
dé se dostávají do sociální izolace, nebo
díky obavám z náhle krizové situace, kte-
rou by již nebyli schopni zvládnout (ze-
jména pády), vyhledávají pobyt v ústav-
ním zařízení, přestože jejich přáním je žít
ve vlastním domově. Tuto službu chceme
začít nabízet potřebným klientům již 
v druhé polovině tohoto roku. Zájemci 
o bližší informace mohou telefonovat na
číslo 596 617 581.

Služby seniorům

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky na svém 4. zasedání konaném dne

24. dubna 2003 pod č. usn. 37/4 rozhodlo vyhlásit
záměr obvodu prodat následující nemovitosti:

▲ Dům č. p. 930 včetně pozemku st. p.
č. 921 zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 239 m2 - ul. Hudební 9, k. ú. Mariánské
Hory, rok výstavby 1944.

Jedná se o čtyřpodlažní dům s podkro-
vím, 7 bytovými jednotkami, z toho 2 b. j.
2+1, 3 b. j. 3+1, vše II. kategorie, 1 b. j.
2+1 a 1 b. j. 3+1, obě I. kategorie. Dům se
nachází v průměrném technickém stavu.

▼ Dům č. p. 987 včetně pozemku st. p.
č. 973 zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 263 m2 - ul. Přemyslovců 17, k. ú. Ma-
riánské Hory, rok výstavby 1939.

Jedná se o čtyřpodlažní dům s 8 bytový-
mi jednotkami, z toho 5 b. j. 1+1 I. kate-
gorie a 3 b. j.  2+1 II. kategorie. Dům je re-
lativně v dobrém technickém stavu.

▲ Dům č. p. 981 včetně pozemku st. p.
č. 968 zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 241 m2 - ul. Tovární 20, k. ú. Mariánské
Hory, rok výstavby 1939.

Jedná se o čtyřpodlažní dům se 7 byto-
vými jednotkami, z toho 1 b. j. 1+1 a 4 b.
j. 2+1 II. kategorie, a 2 b. j. 1+1 I. katego-
rie. Dům je relativně v dobrém technickém
stavu.

▼ Dům č. p. 1102 včetně pozemku st. 
p. č. 1314 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 436 m2 - ul. Železárenská 14, k. ú.
Zábřeh-Hulváky, rok výstavby 1940.

Jedná se o čtyřpodlažní dům s 8 bytový-
mi jednotkami, z toho 1 b. j. 1+1, 1 b. j.
2+1, obě jednotky IV. kategorie, 3 b. j. 1+1
a 2 b. j. 2+1 II. kategorie, 1 b. j. 2+1 I. ka-
tegorie a garáží o výměře 11 m2. Dům je 
v horším technickém stavu.

Zájemci o výše uvedené nemovitosti
mohou zaslat své písemné žádosti na od-
bor majetkoprávní statutárního města
Ostravy, Úřadu městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky nejpozději do
31. srpna 2003. Bližší informace podá
vedoucí odboru Jindřiška Pavúková 
v úřední dny nebo na tel. č. 596 627 416.

Pomozte s tvorbou Ekomapy Ostravy

Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených
Na Jízdárně 18, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 634 699

Pozvánka na setkání seniorů a zdravotně postižených
k otázkám vstupu České republiky do Evropské unie

a k připravovanému referendu.
Setkání se uskuteční v pondělí dne 2. června 2003 v 15.00 hodin

v klubu ATLANTIK na ulici Čs. legií č. 7 v Ostravě.
Cílem setkání jsou konkrétní informace související se vstupem České republiky

do Evropské unie zaměřené na očekávané změny našeho života ve vztahu
k seniorům, ale rovněž v postavení České republiky v Evropě.

Hostem a přednášejícím bude doc. ing. Jindřich Ujec, CSc.
z Regionálního informačního střediska v Ostravě při Vysoké škole podnikání, a. s.

Věříme, že využijete nabízené příležitosti a připravíte si vlastní dotazy a připomínky.
Chceme pomáhat seniorům a zdravotně postiženým žít plnohodnotný život,

aby byl dobře prožit. O nás, ne bez nás, ale s námi se všemi!

Za organizátory srdečně zve:
Rada Koordinačního centra seniorů a zdravotně postižených v Ostravě


