
Seznam stanovišť a data přistavení
kontejnerů:

1. 10. - 3. 10. 2003
1. U nových válcoven 
2. Výstavní 22 
3. Přemyslovců 66 - dvůr

3. 10. - 6. 10. 2003 
4. Křižovatka Raisova - Olivova
5. Osada Bedřiška - ul. Chaloupeckého
6. Žákovská ulice - parčík

6. 10. - 8. 10. 2003
7. ul. Rtm. Gucmana
8. Výstavní 14
9. Křižovatka Matrosovova - Wolkerova

8. 10. - 10. 10. 2003 
10. Vršovců 4
11. Lázeňská
12. Josefa Šavla
13. Zelená 80

10. 10. - 13. 10. 2003
14. Mateřská škola Fifejdy I.- slepá ulice 

k MŠ
15. Fráni Šrámka 20
16. Ladislav Ševčíka - plocha vlevo při vjez-

du z ul. Železárenské
17. Křižovatka Kubelíkova - Solidarity

13. 10. - 15. 10. 2003
18. ul. Jiřího Trnky 5

19. Křižovatka Emila Filly - Korunní
20. Křižovatka Prostorná - Mrštíkova

15. 10. - 17. 10. 2003 
21. ul. Generála Hrušky mezi domy č. 23 

a 25
22. Křižovatka Boleslavova - Karasova
23. ul. Gen. Janka 4a - parkoviště

17. 10. - 20. 10. 2003 
24. Hany Kvapilové, před dům č. 6
25. Křižovatka Mojmírovců - Kollárova
26. ul. Oblá

20. 10. - 22. 10. 2003 
27. Gen. Janka 5
28. Stojanovo nám.
29. Šimáčkova
30. Pflegrova

Žádáme Vás, abyste se na tento svoz vel-
koobjemových odpadů připravili, pokud
chcete tuto službu využít. Dodržte prosím
termín, ve kterém budou kontejnery přista-
veny, aby se neopakovalo to, jako každý mi-
nulý svoz, kdy po odvezení kontejneru se
objeví na místech, kde byly kontejnery při-
staveny, další velkoobjemový odpad z do-
mácností. Přistavení kontejneru, naložení 
a likvidace jeho obsahu je finančně hodně
náročná a tak jsou odčerpávány finanční
prostředky, kterých není nazbyt a mohly by

být využity ke zcela jiným účelům. V přípa-
dě, že budou kontejnery naplněny a bude
třeba jejich výměna, kontaktujte prosím pa-
ní Šamánkovou na zdejší radnici - telefonní
číslo 596 620 341, klapka 237.
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Mariánské Hory mají skate park
V rámci projektu „Regenerace sídliště Fifejdy I.“ byl

vybudován i nový sportovní areál v prostorách Základní
školy Gen. Janka v Ostravě-Mariánských Horách. Na své
si zde příjdou nejen příznivci skate-boardingu, ale i milov-
níci in-line bruslení, bikrosu a lezectví.

Iniciátorka celé akce, starostka obvodu Liana Janáčková
mi sdělila, že měla obavy, aby hluk z hřiště nerušil občany,

bydlící v jeho blízkosti. Proto byla vystavěna protihluková
stěna, která zároveň slouží jako lezecká a při jejíž stavbě
radil horolezec Leopold Sulovský.

Skate boardové hřiště má rozměry 25krát 35 metrů a je
betonové. Překážky mají dřevěnou konstrukci. První týden
měli návštěvníci v rámci zkušebního provozu vstup zdar-
ma a během toho se ještě dodělávaly terénní úpravy a tráv-

níky. Dnes je vstup na hřiště za cenu 20 korun, permanent-
ka na měsíc vyjde na dvě stovky. Areál spravuje občanské
sdružení, které bude dohlížet na pořádek a zároveň i půj-
čovat sportovní potřeby a vybavení.

Areál je využíván dětmi a mládeží z celého obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky a pevně věříme, že přispěje ke zdra-
vému a účelnému využívání jejich volného času. (TK)

Kresby Jindřich Oleš

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.

Seznam jubilantů
Stanislava Smejkalová

Jaroslav Ormanec
Antonína Šafaříková

Marie Hrnčářová
Evženie Daňková
Helena Fluksová
Anna Kaczorová

Zdenka Kyselá-Zápalová
Bohuslava Slabá
Josef Kubánek

Božena Šmaterová
Hedvika Rychtarová
Štěpánka Muroňová
Zdenka Wróbelová
Marie Cebulová
Marie Kovalová 

Marie Chovancová
Alois Ronovský

Marie Cigánková
Jaroslav Mácha

Emilie Willamová

Věra Janišová
Evženie Mikolajková

Jiřina Jančarová
Marie Šajtarová
Marie Kašovská

Hermina Vránová
Jozefína Dinterová

Marie Štěfková
Marie Heisigová

Anežka Burdziková
Blanka Kozlová

Bronislava Galuszková

Ludmila Fuková
Anna Zubalíková
Josefa Konečná
Václav Bryndáč
Stanislav Hlosta
František Mrázek
Božena Juněcová
Marie Juřicová

Antonie Chajdecká
Marie Fucimanová
Markéta Duszová

Josef Březina

Seznamy jubilantů - červenec-září 2003

Separace odpadu
To, že se máme chovat ekologicky se dnes

a denně dovídáme ze stránek novin a časo-
pisů či z televize.

V praxi to někdy pokulhává. A přitom sta-
čí docela málo. Třeba separovat odpad. 
I v našem městském obvodu již dávno stojí
kontejnery na plasty a na sklo. Zpočátku na
to musí člověk myslet, pak se to stane samo-
zřejmostí. Prostě plasty a sklo dávat do při-
pravené tašky a vhazovat odděleně. Děláte
to i vy? Pro větší informovanost přikládáme
seznam míst, kde jsou kontejnery na sklo 
a plasty umístěny v Mariánských Horách 
a Hulvákách.

Plasty:
Václavská
Vršovců 4, 60
28. října 301
L. Ševčíka
Jahnova
Tovární
Daliborova
Zelená 70, 84
Výstavní 24, 36
Výstavní u Havany
Fr. Šrámka 6, 24
Slavníkovců
Mojmírovců 26, 34, 38
Oblá
Nivnická
Sušilova
Korunní 30
Baarova 17
Gen. Janka 3
J. Trnky 

Gen. Hrušky 4, 23, 22
Rtm. Gucmanna
Novoveská 14
Celkem 31 kusů

Sklo:
Bendlova
Daliborova
Slavníkovců u tržnice
Vršovců 
Rtm. Gucmanna 
Výstavní 8 - FITE
Kubelíkova
Náprstková
Mojmírovců 38
Václavská 10
Nivnická
Ladislava Ševčíka
Gen. Hrušky
Gen. Hrušky 25
Gen. Janka
Celkem 15 kusů

Dobrá investice
Rada městského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky přispěla místní organiza-
ci Svazu tělesně postižených z Moravské
Ostravy.

O tom, jak finance použili jsme se do-
zvěděli z dopisu předsedy STP v Ostravě
pana Stanislava Krpce, jehož část rádi
přetiskujeme:

„Poskytnutím finančního prostředku na
kulturní činnost našeho Svazu tělesně posti-
žených jsme byli schopni uspořádat velice
pěkný jednodenní zájezd do Zlatých Hor,
kde jsme navštívili známé poutní místo
Panny Marie Pomocné, Rybářskou baštu 
v Mnichově u Vrbna s možností vlastního
rybího úlovku. Na Rejvízu se pak ti zdat-
nější vydali na prohlídku leknínových jezí-
rek, ostatní si prohlédli blízké okolí a ze-
jména Noskovu chatu, kde se nacházejí ruč-
ně vyřezávané a dekorované dobové židle 
s výstižnými podobami tváří tehdejších 
obyvatel a hostů. Závěr zájezdu jsme proži-
li v krásném Arboretu, nacházejícím se 
v Nových Dvorech. Tam si také každý 
účastník mohl dle vlastního vkusu vybrat a
zakoupit různé naše nebo exotické květiny.

Díky finančnímu příspěvku nám bylo 
umožněno zakoupení plavenek na venkov-
ní i krytý bazén v Ostravě-Porubě. Nezapo-
mněli jsme ani na vstupenky do divadla.“

V průběhu uplynulého období byli do
Svazu tělesně postižených v Moravské
Ostravě přijati další noví členové, kteří
mají trvalé bydliště v obvodu Mariánské
Hory a Hulváky. Máte-li i vy zájem 
o vstup do tohoto svazu, rádi vás mezi se-
bou uvítají. Třeba právě v pátek 24. října
2003 od 15 hodin v místnosti Asociace
TSČ, Nádražní 44, v Moravské Ostravě na
podzimní členské schůzi. (TK)

U sousedů se staví…
Přímo naproti supermarketu Carre-

four, majícího sídlo v Moravské Ostra-
vě, se staví. Brzy mu na místě vedle
kruhového objezdu vyroste nová kon-
kurence v podobě prodejny potravin
LIDL. Snad ji čeká lepší osud než Billu
z našeho městského obvodu. Co bude
dál s budovou této prodejny jsem se ne-
dozvěděla. A ptala jsem se těch nejpo-
volanějších. Na ředitelství Billy v Praze.

(TK)

Přistavení mobilní sběrny nebezpečných odpadů
Tak jako každoročně, bude i v letošním roce přistavena mobilní sběrna nebezpečných od-

padů v areálech garáží v našem městském obvodu. Tato sběrna slouží ke sběru a likvidaci
nebezpečných odpadů. Mohou ji využít všichni občané, nejen garážníci.

Jaké nebezpečné odpady nám v domácnostech vznikají? Jsou to například nefunkční zá-
řivky, zbytky barev, laků. Plechovky se zaschlými barvami a jinými nátěrovými hmotami. 

Sběrna bude přistavena v říjnu 2003 na těchto místech:
2. 10. 2003 areál garáží ul. Výstavní, 
3. 10. 2003 areál garáží ul. Fr. Šrámka, 
6. 10. 2003 areál garáží ul. Nájemnická,
7. 10. 2003 areál garáží Ladislava Ševčíka
Sběrna bude v provozu od 9 do 17 hodin. U sběrny bude přistaven kontejner na pneuma-

tiky. Využijte této příležitosti a nevyhazujte pneumatiky do okolí garáží.

Rozmístění kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Mariánskohorská radnice organizuje, ve spolupráci s OZO Ostrava s. r. o., pro Vás, obča-
ny, přistavení kontejnerů do obvodu na likvidaci velkoobjemových odpadů. Do těchto kon-
tejnerů můžete odložit odpad z domácnosti větších rozměrů, který se nevejde do běžných
sběrných nádob. Jedná se zejména o staré koberce, nábytek, televizory, ledničky, pračky 
a podobně. 

V žádném případě zde nesmí být vkládán popel, stavební suť a domovní odpad.



Již po několikáté začátkem měsíce října,
letos od 6. do 12. října, probíhá ve všech
knihovnách České republiky - Týden kni-
hoven. Také pracovnice knihoven našeho
obvodu nechtějí zůstat pozadu za ostatními
knihovnami, proto připravily na tyto dny
bohatý a zajímavý program.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, 
J. Trnky 10

6. října bude Týden knihoven zahájen ak-
cí Provazkiáda vyhlášenou Národní kniho-
vnou. Všichni příznivci knih a knihoven mo-
hou svou podporou vyjádřit navázáním pro-
vázku v knihovně od 10 do 16 hodin.

Další akce vyhlášená Národní knihovnou
bude v úterý 7. října dopoledne v oddělení
pro mládež Nonstop čtení má podpořit zá-
jem o četbu u dětí, čteme hlavně z tvorby
českých autorů. 

Každý den odpoledne bude probíhat v od-
dělení pro mládež Strašidelná dílna. Děti
budou kreslit obrázky, vyrábět muchomůrky
červené…

Zároveň se děti mohou přihlásit na noco-
vání v knihovně nazvanou Velká čaroděj-
nická noc, která bude 7. a 8. listopadu.

Ve středu 15. října navštíví naši kniho-
vnu spisovatelka Věra Řeháčková. Zveme
všechny čtenářky na besedu s touto oblíbe-
nou autorkou v 10 hodin dopoledne.

Po celý říjen si můžete v knihovně pro-
hlédnout výstavu Budoucí aranžéři. Ukáz-
ky svých prací, plakátů, reklam zde prezen-
tuje Středisko praktického vyučování v Os-
travě-Mar. Horách. 

Knihovna v Mar. Horách, Daliborova 9

V Týdnu knihoven od 6. do 9. října pořá-
dá dětské oddělení v pondělí, úterý, čtvrtek
od 14 - 16 hod. turnaj ve stolní hře Člověče,
nezlob se!

Ti nejlepší postoupí do finále, které se bu-
de konat 10. 10. v pátek od 15 hodin a na-
še knihovna bude hrát proti nejlepším dět-
ským čtenářům z knihovny Vítkovic. Přijďte
povzbudit naše hráče.

Také dětské oddělení na Daliborové ulici
se zúčastní akce vyhlášenou Národní kniho-
vnou v úterý 7. října v dopoledních hodi-
nách Nonstop čtením pod názvem Velcí ma-
lým aneb studenti čtou dětem. 

Zveme všechny maminky a malé děti,
které nechodí do mateřské školy.

V pátek 24. 10. 2003 od 13 do 16 hodin
si mohou děti přijít udělat malé miniaturní
divadlo. V dílně s názvem Prstoví maňásci
budou vyrábět maňásky na prsty. Například
slepičku, klauna, zajíčka…

Nejdůležitější pro čtenáře je další rozší-
ření půjčovních hodin na obou knihov-
nách od 1. 10. 2003.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

Oddělení pro dospělé
Po 10 - 17
Út 9 - 17
St zavřeno
Čt 9 - 17
Pá 9 - 16
So 8.30 - 12

Oddělení pro mládež
Po 12 - 17
Út 12 - 17
St zavřeno
Čt 12 - 17
Pá 9 - 16

Mariánské Hory, Daliborova 9

Oddělení pro dospělé
Po 10 - 17
Út 9 - 17
St zavřeno
Čt 9 - 17
Pá 9 - 16
So 8.30 - 12
Oddělení pro mládež
Po 13 - 17
Út 13 - 17
St zavřeno
Čt 13 - 17
Pá 9 - 16

Pracovnice knihoven Mariánské Hory 
a Fifejdy
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Vsobotu 20. září 2003 oslavil
Sbor dobrovolných hasičů 
v Mariánských Horách již 110.

výročí své existence. Na horním parko-
višti hypermarketu Kaufland byla před-
vedena ukázka soudobé požární techni-
ky i ukázka cvičení a požárního útoku
mládeže. Na slavnostní schůzi k tomuto
výročí byla našim hasičům udělena vy-
znamenání Sdružením hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska.

Něco historie
Počátky Mariánských Hor sahají až do

13. století. V roce 1907 byla obec Lhotka
povýšena na město s přejmenováním na
Mariánské Hory. Jako městská čtvrť byly
připojeny k Moravské Ostravě v roce 1924.
Svou tvářnost však pronikavě měnily již ve
druhé polovině 19. století s rozvojem těžby
uhlí a průmyslu. V letech 1880 až 1921
stoupl počet obyvatelstva z původních 472
na 12 513 a počet domů vzrostl ze 43 na
568.

V tomto období se ukázalo nezbytným
zakládání dobrovolných hasičských sborů.
Na Ostravsku jich vzniklo celkem 45, ten
mariánskohorský v roce 1893 jako desátý 
v pořadí. Dobrovolné hasičské sbory v u-
plynulém století sehrály v našich městech 
a vesnicích významnou úlohu při záchraně
lidských životů, ochraně soukromého 
i společného majetku i v kulturním a poli-
tickém životě. Sbory dobrovolných hasičů
patřily vždy k životu každé obce a tyto ob-
ce byly v řadě případů na schopnostech 
a pohotovosti hasičů závislé. To také určo-
valo rozvoj počtu dobrovolných hasičů 
v jednotlivých sborech i jejich technické
vybavení. Historie jednotlivých sborů se
pak neoddělitelně prolíná s historií dané
obce, stejně tak, jako například velikost,
vybavení a vzhled hasičských zbrojnic spo-
luvytvářely a určovaly vzhled obce.

V úvodních záznamech Památní knihy
Sboru hasičů čteme:

„V založení hasičského sboru působil
snažně zdejší rodák pan učitel Adolf Lu-
zar. Zakladateli sboru byli Antonín
Honl, Adolf Luzar, Karel Sýkora, Jakub
Paleček a Jan Salaš. Stanovy spolu byly
předloženy a výnosem slovutného mo-
ravského místodržitelství 29. srpna 1893
potvrzeny. Ustavující valná hromada by-
la 1. října 1893.“

Již v roce 1894 měl sbor příležitost za-
sáhnout při velkém požáru na jámě Ignác.
Od svého vzniku usiloval spolek o vybudo-
vání všestranně užitečného dobrovolného
sboru hasičů, který o sobě nedával vědět
jen při likvidaci požárů, ale organizoval 
osvětovou činnost a významně zasahoval 
i do veřejného kulturního a politického dě-
ní v obci. Byl to právě sbor dobrovolných
hasičů, který svými zábavními akcemi, ja-
ko byly plesy, zahradní slavnosti, ochotnic-
ká představení a jiné zábavy pomáhal udr-
žovat kulturní život před první světovou
válkou. V období I. světové války činnost
hasičského sboru poklesla narukováním
činných členů do rakousko-uherské armá-

dy. Zbylí členové společně se samaritány
pomáhali při převozu raněných do místních
lazaretů, umístěných ve školách. Po skon-
čení války sbor opět rychle zaujal své po-
stavení.

Významným rokem po sloučení Marián-
ských Hor s Moravskou Ostravou byl rok
1925, kdy 21. června byla na třídě Přemy-
slovců, vedle Obecního domu slavnostně
otevřena nová hasičská zbrojnice a o rok
později byla do výzbroje zařazena moderní
automobilová stříkačka. V roce 1925 měl
sbor 77 činných členů, včetně ženského
družstva, sedm čestných a 182 přispívají-
cích členů.

Z místního denního tisku
Z roku 1933, který píše o jubilejním ve-

čeru spolku na oslavu jeho čtyřicetiletého
trvání se dovídáme i stručný výčet činnosti
za uplynulé období. Sbor se zúčastnil zá-
chranných prací při dvou stech požárech 
a sedmi velkých povodních. S uspokojením
byla hodnocena i vykonaná práce národ-
nostní. Toto období opět nejlépe vystihují
slova v památní knize sboru:

„Nastala doba temna. Spolkovou
místnost jsme museli vyklidit. Scházeli
jsme se v autobuse nebo v některé škole.
Povzbuzením nám byla hrdinná obrana
Moskvy, Leningradu, Stalingradu. Ne-
bylo mezi námi zrádců. Mnozí pomáhali
partyzánům, podporovali rodiny popra-
vených a žalářovaných. Při velikých ná-
letech na Ostravu byli členové sboru
vždy na svých místech a podle možnosti
zasáhli. Sbor pracoval v omezených
možnostech tím intenzivněji.“

V osvobozeném Československu nastalo
opět oživení činnosti sboru, ale i postupná
změna orientace v souladu s potřebami
rozvíjející se společnosti a rozvojem měs-

ta. V říjnu 1948 složilo nový hasičský slib
čtyřicet činných členů a patnáct dorosten-
ců. V roce 1952 byl zaveden název požár-
ník a pro dobrovolný hasičský sbor byl za-
veden název místní jednota požární ochra-
ny.

Odpovědnost za likvidaci požárů a reali-
zaci záchranných akcí postupně přecházela
na Veřejný požární útvar města Ostravy.
Profesionální výcvik a stálá pohotovost ha-
sičů požárního útvaru zajišťovala rychlejší
a účinnější způsob boje se vzniklými požá-
ry. Jednotky dobrovolné požární ochrany
pak zasahují při průmyslových nebo roz-
sáhlejších požárech. Prováděl se výcvik
dospělých i dorostu. O úspěšné činnosti 
z této doby svědčí osm druhých míst v sou-
těžích ostravských požárních družstev, tři
první místa v soutěžích žákovských druž-
stev i několik čestných uznání za činnost,
udělených radou městského národního vý-
boru. Blízkost Veřejného požárního útvaru,
který sídlil v Ostravě-Fifejdách na ul. Od-
boje, a tím i možnost rychlého zásahu 
v Mariánských Horách, vede představitele
města k rozhodnutí odejmout mariánsko-

horským požárníkům hasící techniku a pře-
dat ji do odlehlejší čtvrti města - do Lhotky
u Petřkovic. To se také stalo v roce 1986.
Mariánskohorští požárníci se pak zaměřili
především na protipožární prevenci a osvě-
tu, kde úzce spolupracují s městským vý-
borem požární ochrany.

V současné době
Po změně společenských a ekonomic-

kých poměrů v listopadu 1989 bylo zřejmé,
že toto bude mít značný vliv i na úsek po-
žární ochrany. Postupně se vytvářela pod-
nikatelská sféra, kterou zákon o požární 
ochraně neznal, nemohl tedy na ni apliko-
vat potřebný rozsah povinností i sankcí za
jejich porušování. V duchu legislativních
změn došlo v roce 1992 k přejmenování
Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Základní organi-
zace Svazu požární ochrany Mariánské
Hory na Sbor dobrovolných hasičů Mari-
ánské Hory a bývalí požárníci jsou již zase
hasiči. Sbor dobrovolných hasičů má 
v současnosti 19 členů, z toho 11 mužů a 8
žen. Každoročně před zahájením topné se-
zóny provádí pět kontrolních skupin pre-
ventivní požární kontroly objektů v majet-
ku Statutárního města Ostravy, městského
obvodu MHaH. Výsledky v oblasti preven-
ce jsou zobecňovány a využity v seriálu
článků s názvem „Aby u  nás nehořelo“. Až
dosud ve Zpravodaji mariánskohorské rad-
nice vyšlo 15 pokračování článků s proti-
požární tématikou.

Ukazuje se a svět si toho je maximálně
vědom, že nejlevnější požární ochrana je
ve stadiu prevence, ve stadiu předcházení
požárům. Požární prevence - to nejsou jen
základní opatření k zamezení vzniku požá-
ru. Je to celý souhrn, celý systém, do kte-
rého patří nejen technologie a vlastnosti
stavebních hmot. Je to i výchova obyvatel-
stva, výchova zaměstnanců, výchova dětí.
Tato oblast je zvlášť významná, neboť 
z psychologického hlediska je důležitý po-
cit bezpečí. Nejen ve výrobě, ale v každo-
denním životě.

Mnohé se změnilo v organizaci i posta-
vení dobrovolných hasičů. Nezměnily se
však dobré vzájemné vztahy lidí, kteří se
dobrovolně sdružili k zájmové činnosti ve
prospěch nás všech.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Z HISTORIE MARIÁNSKOHORSKÝCH HASIČŮ

Tradice stará
stodeset let

Sběratelství patří nesporně k hodnotným
lidským činnostem a současně umožňuje
kvalitní využití volného času. Ať už se jedná
o jakékoliv sbírky (poštovní známky, sbírky
přírodnin všeho druhu nebo uměleckých
předmětů), jejich majitelé se je snaží dle
svých možností zvelebovat a zvětšovat. Mo-
je sbírka je v tomto směru neobvyklá. Je tvo-
řena asi 55 skleněnými lahvemi od nápojů
COCA COLA, FANTA, SPRITE, BONA-
QUA, MIRINDA a 7UP, které jsem během
necelého jednoho roku sesbíral z tramvajo-
vých zastávek, trávníků, různých parapetů
aj., kam je vyhodili návštěvníci restaurací,
barů a jiných zařízení, když z nich odešli 
a vzali si je s sebou na cestu. 

Ačkoliv na každé láhvi je uvedeno, že je
vratná, zálohovaná a že bude opět naplněna,
vrátit ji zpět do oběhu v tomto případě nel-
ze. V běžné obchodní síti jsou výše uvedené
nápoje prodávány výhradně v PET lahvích 
a žádná restaurace je zpátky nepřijímá. Do-
chází tak k paradoxní situaci: pokud host
vypije nápoj v příslušném zařízení, obsluhu-

jící dá láhev do přepravky a ta je při dodáv-
ce zboží vrácena výrobci. Pokud je tatáž lá-
hev odhozena třeba jen 20 metrů od lokálu,
stává se nevratnou a jak mi bylo sděleno 
v jednom velkoobchodním skladu těchto ná-
pojů, nejlépe je tyto láhve „rozkřapat“.

Na toto doporučení jsem nepřistoupil, pro-
tože vzhledem k mému věku (57 let) dobře
pamatuji dobu, kdy se braly zpět prakticky
veškeré nápojové láhve (a dokonce i od jo-
gurtu). A vzpomínám si, že v době, kdy jsem
chodil na 2. stupeň základní školy na Kara-
sovu ulici (1958 - 1960) byli jsme vyučující-
mi nabádáni, abychom z domu nosili slupky
od naškrabaných brambor, které škola posí-
lala ke zkrmení do jednoho příměstského ze-
mědělského družstva. Snažil jsem se v této
věci kontaktovat různá místa (ekologická
sdružení, zpravodajství Ostravské televize,
dotaz na Dni Země), ale vše bylo zatím bez
výsledku. Proto se tímto obracím na čtenáře
tohoto periodika, kteří by věděli o způsobu,
jak tyto láhve vrátit tam, kam patří, kdyby mi
to mohli sdělit kterýkoliv večer na telefon
596 632 421 a předem jim děkuji.

Ještě jsem chtěl uvést, že například láhve
od nápoje BONAQUA, kterých mám okolo
20, stály na předsednickém stole při letošní
volbě prezidenta ve Španělském sále Praž-
ského hradu. A na závěr chci dodat, že si
myslím, že i v zemích s tržní ekonomikou 
a demokratickým zřízením by měly existo-
vat způsoby, jak zabránit zcela nesmyslné-
mu ničení hodnot (a to i v malém měřítku).

RNDr. Zdeněk Švelb

Zvláštní sbírka

U příležitosti Mezinárodního dne senio-
rů vás srdečně zveme na pátý ročník Po-
chodu nejen seniorů, který pořádá Zdra-
votní ústav se sídlem v Ostravě a přidruže-
né organizace.

Průběžný start bude od 9.30 do 11.00
hodin u restaurace Hotelík v Kyjovicích-
Zátiší. Doprava tramvajemi MHD č. 7, 8,
17 na zastávku Vřesinská a pak na koneč-
nou tramvaje č. 5. Trasa o délce 2krát 2,5
km není na čas. Vede po pohodlné lesní
cestě, cíl je na turistické základně Studnice
(na Myšinci). V obou objektech je mož-
nost občerstvení. V cíli můžete zhlédnout 
a zaposlouchat se do tónů pěveckých sbo-
rů z Moravy a Slezska.

Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk,
fyzickou zdatnost - trasa je rovněž vhodná
pro vozíčkáře, handicapované a rodiny 
s dětmi. Na akci vám změříme zdarma
krevní tlak a obdržíte zdravotně výchovný
materiál.

Souběžně s touto akcí je uspořádán pro
fyzicky zdatnější výstup na „Beskydský
Mont Blanc“ (Javorový vrch). Účastníci
obdrží na vrcholu do 15.00 hod. taktéž 
účastnický list, který je bude opravňovat
ke vstupu na doprovodných akcích.

Účastnický list z obou akcí opravňuje 
v pondělí 6. 10. 2003 po celý den k volné-
mu vstupu na krytý bazén v Ostravě-Poru-
bě a v Městských lázních Ostrava s mož-
ností plavání, návštěvy poradny zdravé vý-
živy aj.

Pořadatel: Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě, bližší informace na telefon: 
596 200 478. Spolupořadatelé: Sdružení
Duha Moravia, Sportovní a rekreační zaří-
zení města Ostravy s. r. o., Magistrát měs-
ta Ostravy, Společnost Senior - občanské
sdružení, TJ NH Ostrava, TJ Baník Ostra-
va, Městská organizace svazu důchodců
ČR, Střední a Vyšší zdravotnická škola,
Gymnázium Fr. Hajdy.

Pochod nejen seniorů
4. října 2003, Kyjovice-Zátiší

Člen lukostřeleckého oddílu v Ostravě-
Mariánských Horách, teprve šestnáctiletý
Jan Dřevjaný, je nadějí české lukostřelby.
Donedávna jeden z mnoha je dnes světoz-
námou osobností a ten, který po 31 letech
vrátil České republice stříbrnou juniorskou
medaili z mistrovství Evropy, které se letos
konalo v Řecku.

Dřevjaný bodoval i na 69. Mistrovství v
terčové lukostřelbě dospělých, které se 6. -
7. září konalo v Mariánských Horách, kde
si vystřílel stříbrnou medaili.

Na Mistrovství republiky dorostenců,
které se o týden později konalo v Praze,
měl oddíl historický úspěch. Všechny zlaté
medaile odvezl do Mariánských Hor. První
vybojoval právě Dřevjaný v kategorii kade-
tů, kde vyhrál čtyři zlaté medaile na jedno-
tlivých tratích (70, 60, 50 a 30 metrů).

Další den ve vyřazovacím závodě opět
vystřílel zlatou. V tytéž dny se střílela i se-
stava kategorie junioři a zde opět vystřílel
všechny zlaté medaile mariánskohorský
Jakub Mikeska. A jak dopadly závody
družstev? Tříčlenné družstvo ve složení Jan
Dřevjaný, Jakub Mikeska doplnil Rosťa Pá-
ník a opět vybojovali zlato.

Mariánskohorským lukostřelcům se v
letošním roce opravdu daří. Je to výsledek
nejen jejich talentu, ale především pilného

a poctivého tréninku a také dobrého vede-
ní. Blahopřejeme.

(TK)

Mariánskohorští lukostřelci přivážejí jen zlato

Knihovna - kniha - čtenář

Kamarádství zůstává…
Přátelství ze školy bývají různě dlouhá.

Někdy pár let, někdy to vydrží i 55 let. Že
nevěříte?

Koncem června se v klubu Fite na Vý-
stavní ulici sešli spolužáci, bývalí učni ČSD.
Pozval je jeden z nich, mariánskohorský ob-
čan pan Oldřich Horečka. Pozvání přijalo 26
bývalých spolužáků a opravdu měli nač
vzpomínat. Je krásné, že pravé kamarádství
opravdu vydrží… (Red.)

Mariánskohorští
na soutěži opět bodovali

Na mistrovství republiky ve výkonu
vodících psů, které se konalo v Chomuto-
vě 6. září, se na krásném 4. místě v tvrdé
konkurenci 28 soutěžících umístil marián-
skohorský Ladislav Holba s pejskem Ara-
misem. 

Soutěž byla ztížena tím, že účastníci
měli nasazeny klapky na očích, aby byla
eliminována zraková kontrola a mohla být
hodnocena pouze samostatná práce vodí-
cího psa.

Pan Holba jako jediný soutěžící s bílo-
červenou holí, symbolizující hlucho-sle-
potu, měl na uších digitální sluchadla, aby
lépe slyšel pokyny rozhodčích. Spoluprá-
ci s nimi si v závodě velmi pochvaloval.

Jak sám říká: „S klapkama na očích
jsem začal ve volných chvílích pravidelně
trénovat, příště už si určitě dosáhnu na
medaili.“

Pan Holba je navzdory svému postižení
nejen zaměstnaný, ale i velmi aktivní člo-
věk. A tak mu do dalších závodů držíme
palce. (TK)

EXPRES TAXI
NON STOP

PŘISTAVENÍ VOZU ZDARMA
596 626 662
605 730 666

OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY,
ul. 1. máje 4 (AUTOBAZAR BĚŠŤÁK)

Na snímku zleva Rostislav Páník, Jan Dřevjaný a Jakub Mikeska



ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK ● 3  

Pro větší informovanost občanů uvádíme
komentář k Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.,
ze dne 9. 8. 1995 v platném znění, kterým se
provádí občanský zákoník a které účinnosti
nabylo dnem vyhlášení.

§ 5
Drobné opravy bytu

(k § 687 odst. 2)
(1) Za drobné opravy se považují opravy by-

tu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vy-
bavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronají-
matele, a to podle věcného vymezení nebo pod-
le výše nákladu.

(2) Podle věcného vymezení se za drobné 
opravy považují tyto opravy a výměny:  

a) opravy jednotlivých vrchních částí pod-
lah, opravy podlahových krytin a výměny pra-
hů a lišt, 

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří 
a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik,
rolet a žaluzií,

c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvon-
ků, osvětlovacích těles a domácích telefonů,
včetně elektrických zámků,

d) výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu
plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech
vody, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy měřičů tepla a teplé vody.
(3) Za drobné opravy se dále považují opra-

vy vodovodních výtoků, zápachových uzávě-
rek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií,
sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských spo-
ráků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyň-
ských linek, vestavěných a přistavěných skříní.
U zařízení pro vytápění se za drobné opravy
považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn 
a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná,
kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích 
a regulačních armatur a ovládacích termostatů
etážového topení; nepovažují se však za ně 
opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápě-
ní.

(4) Za drobné opravy se považují rovněž vý-
měny drobných součástí předmětů uvedených 
v odstavci 3.

(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy
považují další opravy bytu a jeho vybavení 
a výměny součástí jednotlivých předmětů toho-
to vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích
2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáh-
ne částku 300 Kč. Provádí-li se na téže věci ně-
kolik oprav, které spolu souvisejí a časově na
sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na
související opravy.

§ 6
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

(k § 687 odst. 2)
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou

náklady na udržování a čištění bytu, které se
provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou
jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění
předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospo-
třebičů apod.), malování včetně opravy omítek,
tapetování a čištění podlah včetně podlahových
krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů
až ke stoupačce a vnitřní nátěry.

§ 7
Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedl-

nosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení občanského zákoníku, ve znění
vyhlášky č. 32/1965 Sb., vyhlášky č. 183/1982
Sb. a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá-

šení. 
Příklady:
Podle písmene a)
Nájemce hradí všechny opravy vrchních čás-

tí podlah bez ohledu na druh provedení podlah
(palubky, parkety, PVC, dlažba) a podlahových
krytin (PVC, korek, Jekor, Riga apod.), a to jak
u všech obytných místností, tak u příslušenství
bytu včetně balkonů, lodžií a teras, pokud
ovšem patří výhradně k jednomu bytu.

Na rozdíl od staré vyhlášky nařízení vlády
neuvádí rozsah podlahové plochy vrchních čás-
tí podlah ani podlahových krytin, který by po-
jem drobné opravy omezoval. Bude se jednat
například o:

- opravy uvolněných dlaždic či parket,
- upevnění a výměny prahu,
- upevnění, náhrady podlahových lišt.
Pokud se však prokáže, že podlaha nebo

podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) 
užívání natolik opotřebena, že je nutná celková
výměna, má nájemce právo na provedení vý-
měny bez své finanční účasti.

K písmenu b)
Nájemce je povinen hradit opravy jednotli-

vých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna
se přitom rozumí i celé křídlo, pokud jinak ne-
ní třeba celé křídlo nebo celé okno vyměnit. Do
této skupiny oprav patří i zasklení okna, a to
bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo
zaviněním nájemce nebo povětrnostními vlivy.

Mezi povinnosti nájemce patří tedy hradit
veškeré opravy, jako jsou například:

- opravy, výměny dílčích příčlí a lišt oken 
a zasklených i dřevěných dveří, 

- zasklívání jednotlivých oken a dveřních ta-
bulek, včetně skleněných výplní zasklených lo-
džií a balkónů,

- tmelení oken a dveřních tabulek,
- opravy a výměny částí obložení okenních

parapetů,
- opravy a výměny klik, olivy, štítku, tlačít-

ka, prismatického skla, nárazníků, mezidveř-
ních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů,
kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel,
zámků, vložek do zámků, klíčů,

- výměny těsnění oken a dveří.
U rolet a žaluzií se nerozlišuje, zda jde o ko-

vové, dřevěné nebo plátěné.
Nájemce bytu hradí zejména:
- opravy a výměny navíjecího mechanizmu,

- vyspravení plátna,
- výměny šňůry,
- opravy dřevěné svinovací rolety (žaluzie),
- opravy vyklápěcího zařízení žaluzie,
- spojení lišt, výměny plíšků,
- opravy zámku a nůžkových mříží nebo že-

lezných rolet, 
- výměny per u železných rolet.
K písmenu c)
Pokud jde o vypínače, zásuvky, jističe, zvon-

ky, domácí telefony i elektrické zámky, vztahu-
je se povinnost nájemce na úhradu nákladů ne-
jen jejich oprav, ale také jejich výměnu.

Bude se jednat například o opravy a vý-
měny:

- vypínačů všeho druhu,
- pojistek a jističů všeho druhu (včetně hlav-

ního jističe pro byt),
- zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového 

a signalizačního zařízení včetně tlačítka 
u vchodu a zvonku, pokud patří k bytu,

- osvětlovacích těles, popřípadě výměny je-
jich jednotlivých součástí,

- telefonní šňůry,
- vložky mikrotelefonní a sluchátkové,
- seřízení domácího telefonu.
To platí i v případě, že jsou umístěny mimo

byt pod uzavřením, nájemce je hradí, neboť
jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení (to se
týká i domácích telefonů), pokud slouží vý-
hradně pro jediný byt. Opravy elektroinstalace
(bez ohledu na způsob instalace rozvodů) však
hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena
nájemcem bytu.

K písmenu d)
Podle písmene d) hradí nájemce bytu také 

opravy a výměny uzavíracích kohoutů a rozvo-
du plynu. Hlavní uzávěr plynu pro byt však tvo-
ří výjimku, není součástí bytu a nepatří k jeho
vybavení, ani když je umístěn v bytě. Nelze za-
hrnout opravy rozvodů v bytě ani další oprava-
mi či výměnami rozvodů plynu vyvolané ná-
klady (např. demontáž rozvodů či přetěsnění
závitových spojů). Rozvody plynu v bytech
jsou součástí domovní plynoinstalace a jejich
opravy a výměny hradí pronajímatel.

K písmenu e)
Nájemce hradí opravy všech uzavíracích ar-

matur na rozvodech vody v bytě, hradí také 
opravy a výměny sifonů a lapačů tuku. Obdob-
ně jako u hlavního uzávěru plynu pro byt ne-
hradí nájemce bytu ani výměnu hlavního uzá-
věru vody pro byt, který je součástí vodoinsta-
lace v domě.

K písmenu f)
Nařízení vlády stanoví také povinnost ná-

jemce bytu hradit opravu individuálních měřičů
spotřeby tepla a teplé vody v bytě. Do této sku-
piny oprav se zahrnují také náklady na přecej-
chování bytových vodoměrů na teplou vodu,
které se provádí vždy po šesti letech. Pokud se
týká výměny například termoregulačních venti-
lů nebo termostatických hlavic u radiátorů 
ústředního (dálkového) vytápění, je povinnost
jejich úhrady na pronajímateli. To také odpoví-
dá dikci § 5 odst. 3 nařízení vlády (viz. dále),
protože jsou součástí rozvodů ústředního vytá-
pění.

K třetímu odstavci § 5 nařízení vlády:
(3) Za drobné opravy se dále považují opra-

vy vodovodních výtoků, zápachových uzávě-
rek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií,
sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských spo-
ráků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyň-
ských linek, vestavěných a přistavěných skříní.
U zařízení pro vytápění se za drobné opravy
považují opravy kamen na tuhá paliva, pln 
a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná,
kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích 
a regulačních armatur a ovládacích termostatů
etážového topení, nepovažují se však za ně 
opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápě-
ní.

Zde jsou uvedeny opravy vyjmenovaných
předmětů vnitřního vybavení bytu bez ohledu 
a výši nákladu. Výčet těchto předmětů je taxa-
tivní a nelze jej rozšiřovat na jiné předměty zde
neuvedené (pokud není v nájemní smlouvě do-
hodnuto jinak - pak ovšem neplatí režim naří-
zení vlády).

Vzhledem k tomu, že ve třetím odstavci se
pojednává jen o opravách, nikoliv o výměnách,
jde v něm prakticky jen o náklady na práce 
a materiál na vlastní opravu, při níž nedochází
k výměně součástí zde uvedených předmětů
vybavení. Zdůrazňujeme to především z důvo-
du, že opravou se někdy obecně rozumí i opra-
va předmětu provedená formou výměny sou-
části tohoto předmětu.

Ve třetím odstavci je však uvedena pouze 
oprava ve vlastním slova smyslu, při níž nedo-
chází současně k výměně součásti, popř. se 
opravuje součást i tím způsobem, že se vymění
některý její díl. Pokud dochází k výměně sou-
části, pak platí ustanovení čtvrtého odstavce.

K čtvrtému odstavci § 5 nařízení vlády:
(4) Za drobné opravy se považují rovněž vý-

měny drobných součástí předmětů uvedených 
v odstavci 3.

Zde je stanovena zásada, že za drobné opra-
vy se považují rovněž výměny drobných sou-
částí předmětů uvedených ve 3. odstavci. Co se
rozumí drobnou součástí, není v zařízení vlády
blíže vymezeno.

Nebylo by to ani technicky možné, neboť
většina předmětů vybavení bytu má značné
množství součástí, jejichž počet je závislý nejen
na druhu předmětu, ale také na jeho provedení.

Podrobný seznam těchto součástí by musel
obsahovat několik set položek a ani pak by se
nepodařilo postihnout všechny varianty, které
přicházejí v úvahu. Je proto nutné pojem drob-
né součásti uvedený v tomto odstavci chápat ja-
ko výkladové pravidlo, které se aplikuje v kon-
krétních případech podle druhu a vybavení ur-
čitého předmětu. V následujícím výčtu konkrét-

ních případů jsme se pokusili uvést některé ty-
pické a časté výměny součástí s označením, zda
je lze považovat za drobné či nikoliv.

Za drobné součásti předmětů vybavení bytu
nebude možné považovat podstatné součásti,
jako např. výměnu topného tělesa u karmy, pe-
čící trouby u kuchyňského sporáku, pracovní
desky a dřezu u kuchyňské linky či trojcestné-
ho ventilu u etážového topení. Přesné vymeze-
ní drobných součástí nebylo možné provést,
protože je v praxi příliš mnoho druhů a rozdíl-
ného provedení předmětů vnitřního vybavení
bytu a jejich součástí. V případě sporu, zda se
jedná o drobnou opravu či drobnou součást ne-
bo ne, bude nutné vycházet z konkrétních pod-
mínek.

Příklady drobných oprav a výměn drobných
součástí, které hradí nájemce a součástí, které
hradí pronajímatel.

Příklady uvádíme orientačně pro potřeby
praxe. Pokud je uvedena výměna drobné sou-
části ve smyslu 4. odstavce, považuje se samo-
zřejmě za drobnou i oprava této součásti podle
3. odstavce.

1. Kamna pokojová a koupelnová a spo-
ráky na tuhá paliva

Drobné opravy, které hradí nájemce:
- výměny plátů, ploten, vík ploten
- výměny roštu
- opravy, výměny táhla k roštu, popříp. ro-

štového lože či rukojeti roštu 
- výměny a opravy šamotování
- vymazání topeniště kamnářskou hlínou ne-

bo šamotem
- opravy, vymazání a vyhlazení topeniště
- opravy a výměny dvířek včetně dvířek pe-

čící trouby a držadel či rukojetí 
- provádění ochranných nátěrů
- výměny a doplňování šroubků, nýtů apod.

na kostře kamen a příslušenství
- upevňování a opravy ochranných rámů
- opravy, výměny popelníku
- výměny kouřových rour a kolen
- opravy a výměny regulátoru tahu
- vymazání spar
- výměny kouřových plotýnek u pokojových

kamen
- výměny slídy
- opravy pečících trub a plechů u kuchyň-

ských kamen
- opravy ohřívačů vody (kamnovců)
- výměny vrchního krytu vymetacího otvoru,

krytu dvířek popelníku, krytu dvířek topeniště
Větší opravy, které hradí pronajímatel:
- výměny ohřívačů vody (kamnovců)
- výměny pečící trouby
2. Sporáky elektrické
Drobné opravy, které hradí nájemce:
- opravy a výměny plotýnek
- výměny dvířek u pečící trouby, výměny

dna trouby
- výměny závěsů dvířek trouby, výměny skel

ve dvířkách trouby
- výměny topných spirál v troubě
- výměny vařidlové desky
- výměny držáku horního topného tělesa 
- výměny a doplňování knoflíků, osvětlení,

šroubů, nýtů a ostatních drobných součástí
- opravy a výměny vypínačů el. proudu
- opravy pečící trouby
- výměny přívodního kabelu
- výměny plechů, pekáčů a roštu do pečící

trouby
- uvedení do provozu
Větší opravy, které hradí pronajímatel:
- výměny pečící trouby
3. Sporáky plynové a kombinované
Drobné opravy, které hradí nájemce:
- mazání kohoutů
- výměny kohoutů Copreci
- opravy a výměny uzavíracích kohoutů

plynu
- výměny trysek (s výjimkou výměny trysek

při záměně plynu) včetně výměn tělesa trysky
troubového hořáku

- výměny regulátoru tlaku plynu
- opravy a výměny hořáků
- výměny grilovacích hořáků - sestava
- výměny mřížek
- výměny knoflíků
- výměny vařidlové desky a vařidlové 

mřížky
- výměny termopojistky
- výměny termostatů trouby
- výměny dvířek pečící trouby
- výměny výsuvného dna trouby
- výměny kouřovodu
- výměny lišt
- výměny směšovačů
- výměny hlav, rozdělovačů a vík litinových

(malých, středních i velkých)
- výměny a doplňování šroubků, nýtů, pří-

chytek (kapiláry, pérových), redukcí, kolen, va-
řidlových kroužků, kroužků termostatu a ostat-
ních drobných součástí

- opravy pečící trouby
- výměny plechů, pekáčů a roštu do pečící

trouby
- pročištění plynovodních přívodek od ply-

noměru ke spotřebičům
- výměny přívodu plynu
- uvedení do provozu
Větší opravy, které hradí pronajímatel:
- výměny pečící trouby
- výměny topných tyčí

4. Elektrické a plynové spotřebiče
Drobné opravy, které hradí nájemce:
- opravy a výměny jednotlivé plotýnky 

u elektrických dvouvařičů 
- opravy a výměny jednotlivého hořáku 

u plynových vařičů
- výměny termostatu
- výměny signálního světla
- opravy, výměny uzavíracích kohoutů plynu
- výměny a doplňování těsnění, šroubků, ný-

tů a ostatních drobných součástí
- opravy a výměny vypínačů el. proudu
- pročištění plynovodních přívodek od ply-

noměru až ke spotřebičům
Větší opravy, které hradí pronajímatel:
- výměny obou plotýnek nebo obou hořáků

(Pokračování příště)

SLZY PRO Š.
Jindřich Oleš

Když prší z tvých očí
prší slzy štěstí
a ovlažují moji duši.
Tak deštník proti lásce
asi skončí na smetišti.

Může vás zajímat

Hledám pronájem garáže v lokalitě ulic Fráni Šrámka,
Zelená nebo Baarova - dlouhodobě. Telefon: 723 957 887.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC pod
vedením charismatické Jany Klegové. 

Doporučujeme: všem ženám bez ohledu
na věk a váhu, dokonce i pro ty, které si mys-
lí, že když začnou cvičit - rozpadnou se na
mikročinitele.

Pravidelné cvičení odstraňuje vadné drže-
ní těla, bolesti páteře a její ztuhlost. Nácvi-
kem správného dýchání se uvolňuje celé tě-
lo, upravují se problémy v oblasti zažívání
(nadýmání, zácpa, činnost střev) a problémy
pánevního dna (inkontinence, činnost vaječ-
níků, menstruační problémy a klimakterické
potíže).

Orientální tanec umožňuje tvořivý pohyb,
odstraňuje tělesné i duševní blokády a přiná-
ší tvůrčí síly do reálného života.

Múzická škola, Nivnická 9, Ostrava-
Mariánské Hory. Tel. č. 596 626 891.

Vážené a milé ženy,
které jste XXL a výše!

Máme pro vás originální pomoc:

Múzická škola Ostrava-Mariánské Hory

Zahajuje originální výuku
STEPU (TAP DANCE)
STEP (TAP DANCE) je krokový
tanec rychlého tempa, při kterém 

tanečníci rozehrávají rytmus 
speciálními střevíci s plíšky.

Zkuste se učit stepovat, možná že se
přiblížíte slavnému F. Astairovi, 

G. Kellymu nebo bratrům 
Nicolasovým, J. Kornovi 

a H. Vondráčkové.

Těšíme se na Vás!

Informace a přihlášky:
Múzická škola

Ostrava-Mariánské Hory, Nivnická 9,
tel. č. 596 626 891,

www.muzickaskola.cz
soukupova@muzickaskola.cz

Z programové nabídky: 
Estetické obory
● dramatická výchova
● dramatická výchova pro sluchově po-

stižené (novinka)
● sólový zpěv
● sólový zpěv zaměřený na interpretaci

populární hudby
● hra na klavír
● hra na keyboard
● hra na housle (novinka)
● hra na violu (novinka)
● hra na kytaru
● hra na basovou kytaru
● hra na zobcovou flétnu
● hra na klarinet
● hra na saxofon
● hra na bicí nástroje
● hudební nauka
● výtvarná výchova pro začátečníky
● kresba, malba, grafika pro pokročilé
● paralelní výtvarná výuka rodičů 

s dětmi (novinka)
● keramika (pro děti i dospělé)

Speciální obory
● arteterapie
● ergoterapie
● muzikoterapie
● pohybové hry pro nevidomé
● prostorová orientace pro nevidomé
● braillův notopis
● orientální břišní tanec (novinka)
● STEP (TAP DANCE) (novinka)

Mimořádná nabídka
● estetická školička pro nejmenší (kom-

plexní estetická výchova dětí před-
školního věku) - 1x týdně v odpoled-
ních hodinách

● celotýdenní dopolední estetická 
školička
2 třídy
- třída malých šikulků od 3 do 5 let
- třída kreativní předškolní přípravy
dětí od 5 do 7 let s denní výukou od 8
do 12 hodin. V zájmu individuálního
přístupu ve třídě maximálně 10 dětí.

LK - MÚZICKÁ ŠKOLA
V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH

V novém školním roce nové obory

Výuka estetických a speciálních oborů je určena všem zájemcům ve věku od 3 let.
Horní věková hranice není limitována.

Nabídka oslovuje zdravotně postižené i zdravé občany.

MÚZICKÁ ŠKOLA PŘI LIDOVÉ KONZERVATOŘI
Nivnická 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Informace a přihlášky: tel./fax: 596 626 891

www.muzickaskola.cz
e-mail: Soukupova@muzickaskola.cz

Služby poskytované v DPS
Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostra-

va-Mariánské Hory, tel. č. 596 626 277
❏ KADEŘNICTVÍ: pondělí až pátek od

8.00 do 16.00 hodin. Objednávky na tel. č.
596 626 277 nebo 608 720 503 sl. Veronika
Tichavská

❏ KLASICKÉ MASÁŽE A SAUNA: p.
Lukáš Sládek - objednávky na tel. č. 732
543 469 nebo 596 626 277, provozní doba
Po, St, Pá od 11.00 do 19.00 hodin

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťov-
nami. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
596 626 202 u p. Koblovské

❏ PEDIKURA: pondělí terén od 11.00
do 15.00 hodin, úterý, středa a čtvrtek od
7.00 do 12.00 hodin

Program Senior klubu na měsíc říjen
2003:

7. 10. (14.00 hod.) Skandinávie (přednáší
Mgr. Samek),

14. 10. (14.00 hod.) Olomouc v promě-
nách staletí (přednáší Mgr. Samek),

24. 10. (14.00 hod.) Jižní Provance (před-
náší p. Zatloukal),

28. 10. (14.00 hod.) Národní park DUR-
MITOR (přednádší p. Zatloukal)

Srdečně zveme jménem zaměstnanců Ge-
rifit centra.

Dagmar Tokařová, 
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, Os-
trava-Mariánské Hory, tel. č. 596 627 904

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do
12.00 hodin, 

❏ KADEŘNICTVÍ: úterý od 9.00 do
15.00 hodin, středa od 13.00 do 17.00 hodin
a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin,

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečova-
telkou. Slouží jako středisko osobní hygieny
pro obyvatele DPS.

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová


