
Od 1. 1. 2005 dojde k přečíslování telefonních stanic ÚMOb
Mariánské Hory a Hulváky. Stávající čísla telefonních stanic bu-
dou přesměrována na nová telefonní čísla ještě zhruba půl roku.
Níže uvedená čísla budou funkční od 1. 1. 2005, přečíslování 
ostatních telefonních čísel proběhne v průběhu roku 2005.

Čtyřicetiletý Ladislav Holba z Marián-
ských Hor si musí pamatovat každý chod-
ník, křižovatku či vozovku. Pracuje v Chari-
tě svatého Alexandra a má na starosti propa-
gaci chráněné stolařské a textilní dílny. Pro-
to musí stále chodit po úřadech a po školách.
Přitom mu chybí to nejdůležitější - zrak 
a sluch.

Jeho ušima a očima je mu sedmiletý čer-
ný labradorský retrívr Aramis. Poslouchá
svého pána na slovo a je navíc špičkou mezi
vodícími psy. O jeho úspěších na soutěžích
píšeme velmi často. Na letošním mistrovství
České republiky 21. ročníku Memoriálu Mi-
roslava Fišera ve výkonu vodících psů získal
Aramis první místo.

Největším přáním pana Holby jsou signa-
lizační semafory na každé křižovatce. Pes
totiž barvy nepozná a tak se řídí ostatními
chodci. A ti mnohdy přecházejí na červenou.

Málokterý člověk navíc ví, co znamená
bíločervená pruhovaná hůl, jaké má daný
člověk postižení a jak se k němu má chovat.

Řidiči například neví, že hluchoslepý člověk
s bíločerveně pruhovanou holí troubení sly-
šet zkrátka nemůže.

Společnost pro hluchoslepé LORM vydal
praktickou příručku, která radí nám všem,
jak se k takto postiženým chovat.

Přetiskujeme několik užitečných rad.

III. Zásady průvodcovství
Každý hluchoslepý člověk se dostává do

situace, kdy potřebuje pomoc druhého. Zde
je několik návodů a rad, jak se správně za-
chovat, potřebuje-li hluchoslepý Vaši pomoc
a Vy mu ji chcete nabídnout.

Jak vést hluchoslepého člověka
❖ Průvodce přistoupí k hluchoslepému

člověku zepředu, lehce se dotkne jeho paže,
představí se a vhodně zvolenou komunikač-
ní technikou se oba dohodnou na směru tra-
sy.

❖ Průvodce nabídne hluchoslepému na-
dloktí své levé paže s ohledem na bezpečnou
a pohodlnou chůzi klienta.

❖ Průvodce jde přibližně jeden krok před
klientem.

❖ Průvodce verbálně nebo předem smlu-
veným pohybem paže upozorňuje hlucho-
slepého na horizontální a vertikální změny
povrchu (obrubník, svah, schodiště, eskalá-
tor apod.).

❖ Průvodce přizpůsobí rychlost chůze 
a délku kroku možnostem doprovázeného.

❖ Během delší chůze je vhodné z důvodu
únavy vystřídat vodicí paži.

❖ Je-li to možné, popisuje průvodce kli-
entovi během cesty okolí, kterým prochá-
zejí.

❖ Hluchoslepý člověk se do průvodce ne-
zavěšuje, nedrží ho za rameno nebo části 
oděvu.

❖ Průvodce před sebou klienta nikdy ne-
postrkuje ani se do něj nezavěšuje.

❖ Během cesty je průvodce za doprová-
zeného plně zodpovědný, je jeho povinností
dovést ho bezpečně do cíle cesty.

Přecházení ulice
Jestliže vidíte hluchoslepého člověka na

kraji chodníku, lehce se ho dotkněte a ze-
ptejte se, zda potřebuje pomoci při přecho-
du. Nabídněte mu loket a upozorňujte ho na
nerovnost terénu.

Dopravní prostředky
Vidíte-li, že má hluchoslepý člověk při

nastupování/vystupování z dopravního pro-
středku problémy, dotkněte se lehce jeho pa-
že a nabídněte mu pomoc. Doveďte ho ke
dveřím vozu a položte mu volnou ruku na
držadlo. Při vystupování postupujte stejně.

Místo k sezení
Potřebuje-li se hluchoslepý člověk v do-

pravním prostředku posadit, položte jeho ru-
ku na opěradlo. Zjistí tak polohu sedadla 
a posadí se.

Nerozhodujte za hluchoslepého
Kdykoliv se budete domnívat, že hlucho-

slepý člověk potřebuje Vaši pomoc, raději se
zeptejte. Nenuťte ho dělat, co sám nechce.
Není mu to příjemné.
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Do konce tohoto roku ještě můžete přispět
jakoukoli částkou na veřejnou sbírku, jejíž
výtěžek bude použit na rozvoj Třebovického
útulku pro psy.

Veřejná sbírka, vyhlášená Statutárním
městem Ostravou, probíhá již od počátku
prosince. 

Své příspěvky můžete poukázat na číslo
bankovního účtu: 30189-1649297309/0800.
Správcem Třebovického útulku pro psy je
Městská policie Ostrava.

Obdobná sbírka zde probíhala v období
od 7. 6. 1999 do 31. 5. 2004 a hrubý výtěžek
sbírky činil 228 438 korun. Podle mluvčí
Městské policie Ostravy Zuzany Larišové
byly tyto prostředky použity na nákup čipů,
čipovacích zařízení, fixačního stolu, vysava-
čů na mokrý úklid a samozřejmě i pro nákup
piškotů a hraček pro psy. (TK)

Přispějte na opuštěné pejsky

Hluchoslepí žijí mezi námi

Pohoda svátků vánočních
Přiznávám se už pokolikáté, že miluji Vánoce. Když se nad tím zamyslím, tyto svátky

mají rády především ženy. Zvláštní je to proto, že právě pro ně bývají největším pracov-
ním a přiznejme si že i duševním náporem. Proč je tedy tolik milujeme? Určitě ve skry-
tu duše jako malé holky doufáme, že právě tyto letošní nás Ježíšek opravdu překvapí a
nadělí nám něco, co vybral a zabalil sám! Ale úplně nejvíc se na ně těšíme kvůli dětem.
A je úplně jedno, jak velké jsou! Protože to, jak spontánně projevují radost je to nejnád-
hernější, co je pod stromečkem.

Miluji i vůni jehličí, ochutnávání vánočního cukroví a vůbec všech těch dobrot, poe-
tiku pohádek a třpytící se sníh. Zkrátka celé období vánočních svátků.

Přeji vám, aby pro vás byly ty letošní Vánoce svátkem pohody, radosti a klidu. Užijte
si je v bezpečné náruči svých blízkých a radujte se, že jste spolu. Ono je to totiž to nej-
důležitější! V roce 2005 buďte zdraví a šťastní a ať vám vyjde úplně vše, co si přejete!

Táňa Kantorková.
Změna radničních telefonních čísel

Čís. tel.
stávající nové

596 620 341 599 459 102
596 620 342 599 459 103
596 620 343 599 459 104
596 620 344 599 459 105
596 620 345 599 459 106
596 620 346 599 459 107
596 612 277 599 459 101
596 627 717 599 459 113
596 627 479 599 459 108
596 627 520 599 459 109
596 627 680 599 459 110
596 627 681 599 459 112
596 627 415 599 459 141
596 627 416 599 459 142

Milí občané Mariánských Hor a Hulvák,
přeji Vám nádherné a pohodové Vánoce a do
nového roku 2005 pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti a úspěchů!

Jen hezké dny po celý rok vám ze srdce přeje

Vaše Liana Janáčková a vedení radnice

Spěchejte s vyřízením svých záleži-
tostí, protože posledním úředním dnem
letošního roku je středa 22. prosince 
s obvyklou pracovní dobou (od 8.00 do
12.00 hodin).

Od 23. prosince do 31. prosince 2004
je úřad pro veřejnost uzavřen. Prvním
úředním dnem příštího roku je pondělí
3. ledna 2005. (Red.)

Pro zamyšlení přetiskujeme několik 
aforismů od Otakara Matuška, rodáka 
z Mariánských Hor:
- Člověk je dlužník, který se chová jako 

věřitel
- Kdo je tolerantní, nemusí tolik odpouštět
- Když žena otevírá prostor, začnou muži

růst křídla
- Moře dá zapomenout na kaluže, ne na

studánky
- Poezie navrací slova tichu
- Talent je nejistota
- V každém pádu je zárodek letu
- Žízeň má pramen v duši

O zesnulém Samovi Rayburnovi, býva-
lém předsedovi sněmovny reprezentantů, se
vypráví tento příběh. 

Dcera jeho přítele utrpěla vážné zranění
při dopravní nehodě. Druhý den časně ráno
zaklepal pan Rayburn u svého přítele na do-
movní dveře. „Můžu nějak pomoci?“ vyptá-
val se. Přítel odpověděl, že se nedá nic dělat.

„Nuže,“ řekl Rayburn, „měl jste dneska
už kávu?" 

Přítel řekl, že ještě nesnídal. Rayburn se
tedy sám pustil do přípravy snídaně. Přítel
za ním po chvíli do kuchyně přišel a ptá se:
„Pane předsedo, myslel jsem, že máte dnes-
ka snídat v Bílém domě.“

„Měl jsem,“ odvětil Rayburn, „ale zavolal
jsem prezidentovi a řekl jsem mu, že mě po-
třebuje můj přítel, takže nemůžu do Bílého
domu přijít.“

Blíží se Vánoce, a proto bych vám chtěl
popřát.

Přeji vám, abyste o Vánocích zakusili, že
jste důležití pro druhé. Že jste druhým stáli
za to, aby si na vás nejen vzpomněli, ale i na
vás mysleli a navštívili vás. Že jste měli pro
ně takovou cenu, že oni vám darovali s dár-

kem i kus svého srdce. Přeji vám hodně lidí,
pro které jste důležití. 

A také vám přeji co nejvíce těch, kteří
jsou „důležití“ pro vás. Těch, kteří vám stojí
za to, abyste na ně nejen mysleli, ale kvůli
nim se i trápili a třebas i odkládali důležité
schůzky.

To pak budete mít poklad, který vám ne-
bude moci nikdo ukrást.

Chtěl bych vás také pozvat na vánoční
bohoslužby. Při nich budeme Bohu děko-
vat za to, že on nás považoval za tak důle-
žité, že se stal jedním z nás. Budeme spo-
lečně slavit „Boží narození“.

Vánoční bohoslužby v kostele P. Marie
Královny na Stojanově náměstí:

Pátek 24. 12. „půlnoční“ 22.00 hod.
Sobota 25. 12. narození Páně 7.00 

a 10.00 hodin.
Neděle 26. 12. sv. Štěpána 7.00 a 10.00

hodin.
V sobotu a neděli od 14 do 18 hodin bu-

de kostel otevřen k prohlídce a návštěvě
betléma.

Jiří Ramík, farář

Vánoční přání - „to důležitější“

Novoveská
Úřad městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky vydal investorovi, tj. Statutární-
mu městu Ostrava, stavební povolení k akci:
„Oprava veřejného osvětlení, oblast Novo-
veská“. Předmětem rekonstrukce veřejného
osvětlení je demontáž stávajícího zařízení
veřejného osvětlení, výstavba nového, čás-
tečně s uložením kabelů veřejného osvětlení
do země a částečně s umístěním na stávající
opěrné body SME.

Rekonstrukce se týká ulic od 28. října po
ulici Novoveskou a od ulice Sokola Tůmy
po rondel na ulici Přemyslovců.

Stavba by měla být dokončena do 30.
června 2006 a na její realizaci se podílejí
Ostravské komunikace.

Radnice v Mariánských Horách a Hulvá-
kách se předem omlouvá za možné komplika-
ce, se kterými se setkají chodci a majitelé au-
tomobilů v místech překopů a prokopů.  (JEZ)

Pracovní doba na radnici
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Poznáte svého pradědečka?

Další záhadná pohlednice, údajně z Mariánských Hor nebo Hulvák, kterou neumíme zařa-
dit. Pomůžete nám?

Hudební škola dodnes slouží svému původnímu účelu, dnes Základní umělecká škola Eduar-
da Marhuly

Poznáte svou prababičku?

Znáte den, ve kterém projížděl prezident Masaryk Mariánskými Horami? Napište.

V roce 1925 byl v Mariánských Horách park, který je vyobrazen na pohlednici. Umíte určit místo, kde se nacházel?

Za první republiky byla v Mariánských Horách budova, která se nazývala Elektrické divadlo. Zná někdo historii této budovy a ví, kde stála?

V roce 1923 se v Os-
travě konala Průmy-
slová a živnostenská
výstava v prostorách
dnešní ulice Výstavní
až po budovy Vítkovic-
kých železáren na ulici
1. máje. A že to nebyla
výstava ledajaká doku-
mentují tyto pohledni-
ce. Nemáte náhodou
doma písemné infor-
mace o této výstavě?
Podělíte se o ně s ná-
mi, abychom mohli
rozšířit naši radniční
kroniku?

Malé předvánoční vzpomínání
Pan K. Č. z Mariánských Hor nám na radnici zapůjčil album krásných starých pohlednic. A protože ně-
která místa nedovedeme přesně určit, dělíme se o jejich krásu s vámi. Snad nám pamětníci pomohou…



Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální

péči občanům v souladu se zákonem č.
114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v so-
ciálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů. Za tím účelem ve spolupráci se
státními orgány, občanskými sdruženími,
církvemi, charitativními a jinými organiza-
cemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří
potřebují sociální péči.

Poskytujeme občanům služby - pečova-
telskou službu a dávky sociální péče. V sou-
časné době má odbor sociálních věcí osm
dávkových pracovnic, osm sociálních pra-
covnic, jednoho kurátora, devět pečovatelek,
dvě sociální pracovnice pečovatelské služby
a jednu rehabilitační sestru-fyzioterapeuta.

Pečovatelská služba
Je poskytována v domácnostech občanů,

kteří pro svůj věk nebo nepříznivý zdravotní
stav potřebují pomoc jiné osoby. V našem
městském obvodu je pečovatelská služba za-
jištěna jen v pracovní dny. Ve dnech pracovní-
ho klidu se snažíme zajistit péči ve spolupráci
s nestátními neziskovými organizacemi.

V uplynulém období jsme se snažili zlep-
šit naše služby - například zvýšení nabídky
úkonů pečovatelské služby a nabídka geria-
trické péče pro obyvatelé domů s pečovatel-
skou službou.

V Městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky žije asi 20 % občanů starších 60
let. V průměru od roku 1999 do roku 2002
byla poskytována pečovatelská služba 169
občanům ročně, v roce 2003 jsme zazname-
nali zvýšení požadavků na pečovatelskou
službu od 208 občanů. Snažíme se, aby pe-

čovatelská služba byla poskytována co nej-
déle v domácnosti občana, aby nemusel být
umístěn v domově důchodců nebo v jiném
zařízení.

Pečovatelská služba je financována z pro-
středků městského obvodu. Od roku 1999
do roku 2003 jsme vynaložili na její provoz
celkem částku 8 968 855 Kč, z toho jen na
běžné výdaje částku 3 407 815 Kč.

Od občanů jsme obdrželi úhrady za úko-
ny pečovatelské služby od roku 1999 do ro-
ku 2003 v celkové výši 576 821 Kč.

GERIFITCENTRUM
Na základě doporučení ošetřujícího léka-

ře provádí jedna fyzioterapeutka rehabilitaci
občanů, která je hrazena zdravotními pojiš-
ťovnami. V Domech s pečovatelskou služ-
bou je pro občany zajištěna pedikúra, kadeř-
nictví a do poloviny letošního roku také ma-
sáže.

Příjmy od zdravotních pojišťoven od roku
1999 do roku 2003 byly ve výši 959 594 Kč.

Sociální pracovnice odboru sociálních vě-
cí vykovávají sociálně-právní ochranu dětí,
šetří majetkové a sociální poměry občanů, vy-
konávají funkci opatrovníka občanům zbave-
ným způsobilosti k právním úkonům a kurá-
tor se zabývá nezletilými dětmi a mladistvý-
mi s opakovanými poruchami chování.

Na úseku sociálně-právní ochrany dětí
pracují čtyři sociální pracovnice, které řeši-
ly od roku 1999 do roku 2003 v průměru
1767 případů ročně, z toho 124 nových pří-
padů. Statisticky je to asi 442 případů na
jednu sociální pracovnici ročně.

Od roku 1999 do roku 2003 řešil jeden
kurátor sociální situaci v průměru u 126 kli-
entů ročně.

Na úseku péče o nezaměstnané bez ne-
zaopatřených dětí, o rodinu a děti, senio-
ry a zdravotně znevýhodněné občany pra-
cují čtyři sociální pracovnice. Od roku 1999
do roku  2003 bylo průměrně za rok podáno
66 žádostí do domova důchodců nebo penzi-
onu, z toho polovina byla žádostí čekatelů
přednostních a naléhavých.

Porovnali jsme počty provedených šetření
sociálních a majetkových poměrů občanů od
roku 1999 do roku 2003 a zjistili jsme, že je-
jich počet byl více než třikrát vyšší. V roce
1999 bylo provedeno 559 sociálních šetření
a v roce 2003 bylo provedeno 2005 sociál-
ních šetření.

Dávkové pracovnice zajišťují výplatu dá-
vek sociální péče. Jejich výplata se zvyšuje
od roku 1999 a koresponduje se zvyšující se
nezaměsnaností v Ostravě.

Výplata dávek sociální péče:
Rok Celkem
1999 22 709 599 Kč
2000 32 699 932 Kč
2001 35 220 242 Kč
2002 37 936 416 Kč
2003 42 796 899 Kč
S účinností od 1. 10. 2001 se zvýšily část-

ky životního minima. Porovnáme-li rok
1999 s rokem 2003, skoro dvojnásobně se
zvýšilo čerpání finančních prostředků na
dávky sociální péče.

M. Mücková, vedoucí soc. odboru
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Na kávu zajděte
do nové kavárny

Pestrý výběr z mnoha druhů káv, ča-
jů a dobrot nabízí nově otevřená kavár-
na AMADEUS. Najdete ji na tř. 28. říj-
na 204, přímo naproti tramvajové za-
stávce. V příjemném prostředí zapome-
nete na předvánoční shon a svou dob-
rou kávu si zcela vychutnáte. (TK)

Bydlíme různě. V palácích, v maringot-
kách, v rodinné vilce či družstevním domě.
Ale také v obecním bytě či u hodného pana
domácího. Každé bydlení má své zádrhely.

Že budeme bydlet a bydlíme nám připadá
naprosto samozřejmé. Poněkud svérázné je
takzvané nájemné bydlení, kterému před-
chází nájemní smlouva, jež stanoví základní
podmínky bydlení.

V našem případě tedy pronajímatel Úřad
městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky prostřednictvím bytového odboru uza-
vírá a sjednává nájemní smluovu s obča-
nem-nájemcem. Cituji:

- nájemce se zavazuje platit pronajímateli
tyto měsíční úhrady:

datum nájem+vybavení služby celkem
Kč Kč Kč

- úhrada nájemného, jakož i zálohy na
služby, spojené s užíváním bytu související,
jsou splatné měsíčně, nejpozději vždy do
posledního dne měsíce, za který je hrazeno.
Nájemné i zálohy na služby se platí společ-
ně.

- nájemce se zavazuje hradit nájemné pro-
střednictvím SIPO

- nájemce může zaplatit nájemné v hoto-
vosti osobně na majetkoprávním odboru
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky oproti 
účetní stvrzence

- nezaplatí-li nájemce nájemné, či zálohy
na služby, či vyúčtování služeb do pěti dnů
od jejich splatnosti, je povinen dle platných
zákonodárných předpisů zaplatit pronajíma-
teli poplatek z prodlení za každý den pro-
dlení až do zaplacení dluhu

- neplacení nájemného je hrubým poruše-

ním povinnosti nájemce a může být důvo-
dem k výpovědi z nájmu bytu. Při dluhu,
který převýší částku 15 000 korun, je prona-
jímatel oprávněn zveřejnit jméno a adresu
dlužníka, k čemuž nájemce podpisem ná-
jemní smlouvy dává svůj souhlas.

V této souvislosti bychom chtěli podo-
tknout, že je zcela nepodstatné, z jakého dů-
vodu neplatí nájemce nájem a stává se dluž-
níkem. Rovněž tak je zcela nepodstatná do-
ba trvání dluhu. Podstatné je, že nebyly do-
drženy ze strany nájemce podmínky nájem-
ní smlouvy. Tímto vzniká pronajímateli prá-
vo vyžadovat poplatky z prodlení za dlužný
nájem (viz bod 5 nájemní smlouvy).

Dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kte-
rým se stanoví výše úroků z prodlení a po-
platků z prodlení podle Občanského zákoní-
ku, číní poplatky z prodlení 0,25 % denně 
a to za každý, i započatý měsíc prodlení až
do zaplacení - tedy úhrady dlužné částky!
Poplatky z prodlení se tedy počítají ode dne
vzniku dluhu za nájemné až do jeho celko-
vého zaplacení!

Příklad:
Dlužné měsíce pana XY jsou leden, bře-

zen, květen, červenec, prosinec 2004. Před-
pis základního nájemného činí 3124 Kč,
tzn., že dlužný nájem za uvedené měsíce či-
ní celkem 15 620 Kč (5x3 124). Poplatky 
z prodlení za výše uvedené dlužné období
činí k 31. prosinci 2004 částku 8553 korun.

I přesto, že jsou další měsíce od ledna
2005 hrazeny pravidelně, poplatky z prodle-
ní nadále stoupají, neboť dlužná částka ve
výši 15 620 za dlužné měsíce nebyla uhra-
zena. Pokud dlužník neuhradí ani jednu

splátku, další rok už činí poplatky z prodle-
ní 14 253 korun. Přičteme-li k této částce
předcházející poplatky z prodlení, dojdeme
k částce 22 806 korun a přičteme-li ještě
dlužný nájem, celkový dluh se rovná částce
ve výši 38 426 korun. V případě, že je podán
k Okresnímu soudu návrh na výpověď z ná-
jmu bytu pro neplacení nájemného, případ-
ně platební rozkaz, zvýší se dlužná částka 
o soudní náklady, jejichž výše není nezane-
dbatelná.

Rada městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky má své schůze jednou za čtrnáct
dnů. Velmi často projednává několik žádostí
o prominutí poplatků z prodlení za dlužný
nájem a služby spojené s užíváním bytu.
Málokdo si totiž s předstihem uvědomí, že
částka za poplatky z prodlení je několikaná-
sobně vyšší, než samotný dluh. Tady se na-
bízí neplatičům jediná otázka - zkuste pro-
jednou nezaplatit plyn, elektřinu nebo kabe-
lovou televizi. Zkusíte to i přesto, že víte
přesně, co bude následovat? Všechny tyto
instituce vám totiž po nezaplacení upomín-
ky okamžitě přeruší dodávku energie a zno-
vuzapojení si naúčtují.

Proto bychom chtěli upozornit všechny
nájemníky, kterých se tento problém týká,
že každá žádost o prominutí poplatků z pro-
dlení je posuzována jednotlivě. V úvahu jsou
brány všechny dostupné informace a celko-
vá závažnost situace. Závěrem lze však kon-
statovat, že rada městského obvodu poplatky
z prodlení nepromíjí.

Přečetli jste si malé zamyšlení, jak snad-
no lze přijít o pocit bezpečí domova.

Majetkoprávní odbor

Bezpečí domova

Ceptum, obecně prospěšná společnost ve
spolupráci s Nadačním fondem Elpida pořá-
dají v Ostravě-Mariánských Horách zajíma-
vou a netradiční školu - „Školičku internetu
pro seniory“.

Snahou tohoto programu je seznámit se-
niory srozumitelnou formou nejen s moder-
ní technologií - osobním počítačem (PC),
ale zejména s moderním způsobem komuni-
kace - s internetem a se základními způsoby
práce s tímto médiem. Tento program činí
10 vyučovacích hodin a to za cenu 100 Kč.

Někteří senioři tuto novou aktivitu přijí-

mali z počátku s trochou nejistoty, mírnou 
obavou a respektem k dosud nepoznanému
médiu, postupně však se stále větším nadše-
ním. Velmi brzy se vytvořila přátelská atmo-
sféra mezi seniory i mezi seniory a lektory,
ale zejména se všichni rychle skamarádili 
s PC.

Pokud se i vy chcete dozvědět něco ze
světa počítačů, vyzkoušet si práci s interne-
tem nebo poslat svým dětem a známým 
e-mail, přijďte mezi nás.

Zavolejte na telefonní číslo 597 081 295,
728 407 798.

Školička internetu pro seniory

Estetika - kresba, malba, keramika
Keramický kurz pro začátečníky a po-

kročilé
Termín od 11. 1. 05 - 22. 3. 05
Od 18.30 do 20.30 hod.
Cena 1000 Kč
Pro studenty i pro dospělé
Dramatická výchova (DIVIDLO,

HLUBINA)
DIVIDLO OSTRAVA: Každé pondělí,

středu a čtvrtek pravidelné zkoušky jednotli-
vých skupin Dividla.

14. - 16. 1. Víkendový seminář 
„KOLUMBUS“ k metodice dramatické
výchovy

- DDM (začátek v pátek v 17.00 hodin)
- prožitková záležitost, hlasová výchova 

a struktura dramatu
- vedou: Radka Svobodová - Praha a Pet-

ra Rychecká - Brno 
- cena 500 Kč/osoba, splatná při příchodu
- možnost přespání ve vlastních spacích

pytlích a na karimatkách přímo v DDM. Ku-
chyňka a sprcha k dispozici…

- předběžně se přihlaste na tel. čísle 
596 637 767, Saša Rychecký, e-mail: 
dividlo.ostrava@seznam.cz

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - lekce DV
pro žáky ZŠ a SŠ každý den dopoledne 

HOPSÁLEK - cvičení s balony pro děti
od 3 let - každou středu od 14.00 do 15.00 

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY -
každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00

DIVIDLO - všechny skupiny divadelního
souboru přibírají své členy

HLUBINA - vystoupení souboru na ple-
sech a dalších společenských akcích…

DDM přijímá také v tomto školním ro-
ce předškoláky, žáky ZŠ a mládež do zá-
jmových kroužků a kurzů: 

Dramatický obor
Obor výpočetní techniky - Základy na

PC, programování, počítačová grafika 2D
Obory výtvarné - keramiky; kresba; mal-

ba; textilní techniky
Výuka je zaměřena rovněž na talentované

děti a mládež se zájmem o případné studium
na výběrových středních uměleckých školách.

Sportovní akce:
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. 2005 Lyžařský

zájezd členů lyžařské školky do Beskyd. Pro
doplnění autobusu je možná i účast veřej-
nosti.

22. 1. 2005 Šampión Mariánských Hor 
a Hulvák - jízda na saních. Jízda na sáňkář-
ské dráze ve Starých Hamrech. Pouze pro
ZŠ Mariánských Hor a Hulvák.

Vážení  přátelé,
dovolte, abych vám popřála krásné proži-

tí vánočních svátků a úspěšný vstup do No-
vého roku. Dětem přeji bohatou nadílku,
hodně sněhu a krásné jiskřičky v očích u vá-
nočního stromečku.

Dovolte mi také, abych vám poděkovala
za vaši přízeň, kterou jste věnovali Domu
dětí a mládeže v Ostravě-Mariánských Ho-
rách a věřím, že se opět sejdeme v novém ro-
ce nejen s dětmi a mládeží, ale také s vámi,
neboť i pro vás je připravena bohatá nabíd-
ka akcí a kurzů. Těšíme se i na vaše náměty
a připomínky.

Jana Secová,
ředitelka Domu dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Mariánské
Hory, Korunní 49 - akce konané v lednu 2005

Před vánočním
výkladem
Jindřich Oleš

Stojím před výkladem
plným vánočních dárků.

Mikuláš má přeplněn proutěný koš
zbytečnými maličkostmi
drobnými marnivostmi. 

Samé tretky a cetky.

Anděl se ďábelsky usmívá
nad naaranžovanou snůškou

nevyprodaných hloupostí.
A těší se

až bohatým snobům
u pokladen bankovky zašustí.

My na to nemáme.
A proto ti jiný dárek dám.

Zavři oči.
Čistým srdcem ti ty nejkrásnější

slova pošeptám.

Kresby: Jindřich Oleš

Představujeme vám

Přiznejme si, že to, že je v Marián-
ských Horách a Hulvákách železniční
zastávka, ví málokdo. A přitom je tam

z doby, kdy bylo vybudováno železniční spo-
jení  mezi Vídní a solnými doly v Bochni 
v Haliči. Tedy hodně dávno. Mariánské Hory
se tenkrát jmenovaly Čertova Lhota a geogra-
ficky se rozkládaly na sever od dnešního síd-
liště Vršovců. Na jih ani ťuk. Tam byl hřbitov
a v dáli Vítkovice se svou Rudolfovou hutí.
Nádraží spojovalo Lhotku s okolním světem -
jinými evropskými městy - a jistě bylo na něm
(na rozdíl od dnešního stavu) velmi rušno. 

Toto strategické místo mohlo své uplatnění
ještě znásobit, kdyby …

Na rozhraní Mar. Hor, Hulvák a Nové Vsi
měl být u Odry (těsně vedle nádraží) v roce
1904 vybudován lodní přístav. Ostravský pří-
stav Odersko-dunajského průplavu. Odtud
měly vyplouvat  říční remorkéry do Baltické-
ho a Černého moře plné kovových výrobků,
uhlí a koksu. Měl mimo jiné sloužit i pro vy-
kládku kvalitní švédské železné rudy, co by
potrava pro Vítkovické vysoké pece. Tyto plá-
ny však byly a jsou pořád jen a jen na papíře.
Hospodářské poměry Severní Moravy a Slez-
ska se měnily, až se změnily a průplav je stá-
le v rovině vědeckých konferencí.

Pak tu byl ještě jeden nápad, velmi zajíma-
vý….

Nápad progresivní a Mar.Hory v něm měly
hrát opět prim. Jednalo se o propojení údolí
říčky Ondřejnice s Ostravou. Tak jako řeka
Ostravice s Frýdlantem a Frýdkem Místkem
má svou železniční trať do Ostravy, tak ji měl
mít i Frenštát, Tichá, Kozlovice, Hukvaldy,
Brušperk, Stará Ves, Proskovice, Stará Bělá,
Zábřeh, Vítkovice, Hulváky, Čertova Lhotka.
Tak vypadala nejdelší verze projektu dráhy,
která měla zpřístupnit  nenasytnou Ostravu

dělníkům od Ondřejnice tak, aby  nemuseli
přes týden přespávat v místních šachetních 
a huťařských  kasárnách a aby se dalo lépe ob-
chodovat se stavebním kamenem, vápencem
(pro hutě), dřívím, dobytkem … z předhůří
Beskyd. A také zpřístupnit hory a lesy měst-
skému obyvatelstvu, které trpělo neúnosně
špatným vzduchem.

Reálnou podobu získal projekt, už ne tak
kilometrově dlouhý a tedy i méně  finančně
náročný v roce 1906, kdy  byla  podána žádost

o udělení koncese pro Družstvo Ostravsko-
Brušperské dráhy v čele s JUDr. Edmundem
Palkovským, narozeným 18. 10. 1878 v Bruš-
perku. Z výčtu jeho funkcí uvádím alespoň
některé. Zakladatel a první starosta ostravské-
ho Sokola, předseda odbočky Ústřední Matice
školské, zakladatel Spolku Národní dům, kte-
rý měl posílit český kulturní život v národ-
nostně rozdělených městech, dnes budova
Divadla  J. Myrona, jednatel Spolku Morav-
ský klub. Zasloužil se o založení Českého ak-
ciového pivovaru a Občanské záložny.

Družstvo vypsalo v roce 1913 konkurs na
provedení stavby z nádraží v Mariánských
Horách do Brušperku o délce 16,075 km. 
V květnu 1914 byla koncese přidělena JUDr.
Palkovskému a ten ihned zahájil vytyčovací
práce a stavby některých staničních budov.
Jenže začala první světová válka se všeobec-
nou mobilizací a během ní to, co bylo posta-
veno bylo zdevastováno. Po vyhlášení Česko-
slovenska nebyl zájem pokračovat v započaté

akci. Nebyly peníze, ani chuť. Tu měl jen
JUDr. Palkovský. Svou koncesi, když si už ta-
ké nevěděl rady s potížemi, které mu kladly
místní i vzdálené úřady prodal Vítkovicím -
jejich správní komisi, ale i ti s výstavbou otá-
leli. Do projektu se dokonce vložil starosta
města Ostravy Jan Prokeš, ale z úst generální-
ho ředitele železáren se dozvěděl, že vzhle-
dem ke ztíženým finančním a odbytovým po-
měrům, zejména nedostatku kapitálu, díky 
úvěrovaným dodávkám do SSSR (psala se 20.
léta minulého století), nemohou  dostát svým
závazkům. Dokonce nabídly koncesi zdarma
podstoupit městu Moravská Ostrava. Ta ji ne-
přijala pro chronický nedostatek městských
peněz a čekalo se, co udělají Vítkovice. 

V den výročí 100 let fabriky v roce 1928
zatloukl Luis Rothschild zlatý hřeb do pražce
před  budoucím nádražím v Zábřehu  místní
železnice Mar. Hory - Brušperk. JUDr. Pal-
kovský byl pochválen za průkopnickou práci.
Rok a půl na to JUDr. Palkovský zemřel s pře-
svědčením, že jeho celoživotní sen se naplní
… Ale nikdy se tak nestalo. Je pravdou, že
různé tramvajové linky na krátkých úsecích
projektované tratě a následně autobusy zpří-
stupnily obce na jih od centra Ostravy, ale 
k vlakovému spojení Mar. Hor s Brušperkem
nikdy nedošlo. Nádraží v Mariánských Ho-
rách se nestalo přestupním uzlem do líbezné
oblasti  pod Palkovskými vrchy.

Podle příspěvku pana M. Kročka z roku
1995 ve sborníku Ostrava pro Zpravodaj  rad-
nice MH+H napsal

J. Jezerský
Kontrolní otázka:
Kdy se začalo jezdit na trati Vídeň - Kra-

kov?
Písemné odpovědi zasílejte na adresu re-

dakce Zpravodaje.

Brusel
Ve dnech 8. až 10. prosince byla paní sta-

rostka na cestách. Na pozvání europoslanky-
ně Jany Bobošíkové navštívila spolu s jiný-
mi starosty a zaměstnanci státní správy Bru-
sel a budovu EU. Pracovního obědu v Euro-
parlamentu se zúčastnil pan Ramiro Cibria-
ni, který odpovídal na otázky: zastoupení
žen v politice, hospodářská migrace v rámci
EU a  problémy migrace Romů.

Časově náročná cesta autobusem byla
hrazena z fondu paní europoslankyně Bobo-
šíkové. (Red.)

Upozornění pro rybáře
MS Mar. Hor

MS RS úřaduje v klubovně důchodců Do-
lu Jana Švermy na rybníku zvaném „Na Jar-
ce“, a to vždy každou středu od 1. 12. 2004
do 28. 2. 2005 od 10.30 do 15.30 hod.

Výbor MS RS přeje všem členům i ostat-
ním příznivcům rybářského cechu veselé
Vánoce a do nového roku hodně zdraví a ry-
bářských úspěchů.

Za MS RS Josef Roják

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

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

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

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

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

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

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 NASPO-

ŘENÝCH PROSTŘEDKŮ
❒ UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY
❒ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Možnost spolupráce!

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

Dr. 3+1/B, J. Maluchy, OV-Dubina, 3. p./5 400 000 Kč tel. 777 069 607
Dr. 3+1/B, J. Škody, OV-Dubina, 4. p./7 405 000 Kč tel. 777 069 607
Dr. 3+1, J. Kotase, OV-Hrabůvka, 8. p./11 450 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 2+1, Mánesova ul., Ostrava 1, 5. p./8 420 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 2+1/B, Hornopolní, OV-Fifejdy, příz./8 375 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 1+1, Oráčova, OV-Hrabůvka, 9. p./11 317 000 Kč tel. 608 444 164

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

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

Od 18. 12. do 23. 12. 2004
9.00 - 16.00 hodin

PRODEJ
VÁNOČNÍCH

KAPRŮ
A STROMKŮ

LÁKAVÁ
NABÍDKA!

Firma Schmidt
Bendlova 8, Ostrava-Mariánské Hory

(za autobazarem Bešťák)
Telefon: 603 287 205, 596 961 539

HUSOKACHNY
2 - 3,5 kg

(105 Kč za kilogram)

CHLAZENÉ KRŮTY
na objednávku 10 - 20 kg

(72 Kč za kilogram)
Každý čtvrtek 13 - 16.30 hodin

Každý pátek 9.00 až 12.00 hodin

PROVÁDÍME
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Korunní - Pražákova
Mariánské Hory

Petr Vaněk, tel. 736 604 988

Pondělí - pátek
9.00 - 18.00 hod.

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?

ŠIJEME NA ZAKÁZKU:
☛ Kožichy
☛ Velury
☛ Kožešinové límce
☛ Papuče
☛ Čepice

OPRAVUJEME:
☛ Kožené a kožešinové oděvy
☛ Všívání zipů
☛ Oprava a výměna podšívek
☛ Zkracování délky

Kožešnictví NIGA, Gen. Hrušky
1215/25, Mariánské Hory,

sídliště Fifejdy I. (u Baumaxu)
Telefon: 596 634 170

Irena Malá
Kožešnictví
NIGA

RAMI servis s.r.o. Liberec
Pobočka Ostrava

Korunní 56
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel./Fax: 596 633 677
Mobil: 603 905 345
www.ramiservis.cz

SVÁŘECÍ TECHNIKA
� Opravna veškeré autogenní techniky

redukční ventily všech typů, řezáky a řezací nástavce, 
rukojeťové svářecí nástavce, apod. vše výměnným způsobem

� Prodej veškeré autogenní techniky
přídavné materiály, brusivo, hadice, svářecí stroje, manometry, 
ochranné pomůcky pro svářeče, apod.

� Distribuce hasících přístrojů
přenosné hasící přístroje od dceřiné společnosti ALBECO s.r.o. 
Liberec za velmi výhodné ceny

NABÍZÍME:
Kvalitu

- jako jediná firma máme osvědčení k opravám státní zkušebnou
Bezkonkurenční ceny

Množstevní ceny

Těšíme se na Vaši návštěvu

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

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovna-
mi. 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:
4. ledna Vzpomínka na Slovensko. Před-

náška Mgr. Samka s promítáním. Začátek 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

Služby poskytované v DPS

Adresa: Real invest Telefon: 596 628 865

28. října 205 608 808 042

Ostrava 608 927 616

709 00 Fax: 596 628 865

E-mail: info@reality-invest.cz


