
ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI ● ČÍSLO 133 ● ŘÍJEN 2004

MMMM AAAA RRRR IIII ÁÁÁÁ NNNN SSSS KKKK ÝÝÝÝ CCCC HHHH     HHHH OOOO RRRR     AAAA     HHHH UUUU LLLLVVVVÁÁÁÁ KKKK

Jedna z ulic v Mariánských Horách se
jmenuje Dr. Maye. Kdyby byla v televiz-
ním Milionáři položena otázka, kdo to byl,
nebo je MUDr. May a měli bychom si vy-
brat z možností:

a) autor knih o Vinetouovi,
b) starosta Mariánských Hor,
c) doktor narozený v květnu,
mohlo by se zdát, že odpověď znají jen

zasvěcení. Opak je pravdou.

MUDr. Jan May byl vážený občan Mari-
ánských Hor, obecní lékař a lidumil. Od ro-
ku 1906 do roku 1910 byl starostou Mari-
ánských Hor.

Narodil se v Turnově v Čechách a po ab-
solvování lékařské fakulty Karlo-Ferdinan-
dovy univerzity v Praze začal vykonávat lé-
kařskou praxi na Ostravsku. Ve svých 27
letech, rok poté, co se roku 1895 oženil 
s Boženou Müllerovou, nastoupil místo lé-

kaře Bratrské pokladny na zdejším dole 
Ignát.

V roce 1897 získal v Čertově Lhotce do-
movské právo a naplno se zapojil do veřej-
ného života v obci. 

Jak známo, Lhotka měla v roce 1880 442
obyvatel, v roce 1890 již 1154 a v roce
1900 je již napočítáno 7551 duší. Z toho
5032 Čechů, 2026 Poláků, 348 Němců 
a 165 cizozemců. Tímto neobyčejným ná-
růstem obyvatelstva, díky zahájení těžby 
uhlí firmou Vladimíra Vondráčka (později
těžířstvu Marie Anna) se odůvodňovala 
v obci potřeba vlastního kostela.

Za starostování Adolfa Sýkory (tajemní-
kem úřadu byl Jan Grmela) byl 5. července
1900 založen Spolek pro stavbu kostela
Panny Marie. Jeho předsedou byl MUDr.
Jan May.

Samostatnou a předlouhou kapitolou by
byla rekapitulace protivenství, osočování,
nevraživosti, zlých smyšlenek a mediálních
útoků, které muselo zastupitelstvo Čertovy
Lhotky, později Mariánských Hor, přetrpět
a překonat, aby se kostel, který dnes vévo-
dí našemu městu, stal skutečností.

Samozřejmě, že se jednalo o „obecní“
zakázky, o peníze a o vliv nad tak velkou
stavbou. K tomuto tématu se určitě vrátím
někdy příště.

Doktor Jan May byl aktivní nejen ve měs-
tě, kde bydlel a kde měl svůj dům, tj. na ná-
městí v Mariánských Horách, na rohu, kde
stojí budova České spořitelny, ale i v Besky-
dech. V roce 1902 koupil na úpatí Ondřejní-
ka, naproti Malé a Velké Stolové, na katast-
rální hranici mezi Čeladnou a Kunčicemi,
jednopatrový nově postavený hotel Skalka.
Rozhodl se, že na tom místě zřídí lázně pro
ostravské horníky. Jako odborného lékaře po-
zval svého švagra MUDr. Bohumila Müllera. 

Lázně Skalka byly několikrát přebudová-
ny. Ke dřevěné kapličce Blahoslavené Pan-
ny Marie z roku 1891, postavené ze dřeva,
které zbylo ze stavby železniční tratě Frýd-
lant - Frenštát, byla v parkové zahradě po-
stavena ve stylu norských domů, s fasádou
hrázděného zdiva a dvěma freskami postav
v lidových krojích, budova sanatoria Ond-
řejka. Během II. světové války přibyly gará-
že a prádelna. Po válce byl z amerických
prostředků UNRA postaven nový léčebný
třípatrový pavilon. Areál sloužil jako ne-
mocnice. Od roku 2000 jsou Mayovy lázně
Skalka opět soukromé a jmenují se Beskyd-
ské rehabilitační centrum.

Aktivní však byla celá rodina. Jeho žena
Božena byla zakladatelkou Dobročinného
spolku paní a dívek v Mariánských Horách.
Oba byli navíc činnými Sokoly.

Nepřízeň osudu je však krutě zasáhla.
Zemřel jim na spálu mimořádně nadaný
syn Ondřej a Mayovi se ještě před koncem
volebního období přestěhovali do Prahy.
Tam se pan doktor věnoval léčení chorob
plícních, boji s tuberkulózou a rakovinou.
Byl v mnohém průkopníkem nových lékař-
ských metod, například rentgenu.

MUDr. Jan May se do Mariánských Hor
už nevrátil. Zemřel v Praze roku 1931 ve
věku 62 let. Vděční pacienti umístili na
dům v Mikulandské ulici č. 10, kde půso-
bil, pamětní desku.

Svůj kamenný pomníček má MUDr. Jan
May i v lázních Skalka na Čeladné. Za-
sloužilo se o to vedení lázní a pan Doc. Jan
Folprecht.

I my, občané Mariánských Hor bychom
neměli na starostu - lidumila zapomenout.

Jiří Jezerský, 
místostarosta Mariánských Hor
a Hulvák

Informace
o volbách

Občané, kteří jsou rozhodnuti, že splní
svou občanskou povinnost a ve dnech 
5. a 6. listopadu 2004 se dostaví k volbám
do Zastupitelstva kraje i do Senátu by měli
vědět tyto informace. 

Volič, občan ČR, po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a to buď platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem. Ji-
ný doklad totožnosti je neprůkazný. Měl by
sdělit komisi, že přišel volit do kraje i do
Senátu, nebo jen do jedné samosprávy. Do
kraje obdrží šedou úřední obálku a do Se-
nátu žlutou úřední obálku.

Za plentou do šedé orazítkované obálky
vloží jeden hlasovací lístek, který si vybral 
z nabídky kandidujících politických stran 
a hnutí. Na tomto hlasovacím lístku může
volič zakroužkováním pořadového čísla
maximálně u 4 jmen dát na vědomí svůj
preferenční hlas a tak zamíchat konečným
umístěním kandidáta při eventuálním zisku
mandátu. Bude-li však na jednom hlasova-
cím lístku zakroužkováno více jmen než
čtyři, nebude se k přednosti přihlížet. Jiné
písemné úpravy nemají na volby vliv a jsou
zbytečné.

PAMATUJME SI: neplatné jsou ty hla-
sovací lístky do kraje, které nebudou v šedé 
obálce, nejsou na předepsaném tiskopise
nebo bude-li v šedé obálce více hlasovacích
lístků než jeden. 

Do žluté úřední obálky volič za plentou
vloží hlasovací lístek se jménem kandidáta
na senátora, kterého si vybral z dané nabíd-
ky. Obálky se nezalepují. Obě obálky (še-
dou i žlutou) pak volič před zraky volební
komise vsune do schránky - urny.

Volební akt je nezastupitelný. Nikdo ne-
může za nikoho hlasovat. Hlasování do pře-
nosné volební schránky je ze závažných dů-
vodů možné, ale pouze na územním obvo-
du volebního okrsku a volič o to musí pře-
dem požádat (p. Výmolová, vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí naší radnice, telefon 
596 620 341) eventuelně ve dny voleb 
okrskovou volební komisi příslušnou 
v místě bydliště.

Podtrženo, shrnuto.
Nezaměnit úřední obálky, do každé je-

den hlasovací lístek. Preferenčních hlasů
do kraje ne více než 4.

Závěrem informace, kterou si málokdo 
uvědomuje. Nezíská-li žádný z kandidátů
do Senátu nadpoloviční počet hlasů, bude
za týden (tj. 12. - 13. 11. 2004) II. kolo, kte-
ré rozhodne. Proto, aby vaše hlasování by-
lo platné se dopodrobna rozepsal

Jiří Jezerský, místostarosta

Kontrola na radnici
Žádné větší nedostatky nezjistila

kontrola hospodaření v našem měst-
ském obvodu, o kterou primátora Os-
travy požádali dva zastupitelé obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky za
ČSSD:

Pět úřednic kontrolovalo účetnictví
radnice celý měsíc.

„Až na menší nedostatky mohly
konstatovat, že nápravná opatření 
z roku 2003 se plní a že rok 2004 je 
v pořádku,“ uvedla starostka našeho
městského obvodu Liana Janáčková.

Informace pro voliče
Ve dnech konání voleb do zastupitelstev

krajů a do Senátu Parlamentu České repub-
liky bude oddělení občanských průkazů, 
evidence obyvatel a cestovních dokladů od-
boru vnitřních věcí MMO na ul. Gorkého 2,
Moravská Ostrava (naproti Hotelového do-
mu Jindřich) zajišťovat vydávání občan-
ských průkazů bez strojově čitelné zóny 
s dobou platnosti 1 rok a cestovních pasů 
a to: 

dne 5. 11. 2004 14.00 - 22.00 hod., 
6. 11. 2004 8.00 - 14.00 hod.

Případné potřebné informace týkající se
vyhotovení OP je možno získat telefonicky
na č. 596 156 566 - p. Jana Králová.

Investice
bytového odboru

Výčet generálních oprav a investic, které
uskutečnil s požehnáním rady městského
obvodu bytový odbor naší radnice za po-
sledních pár let se pohybuje v řádech mno-
ha a mnoha miliónů korun.

Nájemné, které se vybralo, se zase vrací
do obecního bytového fondu. Někdo může
říct, my jsme ještě nepřišli na řadu. Má
pravdu. Neexistuje způsob, aby šlo všechno
udělat ihned. Pro vaši informaci příště otisk-
neme, kde všude a kolik se do nájemních
bytů investovalo. Redakce

Zpráva pro absolventy ZŠ
Matrosovova ul.,  Ostrava-Hul-
váky - ukončení ZŠ v roce 1965.
Sraz absolventů je organizován
na květen 2005. Kontaktujte
tel.: pevný - 596 245 106 nebo
mobil - 724 244 552.

KRYŠKEOVÁ ALENA, tel.
596 634 272

Plynový tepelný zdroj na adrese L.
Ševčíka 19

Původní koksová kotelna L. Ševčíka 19
v majetku Dalkie Ostrava se dočkala letos
rekonstrukce a od prvních topných dnů 
v měsíci září již nespaluje tuhé palivo, ale
spaluje zemní plyn. V rámci třístranné spo-
lupráce mezi vlastníkem objektů, dodava-
telem tepla a dodavatelem zemního plynu
byla provedena plynofikace uvedeného te-
pelného zdroje. V nově upravených míst-
nostech jsou instalovány celkem čtyři kon-
denzační plynové kotle typu Logano plus
GB 112 od výrobce Buderus, u kterých vý-
robce uvádí dosahovanou účinnost v opti-
málním provozu až 109 % (využití teploty
spalin k předehřátí vratné vody). Spaliny
jsou odvedeny do původního komína, kte-
rý je uzpůsoben k odvodu nízkoteplotních
spalin. Jako standardní výbava je již pova-
žována úpravna topné vody pro ochranu 
otopné soustavy před inkrustací.

Dodávka tepla pro vytápění je samostat-
ně měřena pro objekt s vchody č. p. 19 až
23 a samostatně měřena pro objekt s č. p.
13 až 17, kdy tato měření jsou umístěna
přímo v zásobovaném objektu. Součástí
stavby bylo také provedení opravy potrubí
rozvodu topné vody pro objekt č. p. 13 až
17, a to výměnou za tzv. předizolované po-
trubí se sníženými ztrátami tepla.

Plynové spotřebiče pracují v bezobsluž-
ném režimu a monitorování provádí dispe-
čink Dalkia Ostrava, který sleduje chod
kotlů, sleduje dosahované parametry a ode-

čítá dodávky tepla. Součástí je také archi-
vace sledovaných hodnot pro případy re-
klamace.

Velkým přínosem pro nájemníky byla
vzájemná spolupráce mezi vedením radni-
ce v Mariánských Horách a Hulvákách (pa-
ní starostkou a bytovou techničkou zodpo-
vědnou za ÚT) a dodavatelem tepla, kdy
rekonstrukce tepelného zdroje probíhala
současně s instalací termostatických venti-
lů na otopných tělesech, a proto nemuselo

docházet k několika vypouštění vody 
z otopného systému se všemi důsledky 
opětovného najetí (např. odvzdušnění radi-
átorů). Také původní uhelna byla opravena
a předána zpět do užívání vlastníkovi ob-
jektu. Závěrem lze konstatovat, že veškeré
provedené práce jsou v souladu se záko-
nem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
a plynofikací původní koksové kotelny se
zlepší okolní ovzduší snížením emisí CO2

o cca 170 tun za rok.

Dalkia Ostrava nahrazuje v Mariánských Horách i Hulvákách
zastaralá zařízení moderními technologiemi

Starosta

Na území města Ostravy se ve dnech 
5. - 6. listopadu 2004 uskuteční volby do
Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvo-
du č. 70, který tvoří městské obvody:

◆ Moravská Ostrava a Přívoz
◆ Mariánské Hory a Hulváky
◆ Lhotka
◆ Hošťálkovice
◆ Nová Ves
◆ Petřkovice
◆ Slezská Ostrava
◆ Radvanice a Bartovice
◆ Michálkovice
◆ Vítkovice
◆ Hrabová 
◆ Nová Bělá
◆ Stará Bělá
V případě, že žádný z kandidátů nezíská

nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb v ter-
mínu 12. - 13. listopadu 2004.

Volič, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém seznamu je za-
psán, může volit na voličský průkaz, který
mu na jeho žádost vydá příslušný úřad měst-
ského obvodu. (Pokračování na str. 2)

Vydávání voličských
průkazů při volbách do Senátu

Parlamentu České republiky Starostka městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky podle § 27 zákona
č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů

o z n a m u j e
1. volby do zastupitelstva Moravskos-

lezského kraje se uskuteční ve
dnech 5. 11. 2004 od 14.00 hod. do

22.00 hod. a
6. 11. 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
a zároveň
Starostka městského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e
2. volby do Senátu Parlamentu České

republiky se uskuteční ve
dnech 5. 11. 2004 od 14.00 hod. do

22.00 hod. a
6. 11. 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

3. místem konání voleb

ve volebním okrsku čís.: 254
je volební místnost: Ostravská univerzita, Fr.

Šrámka 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 255
je volební místnost: Ostravská univerzita, Fr.

Šrámka 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 256
je volební místnost: Ostravská univerzita, Fr.

Šrámka 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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, 

(Pokračování na str. 2)

Oznámení o době a místě konání voleb 



V médiích se stále častěji hovoří a píše 
o problémech, které jsou spojeny s držením
a chovem psů. Rádi bychom připomněli dr-
žitelům psů v našem obvodu některá legisla-
tivní opatření, která by měla být dodržová-
na. Jedná se o obecně závazné vyhlášky Sta-
tutárního města Ostravy č. 1/2002 o zabez-
pečení veřejného pořádku a čistoty při cho-
vu a držení zvířat na území SMO, č. 6/2003
o místním poplatku ze psů a zákon 286/2003
Sb. o veterinární péči. Z jednotlivých vyhlá-
šek a zákona citujeme části, které je nutno
dodržovat a které jsou kontrolovány přísluš-
nými orgány. 

OZV č. 6/2003. 
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci

písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů
vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění
ohlašovací povinnosti písemnou formou se
považuje řádné vyplnění formuláře, který je
k dispozici u správce poplatku.

2) Povinnost oznámit držení psa má 
i osoba, která je od placení poplatku podle
zákona o místních poplatcích a vyhlášky 
osvobozena. Důvod osvobození musí po-
platník správci prokázat.

3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je

poplatník rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na
vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 4 Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evi-

denční známku pro psa bez ohledu na to, zda
pes poplatku podléhá nebo je od poplatku o-
svobozen. Tato známka je nepřenosná na ji-
ného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. 
V případě ztráty vydá správce poplatku
známku novou.

OZV č. 1/2002
Čl. 3 Podmínky chovu a držení zvířat
1) Chovatel nebo držitel zvířete je povi-

nen při jejich chovu a držení 
a) si vždy počínat tak, aby dbal pravidel

pro nenarušování veřejného pořádku ve
městě, pravidel předcházejícím rozporům 
s dobrými mravy, jakož i pravidel stanove-
ných na ochranu bezpečnosti, zdraví a ma-
jetku osob,

b) dbát pravidel čistoty a hygieny, jakož 
i dalších pravidel souvisejících s veterinární

péčí a ochranou zvířat proti týrání.
2) Chovatel nebo držitel psa je povinen 

opatřit psa obojkem a evidenční známkou
vydanou příslušným úřadem městského ob-
vodu.

Chovatel nebo držitel zvířete je povinen:
Zabezpečit zvíře tak, aby na veřejných

prostranstvích s výjimkou míst k tomu urče-
ných, volně nepobíhalo nebo se nepohybo-
valo, a ani nijak neohrožovalo nebo neobtě-
žovalo občany, zejména vést psa na vodítku,
v případě potřeby nasadit psovi náhubek, u-
směrňovat psa povely.

Zákon 286/2003 Sb. hlava II, oddíl 1 § 4
odst. f - chovatel je povinen 

- zajistit, aby byli psi a některá další zví-
řata držená v zajetí, zejména liška, jezevec,
kuna, fretka, jakmile dosáhnou stáří 3 měsí-
ců a poté vždy jednou za rok očkováni proti
vzteklině, uchovávat doklad o tomto očko-
vání po dobu nejméně 1 roku a na požádání
jej předložit orgánům vykonávajícím státní
veterinární dozor.

Finanční odbor radnice
Mariánské Hory a Hulváky
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(Pokračování ze str. 1)
Voličský průkaz opravňuje voliče volit

v jakémkoliv volebním okrsku každého
městského obvodu spadajícího do voleb-
ního obvodu č. 70.

Volič může požádat o vydání voličského
průkazu, a to buď písemnou žádostí, kde je
vyžadován ověřený podpis žadatele, nejpo-
zději do 29. října 2004, nebo osobně (od 21.
10. 2004) do 3. listopadu 2004 do 16.00 ho-
din na ohlašovně pobytu ÚMOb Mariánské
Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, přízemí,

kancelář č. 3. Volič může o vydání volič-
ských průkazů pro obě kola požádat součas-
ně a obecní úřad mu pak vydá voličské prů-
kazy pro obě kola.

Osobně lze požádat i o vydání voličského
průkazu také v době mezi prvním a druhým
kolem voleb do Senátu. Obecní úřad v této
době může vydávat voličské průkazy nejpo-
zději do 16.00 hodin dne 10. listopadu
2004.

U voleb do zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje se na voličské průkazy nevolí.

Oznámení o době a místě konání voleb 
(Pokračování ze str. 1)
28. října 155/2658, 157/2659, 159/2660, 
Jablonského 5/196 

ve volebním okrsku čís.: 257
je volební místnost: Knihovna, ul. Daliborova 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

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 11/397, 13/398, 
Nájemnická 12/947, 14/948, 16/949, 35/676,

39/721,
1. máje 12A/70, 14/69
Slévárenská 1/436, 11/403, 13/404, 14/410,

16/409,

Ve volebním okrsku čís.: 258
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova 14, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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, 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,
Železárenská 3/694, 9/957, 13/921, 15/855,

17/991, 19/954

Ve volebním okrsku čís.: 259 - část Hulváky
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova 14,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Blodkova 5/1428, 8/781, 10/586, 22/1469, 30/438,

31/626, 36/437, 38/436, 40/435, 42/434, 44/433 
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, 
Železárenská 8/619, 14/1102, 
Železná 8/621, 10/618, 12/606,

ve volebním okrsku: 260 - část Hulváky
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova 14,

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu na ul.:

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, 

ve volebním okrsku čís.: 261 - část Hulváky
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova 14,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,
12/1553 

Kordova 6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561,

ve volebním okrsku čís.: 262
je volební místnost: SOU stavební, ul. Mojmírov-

ců 42
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
28. října 242/653, 248/813, 256/853, 258/854,

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 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, 19/939,

Mojmírovců 45/799,
Sokola Tůmy 1/1099, 2/831, 4/749, 6/748,

8/747,10/746, 12/745,14/744,18/775, 20/774, 22/773,
24/776,

Solidarity 2/926, 4/897, 6/893, 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, 41/891, 43/170, 45/786,
47/785, 49/784, 53/777,

ve volebním okrsku čís.: 263
je volební místnost: SOU stavební, ul. Mojmírov-

ců 42
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
28. října 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, 
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,

ve volebním okrsku čís.: 264
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Karasova 6
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 265
je volební místnost: GERIFIT (DPS), ul. Novo-

veská 14
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 266
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Karasova 6
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 267
je volební místnost: Dům s pečovatel. službou, ul.

Šimáčkova 27
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Františky Stránecké 3/803, 
Gen. Hrušky 1/2035
Novoveská 24/509, 26/507, 28/506, 30/505,

32/61, 34/63,
Přemyslovců 64/1166, 66/1167, 68/1232,
Rybářská 13/1223, 
Šimáčkova 9/1219, 11/731, 12/730, 14/568,

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

ve volebním okrsku: 268
je volební místnost: ZŠ Fifejdy I., ul. U Dvoru

1119
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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, 
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,

ve volebním okrsku čís.: 269
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Karasova 6
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Boleslavova 2/1115, 4/989, 6/990, 8/634,
28. října 202/1081, 204/1093,
Karasova 5/466, 11/915,
Kaštanová 6/2030
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,

ve volebním okrsku čís.: 270
je volební místnost: ZŠ Fifejdy I., ul. U Dvoru

1119
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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, 45/1211, 47/1211, 50/910,

51/1088, 52/906, 54/288, 55/980, 56/909, 59/1244,
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,

ve volebním okrsku čís.: 271 
je volební místnost: Dům techniky, Mariánské

nám. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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, 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,

ve volebním okrsku čís.: 272
je volební místnost: Dům techniky, Mariánské

nám. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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,

ve volebním okrsku čís.: 273
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen. Jan-

ka 1208
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Baarova 15/1161, 17/1160,
Gen.Janka 1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159,

ve volebním okrsku čís.: 274
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen. Jan-

ka 1208
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
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

ve volebním okrsku čís.: 275
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen. Jan-

ka 1208
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Gen. Hrušky 2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207,

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

ve volebním okrsku čís.: 276
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen. Jan-

ka 1208
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu na ul.:
Gen. Hrušky 22/1210, 23/1216, 24/1214,

25/1215,

4. Voliči bude umožněno hlasování do
zastupitelstva Moravskoslezského kraje
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem Čes-
ké republiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

5. Voliči bude umožněno hlasování do
Senátu Parlamentu ČR poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průkazem, ce-
stovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky nebo cestovním průka-
zem).

6. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb může volič obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

7. V případě konání II. kola voleb do Se-
nátu se tyto uskuteční ve dnech

12. 11. 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a

13. 11. 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební

místnosti ve dnech voleb.

Vydávání voličských průkazů při volbách
do Senátu Parlamentu České republiky

Sdružení KAFIRA si vás dovoluje pozvat
do nově otevřených kurzů určených pro zá-
jemce se zrakovým hendikepem - jsou to
kurzy hipoterapie a haptiky. Hipoterapie
(jízda na koni) probíhá každou středu v E-
quicentru Ostrava-Hrabová, haptika každé
pondělí v soukromé umělecké škole Ostra-
va-Hrabůvka. Do obou kurzů se můžete hlá-
sit průběžně. Bližší informace www.kafi-
ra.cz nebo Ing. Kateřina Bauerová, tel. 

777 574 360 a Ing. Simona Kollerová, tel.
777 574 358. Zrakově postižení mohou vyu-
žít také našich poradenských a vzdělávacích
služeb. Sdružení Kafira nabízí např. mož-
nost doplnit si vzdělání o dovednost Práce s
PC pro všechny úrovně, asistuje při výběru
a získání vhodných kompenzačních pomů-
cek, pomáhá najít si práci nezaměstnaným
zrakově postiženým. Adresa ostravského
střediska je 1.máje 670/128, PSČ 703 00.

Pro Vás, kdo máte těžkou vadu zraku Kdo ví - odpoví
Radnice obdržela starou fotografii domu, který měl stát nebo stojí v Mariánských

Horách či Hulvákách. Kdo pozná, který objekt je na snímku? Na vaše odpovědi se
těší. Jiří Jezerský, místostarostaRybářské závody

V sobotu 9. října proběhly rybářské
závody na revíru Odra 2B zvané „Jar-
ce“. I přes nepřízeň počasí se sešlo na
rybníce hodně příznivců rybářského
cechu jak mládeže tak dospělých. 

Den před závody bylo na rybník vy-
sazeno cca 1 metrák kaprů o délce 40
až 55 cm. A tak se očekávaly bohaté ú-
lovky, rybářům moc štěstí nepřálo
vzhledem k počasí. Mladí rybáři uká-
zali své umění a zvítězili. Na prvním
místě se umístil Marian Nedopil před
Petrem Čmuhařem, čest starších rybá-
řů zachránil Oldřich Hrubý.

Ceny rybářům předala paní MUDr.
Hana Heráková, zastupitelka města
Ostravy, vedoucí komise pro sport dě-
tí a mládež.

Místní organizace RS Mar. Hor dě-
kuje všem zúčastněným a upozorňuje
na hájení kaprů v době od 16. října do
15. listopadu.

Za MS RS Josef Roják

Co by měli vědět držitelé psů



V průběhu III. čtvrtletí 2004 se konalo jedno
řádné a jedno mimořádné zasedání ZMOb, tři řád-
né a jedna mimořádná schůze RMOb.

Zastupitelstvo na svých jednáních:
Vzalo na vědomí abdikaci Doc. Ing. Petra

Wolfa, CSc., na funkci člena RMOb
Odvolalo Ing. Lumíra Slováka z funkce před-

sedy finančního výboru a Doc. Ing. Petra Wolfa,
CSc., z funkce předsedy kontrolního výboru

Zvolilo MUDr. Vladimíra Sikoru členem
RMOb, Mgr. Markétu Korpasovou předsedkyní fi-
nančního výboru a Ing. Jana Andrleho předsedou
kontrolního výboru

Trvá na svém zamítavém stanovisku k prodeji
bytových jednotek stávajícím nájemníkům domu
Přemyslovců 44

Rozhodlo prodat garáž na Nivnické ulici (ved-
le domu Nivnická 19) p. Radku Chabičovi

Rozhodlo prominout poplatky z prodlení za
dlužný nájem ve výši 50 % dlužné částky p. Milu-
ši Procházkové

- zamítnout žádost p. Roberta Adámka o pro-
minutí poplatku z prodlení za dlužný nájem

Schválilo rozbor hospodaření obvodu za leden
až červenec 2004 

- 2. úpravu rozpočtu obvodu za rok 2004 
- rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za I. pololetí

2004 
- poskytnutí sponzorského daru ve výši 20 000

korun ZUŠ E. Marhuly
Rozhodlo - o přijetí sponzorského daru ve výši

50 000 korun od společnosti LEVEL INSTRU-
MENTS, spol. s .r.o., určeného na zvelebení ob-
vodu (nákup laviček)

- s účinností od 23. 9. 2004 o opětném čerpání
finančních darů do výše schválené částky v rozpo-
čtu obvodu 2004 

Vzalo na vědomí zprávu o průběhu likvidace
SPBH Mariánské Hory a Hulváky v likvidaci

Změnilo termín 14. zasednání ZMOb ze 4. li-
stopadu 2004 na 18. listopadu 2004 (z důvodu ko-
nání voleb do Senátu a krajských zastupitelstev)

Rada na svých schůzích:
Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na stavbu:
- výměna oken v domě 28. října 155 s firmou

Unips Ostrava, a.s.
- výměna oken v domě 28. října 157 a 159 s fir-

mou VPS Exim, spol. s r.o.
- výměna oken v domě Výstavní 2 s firmou

Vjačka, spol. s r.o.
- výměna oken v domě Výstavní 2a s firmou

Kavis, spol. s r.o.
- výměna oken v domě Korunní 18 s firmou

Rudolf Latka
- renovace zdravotechniky v domech Výstavní

16, 18, 20 s firmou Richard Janoš
- renovace elektroinstalace v domě 28. října

204 s firmou Rudolf Jurošek
- regenerace sídliště Fifejdy I., 1. etapa, opatře-

ní 13 - ul. Gen. Hrušky - komunikace, parkoviště
- 2. část parkoviště s firmou Jaromír Mičulka

- regenerace sídliště Fifejdy I., 1. etapa, opatře-
ní 13 - ul. Gen. Hrušky - komunikace, parkoviště
- 2. část - sadové úpravy - s firmou Arbor Mora-
via, spol. s r.o.

- stavební úpravy školní jídelny:

a) ZŠ Gen.Janka ( rekonstrukce výtahu) s fir-
mou Výtahy Ostrava, spol. s r.o.

b) MŠ U Dvoru ( nerezové stoly a stavební 
úpravy) s firmou LOGIA, spol. s r.o.

c) MŠ Matrosovova ( stavební úpravy) s firmou
MAVA gastro, spol. s r.o.

d) MŠ Zelená ( stavební úpravy) s firmou 
POEL, spol. s r.o.

Schválila následující pronájmy nebytových
prostor v domech

- Přemyslovců 48, NP č. 101 Ing. Daně Dani-
helkové

- Přemyslovců 48, NP č. 102 manželům Nová-
kovým

- Přemyslovců 48, NP č. 103 MUDr. Zdeňce
Nohelové

- 28. října 247, p. Daliboru Siwkovi
Schválila přidělení bytů v Domech s pečova-

telskou službou 
Šimáčkova 27, Ostrava-Mariánské Hory: byty

0+1
- p. Hynku Karáskovi
- p. Jiřímu Štěpáníkovi
- p. Pavlu Staříkovi
- p. Aleně Vondrové

Gen. Hrušky 1, Ostrava-Mariánské Hory: byty
1+1

- p. Valerii Krejčí
- p. Ireně Grocholové
Schválila adaptaci půdního prostoru na byto-

vou jednotku
- v domě Korunní 74 manželům Kubovým ( po

manželech Belasových)
- v domě Zelená 92 p. Zuzaně Procházkové
Vyhověla žádostem nájemníků obecních bytů

o sloučení jejich bytu se sousedním prázdným by-
tem a to: 

- p. Gerdě Petráškové, bytem Nájemnická 12
- manželům Balážovým, bytem Bílá 5
Zamítla žádosti o prominutí poplatku z prodle-

ní úhrady nájemného podané
- p. Petrem Spasinkem
- p. Václavem Volným
- p. Petrou Velikovskou
Rozhodla o přijetí darů
- od firmy LOGO systém, spol. s r.o. - dva ku-

sy použitých tiskáren
- od MUDr. Vítězslava Rašky - dva kusy od-

padkových košů na psí exkrementy
Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb
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Poměrně často k nám na radnici přicháze-
jí majitelé garáží a stěžují si na nepovolené
skládky v okolí garáží. Položme si otázku,
kdo asi tyto skládky zde zakládá? Vzhledem
k tomu, že jsou to ojeté pneumatiky, staré 
akubaterie, části karoserií osobních vozů 
apod., předpokládáme, že to není nikdo jiný
než majitelé těchto garáží.

Proč neodvezou tento odpad do Sběrného
dvora na Rybářskou ulici, kde bude bezplat-
ně zlikvidován. To jim opravdu nezáleží na
vzhledu naší obce?

Z řad nájemníků byl požadavek, aby trva-
le v areálu garáží stál velkoobjemový kon-
tejner, do kterého by majitelé garáží vhazo-
vali nepotřebné věci.

Dotazem na OZO Ostrava bylo zjištěno,
že nájem jednoho kontejneru měsíčně by
stál 7000 Kč a každý vývoz - likvidace ob-
sahu kontejneru 2800 Kč, a to jen za před-
pokladu, že v kontejneru bude jen odpad 
ostatní, tzn. že v celém kontejneru nebude
žádný odpad, který je klasifikován jako ne-
bezpečný. V případě, že by byla, byť jedna 
akubaterie v celém kontejneru, pak se odpad
likviduje jako nebezpečný a pak už je částka
za likvidaci několikanásobně vyšší.

Závěrem lze tedy konstatovat, že tato
částka je opravdu vysoká a myslím si, že 
i zbytečná, když na území města Ostravy
jsou v provozu Sběrné dvory, které jsou té-
měř v každém městském obvodu. (DŠ)

Oblasti školství je v našem obvodu vě-
nována trvalá pozornost, a to nejen škol-
ským zařízením, zřizovaným městským
obvodem, ale i vytváření podmínek pro
rozvoj speciálních, středních a vysokých
škol. Například budova bývalé ZŠ na Pod-
lahově ulici dnes slouží Ostravské univer-
zitě, která také do 30. 6. 2004 využívala
budovu bývalé MŠ na ul. Zelené. Další bu-
dovy ve správě odboru školství jsou prona-
jaty Soukromým speciálním školám pro
děti s více vadami, Ostrava, s. r. o. a Ta-
neční škole Mirka Kuchaře.

V roce 1999 byla dokončena rekon-
strukce suterénu ZŠ Matrosovova, kde by-
ly z bývalé kotelny vybudovány nové šat-
ny, zrekonstruována školní jídelna a výdej-
na obědů. Zahájena byla rekonstrukce
školní jídelny MŠ Gen. Janka.

V základních školách bylo 975 žáků, 
v mateřských školách 430 dětí. Celkové
výdaje na školství činily 16 343 tis. Kč, 
z toho investice 2 733 tis. Kč.

V roce 2000 proběhla celková rekon-
strukce školní jídelny MŠ Gen. Janka včet-
ně vybavení moderní kuchyňskou techno-
logií a zahájena rekonstrukce půdních pro-
stor v objektu Wolkerova 5.

ZŠ navštěvovalo 976 žáků, MŠ 420 dětí.
Na financování školství bylo vynaloženo
13 707 tis. Kč, z toho na investice 1 854 
tis. Kč.

V roce 2001 byla zahájena příprava roz-
sáhlé rekonstrukce ZŠ Gen. Janka, v rámci
běžné údržby byly provedeny také stavební
úpravy bývalého OU U Dvoru 1116 pro 
umístění školní družiny a 1. tříd ZŠ Gen.
Janka, dokončena byla úprava půdních
prostor Wolkerovy 5.

Počet žáků základních škol byl 935 žá-
ků, v mateřských školách 369 dětí. Na pro-
voz školství bylo vynaloženo 12 570 tis.
Kč, investiční prostředky v tomto roce při-
děleny nebyly.

V roce 2002 byla zahájena nejdůležitěj-
ší akce posledních let na úseku školství, 
a to celková zásadní rekonstrukce ZŠ Gen.
Janka, prováděná až dosud za plného pro-
vozu školy. Jak se škola změnila navenek,
můžeme všichni vidět. Z vnitřních úprav
jmenujeme rekonstrukci ÚT s regulačními
uzly, zdravotechniky, zateplení spojova-
cích chodeb, zateplení střech, výměna 
oken, apod. V tomto roce byly v obou zá-
kladních školách vybudovány nové počíta-
čové učebny, v MŠ Matrosovova provede-
na sanace vlhkého zdiva v suterénu budo-
vy, provedena větší údržba v MŠ Zelená
(oprava střechy, oken, rozvodů vody).

Počet dětí klesl na 890 v základních ško-
lách a 341 v mateřských školách.

Rok 2003 znamenal pro školství zásad-
ní změnu. Všechny základní i mateřské
školy získaly právní subjektivitu, což zna-

mená pro vedení těchto zařízení zvýšené
pravomoci i zvýšenou zodpovědnost za
provoz zařízení. Odbor školství zajišťuje
pro tyto nově vzniklé příspěvkové organi-
zace mimo jiné servis (údržbu budov i in-
teriéru a praní prádla) a také veškeré inves-
tiční akce. Výdaje na školství jsou ovlivně-
ny skutečností, že se do nich promítají ná-
klady na tzv. přímé náklady na vzdělávání
- státní dotace na mzdy a školní pomůcky.

Rozpočet školství v roce 2003 činil 
46 065 tis. Kč, z toho 29 318 tis. státní do-
tace a 6,3 miliony na investice. Počet dětí 
v ZŠ - 813, v MŠ - 338.

V letošním roce byla zahájena další vel-
ká investiční akce - rekonstrukce a dostav-
ba ZŠ Matrosovova v Hulvákách, kde jsou
pro tento rok celkové finanční prostředky
15 mil. Kč (100% státní dotace MFČR).
Stavba je dokončena, provedeno bylo na-
př.: rekonstrukce sociálního zařízení, za-
teplení většiny vnějšího pláště budovy, vý-
měna oken, nášlapných vrstev podlah, no-
vá fasáda. Akce by měla pokračovat další
etapou v roce 2005.

V říjnu 2004 bude zahájena další etapa
rekonstrukce ZŠ Gen. Janka ve výši 9,3
mil. Kč a provedeny stavební úpravy a do-
vybavení novou technologií čtyř školních
jídelen tak, aby splňovaly nové hygienické
požadavky v souladu s příslušnými vyhláš-
kami. (RW)

Co se změnilo na školách v obvodu

Skončila doba dovolených a dětem začal
nový školní rok. Po pěkném babím létu při-
chází období chladu a plískanic. Pro nás pro
všechny začne topná sezóna. Období, které
je každým rokem doprovázeno zvýšeným
požárním nebezpečím.

Jen v prvním čtvrtletí letošního roku
vzniklo na území našeho kraje 5 požárů za-
viněných dětmi, 50 požárů z nedbalosti do-
spělých, 20 požárů z důvodu závad na komí-
nech a topidlech a 75 požárů z důvodu ji-
ných technických závad. Požáry ohrožují
nejen životy a zdraví nás všech, ale také po-
škozují majetek.

Jistě si každý z Vás uvědomuje, že při
všech svých aktivitách si musí počínat tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, ze-
jména při používání tepelných, elektrických
a plynových spotřebičů, při skladování 
a používání hořlavých látek a při manipula-
ci s otevřeným ohněm.

Před topnou sezónou a v celém jejím prů-
běhu je proto zapotřebí zabezpečit a sledo-
vat zejména následující úkoly:

- pravidelné čištění komínů, kouřovodů 
a tepelných spotřebičů, 

- dbát, aby v blízkosti tepelných spotřebi-
čů se nenacházely snadno hořlavé látky 
a palivo, 

- dodržovat bezpečné vzdálenosti určené
návodem na instalaci a užívání spotřebiče od
stěn, podlahy a hořlavých hmot,

- při skladování paliv brát v úvahu, že jed-
notlivá tuhá paliva se skladují odděleně 
z důvodu samovznícení,

- provádět kontrolu připojení plynových
spotřebičů, funkčnosti hlavních a dílčích 
uzávěrů a pravidelnou kontrolu těsnosti roz-
vodu plynu pěnivými látkami,

- sledovat, aby při skladování hořlavých
kapalin v prostoru garáží bylo na jedno stá-
ní uloženo v uzavřených obalech jen 40 l po-
honných hmot,

- kontrolovat elektrické rozvaděče, stroje,
spotřebiče a osvětlovací tělesa se zaměřením
na jejich ochranné kryty.

Při manipulaci s otevřeným ohněm, jako
jsou svíčky, louče, prskavky, petrolejové
lampy apod. je umísťujte vždy na nehořlavé
podložky v dostatečné vzdálenosti od závě-
sů a záclon. Zajistěte je proti převržení a ni-
kdy je nenechávejte bez dozoru. Pokud jsou
ve Vaší rodině malé děti, věnujte jim zvýše-
nou pozornost a zamezte jejich přístup k zá-
palkám, zapalovačům, rozžhaveným těle-
sům a hořlavým látkám. Nenechejte malé
děti manipulovat s vypínači tepelných spo-
třebičů.

Pokud budete chtít do své bezpečnosti ně-
co investovat, můžete svůj dům, byt nebo
garáž chránit instalací požárního hlásiče. Je
to zařízení, které se snadno instaluje, je na-
pojeno na vlastní baterii a reaguje na kouř.
Dovede varovat akusticky i světlem.

Věřím, že mé dobře míněné rady Vám po-
mohou v ochraně Vašich nemovitostí před
číhajícím požárním nebezpečím.

I v letošním roce, v měsících říjnu a listo-
padu provedou dle plánu PPK 2004 kontrol-
ní skupiny preventivní požární kontroly ob-
jektů v majetku Statutárního města Ostravy,
městského obvodu MHaH. Pozornost bude
zaměřena na sídliště Bedřiška, bytové domy,
objekty garáží, plynové kotelny, školy 
a školní jídelny, drobné provozovny a někte-
ré další.

Proto si prosím v nastávajících dnech na-
jděte čas na přípravu na preventivní požární
kontrolu. A až se u vchodu do vaší provo-
zovny nebo objektu objeví příslušníci naše-
ho Sboru dobrovolných hasičů a prokáží se
průkazkami, vystavenými Mariánskohor-
skou radnicí uvědomte si, že přišli provést
kontrolu právě ve vašem zájmu.

Ing. František Chvíla, 
preventista PO ÚMOb MHaH

Aby u nás nehořelo (18)

Tábor pro mladé rybáře
Dne 15. srpna se zúčastnili mladí rybáři

MS RS Mar. Hory a Hulváky týdenního po-
bytu v rybářském areálu v Roudně na Slez-
ské Hartě.

Na tento pobyt bylo vybráno 10 mladých
rybářů, kteří ještě nebyli na žádném rybář-
ském táboře.

Pro děti byl nachystaný bohatý program
týkající se nejen rybaření, ale i k vztahu 
k přírodě, který připravil vedoucí kroužku

pro mládež pan Oldřich Hula. Pan Hula ne-
jen obětoval svůj osobní čas, ale i své fi-
nanční prostředky.

Se stravou, kterou připravoval šéfkuchař
Hula, ale i s ubytováním byly všechny děti
hodně spokojené a těší se na příští rok.

MS RS Mar. Hor a předseda MS RS dě-
kuje všem za snahu a účast na tomto 4. roč-
níku tábora pro děti.

Brigáda ve školce
Poslední slunné dny „babího léta“ jsme

využili na naši Křesťanské mateřské škole
pro uskutečnění společné brigády zaměst-
nankyň a rodičů.

Rozhodli jsme se pro úpravu školní za-
hrady a pískovišť. Počasí nám přálo, pracov-
ní nářadí bylo připraveno, společná akce
mohla začít. Do práce se zapojily také děti,
které pracovaly s chutí a elánem podle vzo-
ru svých rodičů. Přestože se práce prodlou-
žila do pozdních odpoledních hodin, nechy-
běl nikomu humor a dobrá nálada. K dobré
náladě přispěla i milá pozornost našich ku-
chařek, které pro všechny připravily malé
občerstvení. Určitě si ho po práci všichni za-
sloužili. Domů jsme odcházeli trochu una-
veni, ale spokojeni z pocitu, že se bude škol-
ní zahrada našim dětem líbit.

E. JUŘICOVÁ

V Týdnu veřejných knihoven od 4. 10. do
9. 10. se na knihovnách našeho obvodu ko-
nala velká celotýdenní akce pod názvem
„Ostrava v pověstech aneb historie trochu
jinak“. V pondělí probíhaly výtvarné dílny,
ve kterých děti vyráběly loutky, masky... 
V úterý se hrálo divadlo. Na Fifejdách hráli
žáci V.b ZŠ Gen. Janka pověst „O Martino-
vi a bělouši se zlatou růži“. Na Daliborově
ulici si děti zahrály  pověst „O červeném
mužíčkovi“. Ve středu se konal v knihovně
na Fifejdách  karneval za účasti místostaros-
ty městského obvodu Jiřího Jezerského, kde
se děti sešly s dalšími kamarády z Přívozu,
Hošťálkovic a Vítkovic. Čtvrtek byl ve zna-
mení besed s pracovníky z Ostravského mu-
zea, kteří vyprávěli dětem i dospělým o his-
torii města. Nejaktivnější děti se zúčastnily
v sobotu výletu na hrad Sovinec, kde se prá-
vě uzavírala „hradní sezóna roku 2004“. Ce-
lá akce se mohla uskutečnit díky získanému
grantu v oblasti kultury Statutárního města
Ostravy.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava -
Mariánské Hory

Oddělení pro děti připravuje:
11. 11. 2004 od 13 do 17 hod. v knihov-

nické dílně si děti mohou přijít vyrobit 
z různých materiálů např. papíru, skořápek
vlašských ořechů,… „Myšku Hrabalku 
a její rodinu“. 

25. 11. 2004 pracovnice z Krizového
centra si bude povídat s žáky 6. a 7. tříd na
téma „Co mě trápí“ (o prvních láskách, ši-
kaně a kamarádství).

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10 
Oddělení pro děti připravuje:
4. 11.  2004 od 13 do 17 hod. Výtvarná

dílna „Malované rámečky“. Budeme vyrá-
bět rámečky z barevné  lepenky  na obrázky,
které si děti donesou nebo namalují v kni-
hovně.

„Malování pro děti“ - V pátek 8. října
navštívil knihovnu na Fifejdách nejprodáva-
nější ilustrátor dětských knih v České re-
publice pan Adolf Dudek. Záhy jsme zjisti-
li, že s ním bude opravdu veselo. Dopoledne
„rozvařil“ děti 4. tříd ze školy Gen. Píky. Při
zajímavém povídání mohly nahlédnout do
kuchyně A. Dudka a bylo na co se koukat.
Líbily se knížky neobvyklých tvarů, např.
prostorová ve tvaru lampiónu, malinká za 
ucho, mluvící knížky. Zaujala i pestrá smě-
sice tužek až po moderní foukací pero 
v hodnotě 20 tisíc. Děti obdivovaly kresby 
z konzervatoře, stejně jako nadšeně hádaly
kreslené obrázky. Na závěr se podepisoval 
a maloval ptáčka dudka všem šťastným ma-
jitelům knih. Odpoledne jsme instalovali vý-
stavu ilustrací. K vybraným ilustracím jsme
společně skládali krátké texty, a protože pan
ilustrátor je opravdu veselá kopa, vznikly 
i legrační veršíky. Přijďte tedy nahlédnout
do světa pohádek, tak jak jej pro děti tvoří
Adolf Dudek.

Výstava prací výtvarníka A. Dudka po-
trvá  do 10. listopadu.

Oddělení pro dospělé připravuje:
11. 11. - 31. 12. 2004 Výstava známých

výtvarnic paní Vontorové a Egrtové, které
batikují na hedvábí. Vernisáž výstavy bude
ve čtvrtek 11. listopadu v 17 hodin.

Knihovna - knihy - čtenář

Informace pro majitele garáží

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí 
Rady městského obvodu v průběhu III. čtvrtletí 2004 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Ho-
ry a Hulváky nabízí zájemcům o bydlení půdní prostor 
k vybudování dvou bytových jednotek. Dům se nachází 
v hezkém místě na ulici Korunní v Mariánských Horách.
Bližší informace podá p. Pavúková, tel. 596 627 416.

Informace na poslední chvíli: schodiště Vršovců
Rada města Ostravy schválila dotaci ve výši 1 200 tis. korun. Tyto prostředky bu-

dou ještě v tomto roce proinvestovány. Těším se, že již v letošní zimě budete chodit
jak po zrekonstruovaných schodech, tak po nově vybudovaném chodníku. Zároveň
vás žádám o shovívavost během probíhajících prací. O termímu stavby budete in-
formováni. 

Liana Janáčková, starostka

Tak jako každý rok i letos organizujeme
pro vás ve spolupráci s OZO Ostrava odvoz
a likvidaci spadlého listí a větví. Prosíme,
aby do přistavených kontejnerů nebyl vha-
zován jiný odpad než rostlinný. Pokud ne-
stihnete v době přistavení kontejneru listí
shrabat, pak je tu ještě další možnost odvést
do Sběrného dvora.

19. - 22. listopadu 2004
1. Kubelíkova - Solidarity
2. Blodkova - Žákovská

3. Mojmírovců - V Zátiší
4. Josefa Šavla
5. Parčík Prostorná ul.

26. - 29. listopadu 2004
6. Železárenská - Ladislava Ševčíka
7. Karasova - Boleslavova
8. Korunní - Filly
9. Novoveská - u kynologů

10. Oborného - Žákovská
11. Wolkerova - Matrosovova

Sdělení občanům - domkařům
a zahrádkářům
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PŮJČOVNA
VOZÍKŮ
JE ZDE

PRO VÁS!
NAŠE ADRESA:
Miloslav Szymiczek,

Nivnická 25,
Ostrava-Mariánské Hory

telefon: 596 633 160, 
mobil: 604 877 712

Potřebujete 
něco odvézt?

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

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

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

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

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

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

OOzznnaammuujjee
otevření oblastní kanceláře

na ulici 28. října 207/532, Ostrava-Mar. Hory, 709 00
(vedle kancelářských strojů), Tel./fax: 596 639 198

Vyřídíte zde:
❒ ÚVĚRY OD 4,9 %, ZMĚNY SMLOUVY
❒ ŽÁDOST O VÝPLATU NASPOŘENÝCH 

PROSTŘEDKŮ
❒ UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY
❒ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Možnost spolupráce!

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. Vero-
nika Tichavská

❏ 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

SENIOR KLUB:
9. 11. Pohádkové zahrady bavorského

krále Ludvíka II.
30. 11. Sicílie a Pompeje
Přednášky Mgr. Samka s promítáním. Za-

čátek vždy ve 14.00 hodin.

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 

❏ 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

BYTY ● DOMY ● POZEMKY ● NEBYTOVÉ PROSTORY
pobočka Ostrava

ul. S.K.Neumanna 7, Ostrava 1
tel.: 596 115 052, 596 130 177

fax: 596 128 087
ostrava@iet-reality.cz

Profesionálové Vám zajistí:

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

www.iet-reality.cz

Chcete prodat nebo pronajmout svou nemovitost?

bezplatně poradíme
Navštívíme Vás kdekoli na Moravě, zajistíme kompletní servis

volejte 608 444 164

Studio HERCULES, Ahepjukova 12, Moravská Ostrava
(u zastávky trolejbusu „Sídliště Fifejdy“)

STUDIO HERCULES
NABÍZÍ:

AUTORIZOVANÉ SPINNIG CENTRUM:
■ Spinnig ZDARMA - každé úterý v 18.00 hod. lekce pro začátečníky
■ Ranní lekce v 6.15 hod. a 8.15 hod.
■ Lekce s hlídáním dětí
■ Lekce doplněné o posilování
■ Lekce zaměřené na spalování tuku
POSILOVNA:
■ Služby trenéra, který poradí s tréninkem a jídelníčkem
SOLÁRIUM
FITNESS BAR

Objednávky na tel. č.: 596 627 600, 732 361 761

Pro naše seniory
Nabízíme k pronájmu byt velikosti 0+1 

v Domě s pečovatelskou službou na ulici
Horymírova v Ostravě-Zábřehu (Pískové
doly).

Byt je určen pouze seniorům, tedy oso-
bám, které budou využívat služeb pečovatel-
ské služby. Bližší informace se dozvíte na
sociálním odboru naší radnice u ing. Kočo-
vé, nebo na tel. čísle 596 620 341 - ing. Ko-
čová.

DP  DANEX-PLAST
Prodej materiálů

VODA, TOPENÍ, PLYN
Nabízíme zákazníkům:

■ PVC odpadní trubky a tvarovky
Tr 50...23,80    Tr110...60,10 Kč/m

■ PPR plast. potr. pro rozvod vody
Tr20... 16,70    Tr25...26,30 Kč/m
Půjčujeme svářečky plastů

■ Měděné potrubí pro rozvod tepla
Tr12x1...56,80 Tr15x1...65,40 Kč

■ Umyvadla, WC kombi, mísy
umyvadlo 50 od 613 Kč
55 od 661 Kč
WC kombi od 2319 Kč

■ Radiátory, ohřívače, bojlery

ulice  Novoveská 7
Ostrava - Mariánské Hory
Po - Pá: 7 - 17, So 8 - 12

Tel.: 596 624 358  www.danex.cz

Oční optika
EURO OPTIK

Tř. 28. října 253
O.-Mariánské Hory (Zátiší)

V měsíci listopadu a prosinci využijte
50% slev na veškerá skla.

Přijďte si vybrat ze široké nabídky
veškerého sortimentu optiky.

Telefon: 596 612 250

ARABESQUE
❖ Kosmetika, permanentní make-up

❖ Pedikura, manikura ❖ Nehtová modeláž

Nové studio na Tř. 28. října 209
(vedle knihkupectví Librex) v Ostravě-Mariánských Horách

Objednávky na telefonním čísle: 596 619 622
Kosmetika, permanentní make-up 777 008 203
Pedikura, manikura 603 842 709
Nehtová modeláž 737 033 053

STUDIO NA SLÉVÁRENSKÉ ULICI Č. 22 V MARIÁNSKÝCH HORÁCH

KRÁSA POD JEDNOU STŘECHOU
Využijte všech služeb pod jednou střechou

Objednávky na telefonním čísle: 596 619 994

Nabízíme:
✘ Kadeřnictví 

- pánské a dámské
✘ Kosmetika
✘ Masáže
✘ Manikúra

✘ Pedikúra
✘ Solárium
✘ Lymfodrenáže
✘ Kineziologii
✘ Nehtová modeláž

Květinářství ROZMARÝNEK
ul. Přemyslovců (vedle cukrárny)

Nabízí:
☛ vázání dárkových 

a svatebních kytic
☛ smuteční kytice a věnce

☛ suché vazby
☛ pokojové květiny
☛ keramika

OTEVŘENO:
Po - Pá 8.30 - 17.30, So 8.00 - 12.00

28. října - státní svátek máme otevřeno od 8.00 do 12.00 hodin

Prodej dušičkových vazeb a věnečků (možnost objednávek) 
Telefon: 731 166 268


