
V souvislosti s plánovanou mimořádnou
kontrolou hospodaření městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky se dostávají ve-
řejnosti neúplné a nepřesné informace, které
svým podáním právem vyvolávají dojem
celkového chybného vedení účetnictví ob-
vodu.

Závěr zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření městského obvodu za rok 2003
zní: 

„Byly zjištěny nedostatky v neúplnosti,
nesprávnosti a neprůkaznosti vedení účet-
nictví. Ve smyslu příslušných ustanovení zá-
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláš-
ky č. 505/2002 Sb., nebylo účtováno o zá-

vazcích vůči dodavatelům při jejich vzniku,
z tohoto důvodu použité účetní metody a zá-
vazky vyjádřené v rozvaze ve výši 2 848
930,01 Kč nezaručovaly úplnost, správnost
a průkaznost vedení účetnictví. Zpochybně-
ní inventarizace jednoho účtu je považováno
jako zpochybnění celé inventarizace.“

Kontrolou zůstatku neuhrazených doda-
vatelských faktur (závazků) k 31. 12. 2003
bylo zjištěno, že konečný zůstatek závazků
vedený v účetnictví v celkové výši 2 846
930,01 Kč nesouhlasil se zůstatkem neuhra-
zených faktur vykázaných v "knize došlých
faktur" ve výši 2 863 011,11 Kč. Rozdíl me-
zi údaji, tj. 16 081,20 Kč byl dohledán jako
součtová chyba účetní, která dvakrát sečetla
fakturu stejné dodavatelské firmy ve výši 13
650 Kč a dodavatelům byly vráceny faktury
ve výši 3 405,20 Kč a 26 386 Kč, konečná
nedohledaná suma je 60,- Kč. Součtovou
chybou vznikl chybný inventarizační zápis
závazků. Podle předpisů o účetnictví, je-li
zpochybněna inventarizace jednoho účtu, je
zpochybněna celá inventarizace, tedy inven-
tarizace všech dodavatelských závazků ve
výši 2 847 tis. Kč za rok 2003. Další chybou
účetní bylo, že o závazcích vůči dodavate-
lům bylo účtováno souhrnným měsíčním
dokladem.

Prvotní je součtová účetní chyba ve výši

16 081,20 Kč. Medializovaná suma je 2,8
mil. korun. Tato částka je plně doložena 
účetními doklady (dodavatelské faktury, ne-
uhrazené k 31. 12. 2003, avšak uhrazené po
1. 1. 2004). Šlo o profesní chybu účetní fi-
nančního odboru a já jsem za činnost toho-
to odboru zodpovědná. Proto členové zastu-
pitelstva městského obvodu na svém 11. za-
sedání dne 29. 4. 2004 hlasovali v souladu
se zákonem č. 250/ 2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů o neu-
platnění sankce proti vedoucí finančního
odboru. Všech 15 členů zastupitelstva vy-
slovilo souhlas s neuplatněním sankce proti
mně.

Při přezkoumání hospodaření městského
obvodu se provádí kontrola účetnictví, roz-
počtového hospodaření, plnění příjmů a vý-
dajů rozpočtu a nakládání s majetkem svěře-
ným městskému obvodu. Za finanční odbor
jsem se vyjádřila k nedostatkům zjištěným 
v účetnictví obvodu. Rozpočet městského
obvodu r. 2004 je postupně dokrýván na
straně běžných výdajů z volných zdrojů 
k 31. 12. 2003, které činily 5 255 000,- Kč.
Jedná se o převedené finance na bankovních
účtech obvodu do rozpočtového roku 2004. 

Ing. Věra Palarčíková,
vedoucí finančního odboru
ÚMOb Mar. Hory a Hulváky
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Generální oprava za 2 roky… 
6. září 2004 zahájila výuku i ZŠ Matrosovova v Ostravě-Hulvákách, i když s menším

zpožděním způsobeným stavebními úpravami v budově školy. Začátkem července letošní-
ho roku začala generální oprava celé budovy školy, tělocvičny a hřiště.

Oprava bude probíhat s přestávkami 2 roky a bude při ní zcela změněna fasáda, včetně
zateplení, budou vsazena nová okna, bude provedena modernizace všech sociálních zaří-
zení, elektroinstalace atd., tedy celkově bude budova uvedena do stavu, který odpovídá no-
vým evropským normám.

V rámci opravy budovy budou též dovybavovány učebny novým nábytkem a zařízením,
aby se zlepšilo prostředí ve třídách.

Jde o největší zásah do budovy od jejího vzniku v roce 1927.
Zpočátku existence školy byla prováděna údržba, ale od 60. let nebylo děláno nic a bu-

dova byla v roce 1989 ve značně zchátralém stavu (foto). 
V roce 1996 proběhly první sanační práce v suterénu budovy a první úpravy interiéru.
Současná situace vyžaduje od učitelů, rodičů i žáků ještě trpělivost, než se opravy do-

končí.
Po dokončení oprav by měly být v Mariánských Horách a Hulvákách dvě reprezenta-

tivní základní školy - jedna sídlištní a jedna klasická.
Mrzí nás ovšem projevy vandalismu a poškozování již opravených částí obou škol i je-

jich okolí a to, bohužel, i dospělými.
Někteří obyvatelé našeho obvodu prostě nechtějí mít své bydliště pěkné a neváží si prá-

ce radnice a zastupitelstva obvodu počínajíc a stavebními firmami konče. 
Mgr. Pavel Kroutil, ředitel ZŠ Matrosovova

Kaplička
Na sídlišti Vršovců stojí kaplička.

Prý se v ní zvonilo, když na šachtě 
Ignát zahynul některý z horníků.

Je odsvěcená a nikdo o ni nemá zá-
jem, snad proto, že  k ní nevede voda,
kanalizace, elektřina ani chodníček.

Mnohokrát jsme se dotazovali 
v „místním plátku“, zda mají občané
nějaký návrh co s ní. Zůstali jsme bez
odpovědi. Tak ještě jednou. Poraďte, co
dělat s kapličkou. (JEZ)

Preferenční hlasy
Každé volby téměř do čehokoliv, dávají voličům velikou možnost uplatnit svůj

názor. Není pravdou, že se jen po voliči chce, aby bezmyšlenkovitě vhodil volební
lístek do urny a tím naplnil svou občanskou povinnost. Občan má ideální příleži-
tost zamíchat karty tak, že se budou politické strany divit. Volební zákon mu totiž 
umožňuje dát kandidátům, kterým důvěřuje, preferenční hlas. Nezapomeňte si
dobře prostudovat volební listiny a přesně podle volebního předpisu zakroužkovat
toho (nebo ty), o kterých jste přesvědčeni, že vás nezklamou. Samozřejmě za před-
pokladu, že si dáte tu práci a půjdete k volbám.

Jiří Jezerský, místostarosta MH+H

„Nevyjasněné“ 2,8 mil. Kč
v Mariánských Horách a Hulvákách

ráda bych Vám několika větami vysvětlila
současnou situaci na naší radnici.

Poté, co jsem opustila řady ODS, abych
zabránila direktivnímu zrušení místní orga-
nizace Občanské demokratické strany a sta-
la jsem se nestraničkou, množí se v bulvár-
ním ostravském tisku informace, které se
pokoušejí mne kriminalizovat, zesměšnit 
a skandalizovat. 

Dovedu pochopit, že tato plánovitě řízená
nactiutrhačská kampaň je součástí strategie
některých mých bývalých spolustraníků,
majících za úkol vyvolat vůči mé osobě ne-
vraživost, psychicky mne zdeptat a ponížit.
Jejich cílem jsou nové volby v Mariánských

Horách a Hulvákách a snaha mne odradit od
mé kandidatury do Senátu.

Chci Vám, vážení občané sdělit, že proti
pomluvě se bojuje stejně nesnadno jako pro-
ti atomovému záření. Záleží jen na Vás, zda-
li uvěříte lžím a zkresleným polopravdám,
nebo budete loajální, jako jste byli 14 let
mého působení ve funkci starostky.

Mým úkolem je pracovat pro Mariánské
Hory a Hulváky. Zvelebovat je, aby se Vám
líbily, aby se Vám v nich dobře a spokojeně
žilo. Je to úkol přetěžký a nikdy nekončící,
ale věřte mi, že ho plním ráda.

Vaše starostka Liana Janáčková

Domov s pečovatelskou službou na ulici
Novoveské má v českých klimatických
podmínkách unikátní zařízení.

Jeho jižní fasádu štítové stěny zdobí so-
lární kolektory o absorpční ploše 163 m2.
Sluníčko bude ohřívat užitkovou vodu pro
108 bytů a Mariánské Hory a Hulváky se
tím zařadí mezi města, která využívají ob-
novitelné zdroje energie.

Jak známo, slunce vysílá do kosmického
prostoru mohutné záření, které dopadá i na
náš zemský povrch. I na Ostravu. Je prav-
dou, že v průběhu roku je rozloženo velmi
nerovnoměrně. Proto se do soustavy solár-
ního zařízení pro vyrovnání přísunu slu-
neční energie začleňuje solární zásobník
(tank, akumulátor), který umí pro domác-
nost připravit, spolu s přídavným plyno-
vým ohřívačem použitelnou teplou vodu.
Poté, co projektanti potvrdili správnost
myšlenky - slunce, přirozený, nejlevnější
zdroj tepla - přistoupila paní starostka k re-
alizaci stavby.

Několik technických údajů:
Solární zásobník o objemu 8,4 m3 je 

umístěn ve strojovně, spolu s oběhovými
čerpadly, výměníky a zařízením pro měře-
ní tepla a regulaci.

O ohřev užitkové vody by se měly od
května do srpna bez problémů postarat slu-
neční panely. Ve zbývající části roku bude
předehřátá voda dohřívána v nově instalo-

vaném plynovém zásobníkovém ohřívači
vody na teplotu 55 st. Celsia. Regulace je
řešena automaticky, včetně zabezpečení
havarijních stavů.

A to nejdůležitější závěrem. Peníze.
Stavba je investována:
Z dotace Státního fondu 
životního prostředí 3 633 000 Kč

Statutární město Ostrava 950 000 Kč

Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 674 000 Kč

Dosavadní provoz ústředního vytápění
Domu s pečovatelskou službou zůstane ne-
změněn. Solární zařízení nemá negativní
vliv na životní prostředí, při jeho provozu
nevzniká žádný komunální odpad.

S pozdravem „Slunce neposílá účet“

Jiří Jezerský, místostarosta

Unikát Vážení občané Mariánských Hor a Hulvák,

Společnost LEVEL INSTRUMENTS
byla založena před deseti lety v Ostravě za
účelem poskytování kompletních řešení
pro aplikace v chemickém a petrochemic-
kém průmyslu, potravinářství, teplárnách,
cementárnách a ostatních průmyslových
odvětvích. V dnešní době zastupuje přední
světové výrobce měřících přístrojů s dlou-
holetými zkušenostmi. Prodejní program
společnosti zahrnuje kompletní sortiment
přístrojů pro měření výšky hladiny průto-
ku, tlaku, teploty a vlhkosti, vhodné pro
aplikace již zmíněných průmyslů. Prvotříd-
ní výrobky v sortimentu jsou zárukou spo-
lehlivosti a kvality, která uspokojí i ty nej-
náročnější zákazníky.

Přestože je sídlo firmy LEVEL IN-
STRUMENTS v Ostravě-Mariánských Ho-

rách, její působnost se rozšířila na území
celé republiky i mimo ni. 

Firma deset let působnosti v našem ob-
vodu oslavila nejen setkáním se svými ob-
chodními partnery a představiteli obce,
města a kraje. Svůj dík za dobrou spoluprá-
ci s obcí vyjádřila šekem v hodnotě 50 000
korun, který ve čtvrtek 16. září předal ma-
jitel a ředitel společnosti firmy LEVEL IN-
STRUMENTS pan Hynek V. Nápravník
starostce městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky Lianě Janáčkové. Za tuto
částku budou zakoupeny lavičky, které bu-
dou sloužit k odpočinku všem mariánsko-
horským a hulváckým občanům. Pan Ná-
pravník nezapomněl ani na školství a stej-
nou částku věnoval i Múzické škole z Ma-
riánských Hor.

Je potěšující, že se najdou firmy, které
nezapomínají na obec, ve které sídlí. Děku-
jeme a přejeme firmě mnoho dalších úspěš-
ných let a spoustu spokojených zákazníků.

(TK)

LEVEL INSTRUMENST
slavila a obdarovala

Tarokový Turnaj
o pohár starostky

Mariánských Hor a Hulvák
Dne 23. října 2004 od 8.00 hod. se

koná tarokový turnaj jednotlivců 
v restauraci Dělnický dům, Pražá-
kova 1, Ostrava-Mar. Hory. Maxi-
mální počet je 48 hráčů. Podání při-
hlášek, vyzvednutí pravidel a složení
startovného ve výši 150 Kč je v ter-
mínu od 4. 10. do 20. 10. 2004 v res-
tauraci Dělnický dům.

Na této akci se bude sponzorsky
podílet PIVOVAR OSTRAVAR.

Naše blahopřání
28. srpna oslavili manželé Květo-

slava a Vojtěch Krausovi z Marián-
ských Hor 65 let společného života -
kamennou svatbu. Znovu po 65 le-
tech je sezdala starostka Liana Ja-
náčková. Do dalších společných let
jim pevné zdraví, hodně štěstí a ro-
dinné pohody přeje celá rodina 
a připojuje se i naše redakce.



Letošní rok se v knihovnách našeho obvodu
vyznačoval vylepšením technického zázemí
knihoven včetně vylepšení připojení k Interne-
tu. Pobočka Fifejdy díky grantu z ministerstva
kultury a ministerstva informatiky zpřístupnila
veřejnosti Internet zdarma. Jedinou podmínkou
je: být čtenářem knihovny.

Na pobočce Daliborova došlo k zrychlení 
a zkvalitnění připojení do sítě Internet.

Od září obě pobočky rozšířily půjčovní do-
bu. 

Začátek října je v knihovnách ve znamení
„Týdne knihoven“. V letošním roce to bude 
v našem obvodu ve dnech 4. - 10. října 2004
pod názvem „Ostrava v pověstech aneb his-
torie trochu jinak“.

V tomto týdnu, především v dětských oddě-
leních, se zaměříme na historii a pověsti města
Ostravy. Cílem Týdne je představit dětským 
a dospívajícím čtenářům zábavnou formou 
a méně tradičními způsoby historii a tradice re-
gionu, ve kterém žijí, a tím podporovat a vzbu-
dit zájem o kulturu.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-Ma-
riánské Hory

Oddělení pro děti připravuje:
6. 9. - 4. 10. vědomostní soutěž s názvem

„Ostrava v pověstech aneb historie trochu
jinak“ pro čtenáře od 6 do 15 let.

4. 10. (13 - 17 hod.) Výtvarná dílna „Želez-
ný rytíř na hradě“ zaměřená na pověsti Os-
travy. Součástí dílny bude čtení pověstí z knihy
M. Prokešové Landecké pověsti. 

5. 10. (15 - 16 hod.) „Hrajeme loutkové di-
vadlo“ - vyrobenými loutkami ve výtvarných
dílnách si zahrajeme ostravské pověsti: Želez-
ný rytíř, Červený mužíček.

6. 10. (15 - 17 hod.) Karneval - všichni 
účastníci výtvarných dílen, soutěže a divadla se
sejdou v maskách v knihovně na Fifejdách při
hrách, soutěžích a tanci.

7. 10. (15.00 hod.) vyhodnocení soutěže,
(15.30 hod.) beseda s pracovnicí Ostravského
muzea p. Palowskou.

9. 10. (9 - 17 hod.) Výlet pro nejaktivnější 
účastníky týdne na hrad Sovinec. Zúčastníme se
bohatého programu „Hofmistrova závěť“, který
zakončí hradní sezónu roku 2004.

Oddělení pro dospělé připravuje:
4. 10. - 8. 10. „Žijeme zdravě“ - výstava.

Distribuční centrum Finclub plus, a. s. Ostrava
představuje potravinové doplňky k výživě. 

5. 10. v 10 hodin přednáška p. Burešové na
téma „Potravinové doplňky k výživě“ z firmy
Finclub plus, a. s. Ostrava.

8. 10. (10 - 12 hod.) pro zájemce „Základy
Internetu“.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro děti připravuje:
4. 10. (13 - 17 hod.) Výtvarná dílna 

„Oživlá minulost“. Dotváříme kostýmy, kuli-
sy a proběhne generální zkouška na divadelní
představení.

5. 10. (16 - 17 hod.) divadelní představení
„O Martinovi a bělouši se zlatou růží“. Žáci
5.B ze ZŠ Gen. Janka zahrají pověst 
O Martinovi a bělouši se zlatou růží. Jedná se
o dramatizaci pověsti ze sbírky pověstí Jana
Rohela Černý kahan. Vypráví nám o tom, jak
Ostrava přišla ke svému znaku. V představení
vystoupí deset dětí.

6. 10. (15 - 17 hod.) Karneval - v tematic-
ky vyzdobené knihovně se uskuteční rej ma-
sek. Sejdou se zde děti z knihoven celého ob-
vodu. Budou moci zasednout v hospůdce 
U Zlatého džbánu, kde si mohou poměřit síly 
v páce. Odvážlivci mohou navštívit tajemnou
podzemní sluj, pokud správně odpoví na otáz-
ku živého skřítka, strážce pokladu. Soutěžit se
bude v rychlostním dobývání uhlí, ale i v pře-
tahování lanem. Společně si všichni zatančíme.

7. 10 (15.00 hod.) vyhodnocení soutěže,
(15.30 hod.) beseda s pracovníkem muzea
„Povídání o Ostravě a pověstech“ s Mgr.
Dlouhým. Beseda pro děti i rodiče. Pozváni bu-
dou i členové občanského sdružení Společnost
senior.

9. 10. celodenní výlet na hrad Sovinec.
Oddělení pro dospělé připravuje:
4. 10., 5. 10., 7. 10., 8. 10. „Internet pro se-

niory začátečníky“ (pondělí, úterý, čtvrtek,
pátek) 10 - 12 hod. Je nutné se předem objed-
nat osobně nebo telefonicky na tel. čísle 
596 617 841.
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Knihovna - knihy - čtenář

HASIČSKÝ SBOR v Hulvákách se nechal v roce 1926 vyfotit před budovou zbrojnice. Moc zajímavý obrázek nám darovala paní Š. z Haví-
řova s tím, že jeden z pánů je její příbuzný pan Mojžíšek. Poznáte i vy své předky? Napište mi. Děkuji Jezerský

Velkolepý hudební projekt dozrává v současné době 
v Ostravě ke svému uskutečnění. Je určen pro co nejširší
publikum, ke kterému chtějí jeho tvůrci proniknout pro-
střednictvím duchovní hudby, interpretované v církevních
stáncích nejen v Ostravě, ale ve všech větších městech Mo-
ravskoslezského kraje. Tímto novým a ojedinělým projek-
tem je Svatováclavský hudební festival, jehož první ročník
je připraven na dobu mezi dvěma významnými svátky čes-
ké historie - 28. zářím a 28. říjnem.

O smyslu, zaměření, interpretech a výběru skladeb ho-
voříme s duchovním otcem a předsedou občanského sdru-
žení Svatováclavský hudební festival (SHF), hudebníkem
Igorem Františákem.

V čem je SHF nový a odlišný od jiných hudebních
festivalů?

Především jde o festival duchovní hudby, který v našem
regionu doposud chyběl. Jsme přesvědčeni, že právě ona
dokáže zaujmout nejen tradiční milovníky tohoto druhu 
umění, ale i takové posluchače, kteří běžně do koncertních
síní nechodí. Snažili jsme se přijít za nimi co nejblíže. Pro-
to se koncerty konají nejen v kostelích a modlitebnách kraj-
ského města, ale i v nejvzdálenějších městech našeho regi-
onu, kam běžně příliš mnoho významných interpretů neza-
vítá. Žádné z míst jsme neošidili, na všech jsme vsadili na
kvalitu umělců i volbu repertoáru. Přiblížit se širokému
publiku znamená také zajistit dostupnost koncertů. I to se
nám podle mého názoru podařilo, vstupné by mělo být do-
stupné všem zájemcům. Záštitu nad festivalem jsme našli
jak u hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenov-
ského, tak u biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka
Václava Lobkowicze a biskupa Slezské církve evangelické

a. v. Vladislava Volného. Festival je záležitostí široce eku-
menickou a odehrává se v církevních prostorách církve ka-
tolické, evangelické i husitské.

Hovoříte za skupinu organizátorů. Kdo je to „my“?
Pro projekt se podařilo získat několik zapálených na-

dšenců z řad významných uměleckých osobností. Umělec-
kou ředitelkou festivalu je vynikající sopranistka, dvojná-
sobná držitelka Thálie Eva Dřízgová-Jirušová, výkonným
ředitelem akademický malíř Karel Haruda, členy sdružení
muzikolog Ivo Stolařík, ale také kytarový virtuóz Štěpán
Rak nebo herec Alfred Strejček a mnoho dalších zajíma-
vých osobností. Není tajemstvím, že mnohé z výše jmeno-
vaných budou mít možnost poslechnout si účastníci svato-
václavských koncertů.

Jaké další významné a atraktivní interprety máte pro
festival připraveny?

Je jich mnoho, protože i koncertů je celkem ve všech 18
městech 31. Výběr bude rozmanitý, ale velice kvalitní. Pře-
devším to budou samozřejmě naši umělci - Eva Dřízgová-
Jirušová vystoupí s Janáčkovým komorním orchestrem 
v Českém Těšíně, Hlučíně a v Ostravě. Na závěrečném
koncertu festivalu v katedrále Božského Spasitele ji uslyší-
me zpívat společně s Janou Sýkorovou, Jaroslavem Dvor-
ským a Martinem Gurbaľem za doprovodu Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava v úžasném díle A. Dvořáka Stabat mater.
Tento koncert bude dle mého názoru patřit mezi největší
ozdoby 1. ročníku festivalu.

Lahůdkou bude jistě vystoupení světově uznávané sopra-
nistky Martiny Jankové na zahajovacím koncertu v Opavě
nebo představení Alfreda Strejčka a Jitky Molavcové v Bo-
humíně, Příboře, Ostravě a Fulneku. Pana Strejčka společně

s Janáčkovým kvartetem si navíc budou moci vyslechnout
návštěvníci havířovského koncertu, kde bude provedeno Po-
sledních sedm slov Ježíše Krista na kříži J. Haydna. Já jsem
připravil společně s Wallingerovým kvartetem koncertní vy-
stoupení v Bruntále a Frýdku-Místku. Ve stejných místech
vystoupí s velice atraktivním programem Collegium Maria-
num, které je specialistou na starou hudbu, interpretovanou
na historických nástrojích, a studium dobových tanců. Au-
tentickou hudbou z doby baroka a raného klasicismu se za-
bývá ve špičkové kvalitě komorní orchestr Slovenské filhar-
monie Musica Aeterna, který se představí obecenstvu v Os-
travě, Karviné a Třinci. Středověké a renesanční tance uvidí
návštěvníci festivalu v Krnově a Ostravě. V Orlové, Českém
Těšíně a Stonavě zahraje dnes ve Švýcarsku žijící skvělý
varhaník Martin Kovařík a podobně. V repertoáru vystupu-
jících umělců budou díla zahraničních i českých skladatelů,
chceme však dát prostor také soudobým českým autorům.

Hodně prostoru věnujete staré autentické hudbě.
Myslíte si, že přitáhne diváky na koncert?

Věřím, že ano. Je velice krásná a výše jmenovaní inter-
preti i další účastníci festivalu, například Jan Kvapil, Ru-
dolf Měřínský a Marcel Vlček, kteří na historické nástroje
hrají hudbu 14. až 16. století, publikum určitě nadchnou.
Jsem přesvědčen, že se návštěvníci 1. ročníku Svatováclav-
ského hudebního festivalu mají na co těšit.

Podrobnější informace naleznete na www.shf.cz. Vstu-
penky jsou k dispozici v Městském informačním centru 
v Ostravě, tel. č.: 596 123 913.

V Mariánskohorském kostele Panny Marie Královny se
koncert koná 14. 10. v 19.00 hodin.

Pro SHF připravila: Vlasta Krzyžanková

Krása hudby může oslovit každého člověka

Také letos na podzim organizuje ÚMOb
Mariánské Hory a Hulváky pro své občany
spolu s OZO Ostrava přistavení kontejnerů
na likvidaci velkoobjemových odpadů z do-
mácností.

Seznam stanovišť a data přistavení velko-
objemových kontejnerů, podzim 2004 
v městském obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky.
12. 10. - 14. 10. 2004

1. U nových válcoven 
2. Výstavní 22
3. Přemyslovců 66 - dvůr
4. Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého - Bedřišská
5. Křižovatka Raisova - Olivova

19. 10. - 21. 10. 2004
6. Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého -  Jasinkova
7. Žákovská ulice - parčík
8. ul. Rtm. Gucmanna
9. Výstavní 14

10. Křižovatka Matrosovova - Wolkerova
25. 10. - 27. 10. 2004 
11. Vršovců 4
12. Bedřišská kolonie - křižovatka Chalou-

peckého - Kordova
13. Lázeňská
14. Josefa Šavla
15. Zelená 80
2. 11. - 4. 11. 2004 
16. Mateřská škola Fifejdy I - slepá ulička 

k MŠ
17. Fráni Šrámka 20
18. Ladislava Ševčíka - plocha vlevo při

vjezdu z ul. Železárenská
19. Křižovatka Kubelíkova - Solidarity
20. Jiřího Trnky 5

9. 11. - 11. 11. 2004 
21. Křižovatka Emila Filly - Korunní
22. Křižovatka Prostorná - Mrštíkova
23. ul. Generála Hrušky - mezi domy 

č. 23 a 25
24. Křižovatka Boleslavova - Karasova
25. ul. Generála Janka 4a - parkoviště
16. 11. - 18. 11. 2004 
26. Bílá mezi domy č. 3 a 5
27. Šimáčkova mezi domy č. 23 a 25
28. Křižovatka Mojmírovců - Kollárova
29. Oblá
30. Generála Janka 5
23. 11. - 25. 11. 2004
31. Stojanovo nám.
32. Strmá mezi domy č. 5 a 7
33. Pflegrova
34. Mariánské náměstí

Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit
nadrozměrných odpadů, aby se připravili na
tuto akci a dodrželi termíny, kdy budou kon-
tejnery přistaveny. Pokud by byly kontejne-
ry přeplněné, hlaste to, prosím, na zdejší
radnici paní Šamánkové na telefonní číslo
596 620 341, klapka 237. Pokud to bude 
v našich silách, po dohodě s OZO Ostrava,
necháme kontejner vyměnit za prázdný. 
Upozorňujeme, že kontejnery v obvodu již 
v letošním roce přistaveny nebudou, proto
využijte této nabídky a zbavte se odpadů,
které se rozměrově nevejdou do sběrných
nádob na komunální odpad. Do kontejnerů
nesmí být vhazován stavební odpad, popel,
komunální odpad a nebezpečný odpad. Kon-
tejnery budou přistavovány a odváženy na
skládku vždy v dopoledních hodinách. 

(DŠ)

Kontejnery
na velkoobjemový odpad

Zpráva o evropském shromáždění
občanů Miriad 21

Ve dnech 14. - 16. května 2004 bylo v Pa-
říži zorganizováno evropské shromáždění
občanů MIRIAD 21. Náš obvod zastupovali
občané Mariánských Hor paní Renáta Vác-
lavková a pan Dr. Willy Fiala. Jednání se za
místní samosprávu účastnil její místostaros-
ta pan Ing. Jiří Jezerský, který je stálým part-
nerem projektu MIRIAD. 

Na konferenci byli pozváni občané 15
měst šesti evropských států a projednávali
zkušenosti občanů se závažnými průmyslo-
vými riziky, strategii při řízení hlavních prů-
myslových rizik na místní úrovni, dále se
hovořilo o místě a úloze občanů při řízení
těchto rizik. V závěru byla vypracována

zpráva s doporučeními a návrhy pro řešení
těchto problémů v Evropské unii.

Můj největší osobní zážitek spočíval v po-
znání, jak těžké, složité a problematické je do-
spět k závěrečné zprávě. Kolik různých návr-
hů, myšlenek bylo třeba probrat, vysvětlit si 
a shodnout se na závěrečné formulaci jednot-
livých bodů. Rozdílné způsoby myšlení, roz-
dílné postoje k určitým problémům nás někdy
dostávaly do slepých uliček a musely se spo-
lečně hledat cesty ven. Při pomyšlení, že nyní
se budou hledat řešení evropských problémů
společně s 25 zeměmi, již dopředu se skláním
před těmi, kteří dospějí ke konkrétnímu spo-
lečnému řešení. PaedDr. Willy Fiala

Z redakční pošty
V červenci tohoto roku přišel do redakce

dopis, který bohužel, nebyl podepsán. Byly
k němu přiloženy fotografie míst našeho ob-
vodu, které zůstaly nepokoseny. Fotografie
však nejdou přetisknout. Z dopisu cituji: 

Na přiložených fotografiích je zobrazena
Úřadem městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky z hlediska údržby zeleně zapo-
menutá část v oblasti Vršovců, Náprstkova,
Solidarity, konec Václavské. Procházet zde
rozhodně není pro občany příjemné, o pro-
cházkách důchodců, kteří zde tvoří převahu,
ani nemluvě. Chudáci majitelé okolních ro-
dinných domů, chtějí-li udržovat bezplevel-
né zahrady. Navíc stav těchto pozemků na-
bádá neslušné občany k vytváření smetišť.

O vyjádření k tomuto problému jsem
požádala pracovnici odboru MHDaO,
která se o údržbu zeleně stará:

Plocha na rohu ulic Václavská x Vršovců

nepatří naší radnici. Majitelem je SOU sta-
vební a dřevozpracující se sídlem v Ostravě-
Zábřehu. O tom, že majitel pozemku jej ne-
udržuje víme a již byl písemně vyzván 
k údržbě pozemku s termínem do konce zá-
ří.

Další plochy na fotografiích jsou naše.
Plochu kolem schodiště na ulici Náprstkově
žádají občané vždy kosit před zimou, aby
bylo možné v zimě sáňkovat. Většinou jsme
tyto plochy kosili dvakrát (na jaře a cca září
- říjen). Letos pokosíme pouze jednou. Prá-
ce byly zadány firmě SÚES, která začne 
s kosením od pondělka 20. 9. 2004. Jedná se
o poměrně velké plochy, které jsou z většiny
porostlé plevelem a nálety (kosení je dražší
oproti travnatým plochám) a proto bylo nut-
né alespoň jedno kosení ušetřit.

Pokosením v tomto měsíci budou plochy
připravené pro děti na zimu. (Red.)

Laguny po chemičce vyčistí sdružení Čistá Ostrava
Sdružení Čistá Ostrava, které spojuje firmy Geosan Group, Železniční stavitel-

ství Brno a Aquatest, podepsalo kontrakt na vyčištění ropných lagun po zkracho-
valé chemičce Ostramo. Sdělila to kolínská stavební firma Geosan. Podle neoficiál-
ních informací má Čistá Ostrava likvidovat laguny za 2,6 miliardy korun. Laguny
skrývají 350 tisíc metrů krychlových nebezpečných odpadů, které se tu hromadily
sto let. Likvidace skládek Ostrama by měla skončit do roku 2010.

Prvňáčci v novém
Středa 1. září patřila na Základní

škole Matrosovova pouze novým žáč-
kům prvňáčkům. Ta kvůli své rekon-
strukci zahájila pravidelný provoz až
v pondělí 6. září.

Prvňáčci však o svůj první den oši-
zeni nebyli. I když probíhal v provi-
zorních podmínkách školní družiny,
byl krásný a slavnostní.

Novým žáčkům přišli hodně škol-
ních úspěchů popřát starostka našeho
obvodu Liana Janáčková s místosta-
rostou Jiřím Jezerským.

Rodiče, babičky a dědečci měli 
v očích slzičky. Jejich nejmilejším
skončila doba her a nastanou první
školní povinnosti. Ať je v klidu a v ra-
dosti zvládají jim přejeme z celého
srdce. Věřme, že k hezkým školním zá-
žitkům přispěje i krásný nový vzhled
jejich školy. (TK)

Folklór bez hranic
v Ostravě již posedmé

Již sedmý ročník folklórního festivalu
Folklór bez hranic mohli občané našeho
obvodu navštívit v úterý 17. srpna na Mari-
ánském náměstí. Své taneční umění před-
vedly soubory ze Slovenska, Ruska, Špa-
nělska a daleké Koreje a nechyběla ani ce-
lá řada českých souborů. Představitelé jed-
notlivých souborů byli v tento den přijati
starostkou Lianou Janáčkovou na naší rad-
nici.

Ta také osobně sedmý ročník festivalu 
v Mariánských Horách zahájila. Tříhodino-
vé taneční vystoupení folklórních souborů
sledovalo mnoho diváků a díky skvělému
umístění pódia mohli alespoň malé střípky
vystoupení zahlédnout i cestující kolemje-
doucích tramvají. Možná je to motivovalo
k návštěvě festivalu v jiné městské části.
Myšlenka přivést folklór mezi lidi do ulic
města se opravdu vydařila a pořadatelům
festivalu, kterými jsou Společnost pro kul-
turu a umění v Ostravě a taneční soubor
Hlubina, patří velký dík. (TK)

Magazín Periskop
opět na obrazovce
Občané Mariánských Hor, kteří mají

kabelovou televizi, mohou opět sledovat
oblíbený magazín Periskop. Nově kaž-
dou druhou hodinu. Šéfredaktor Igor
Tešnar nás ujistil, že již brzy budou se
svým týmem vysílat dvě premiérové ho-
diny týdně. Fabex TV začala také úzce
spolupracovat s Janáčkovou konzerva-
toří v Ostravě, takže se na vašich obra-
zovkách budou pravidelně objevovat
studenti 5. a 6. ročníků této školy. Jistě
to vysílání Fabex TV velmi zpestří.

(Red.)



Pořádá akce:
Úterý, 5. října ve 20 hodin
Prezentace kurzu srovnávací filosofie Vý-

chodu a Západu
Kurz zahrnuje 15 přednášek, které budou

probíhat vždy v úterý ve 20 hod.
Cena cyklu: 750 Kč, na prezentaci je vstup

volný.
Přednáší: Antonín Vinkler
Přihlášky: Každý všední den od 17 do 21

hodin na adrese Nová Akropolis, 28. října 270,
Ostrava-Mariánské Hory

Středa, 20. října v 19 hodin
MARCUS TULLIUS CICERO
Filosofická kavárna
Život slavného římského myslitele
Eklekticismus
Tuskulské hovory a jiná díla
Přednáší: Antonín Vinkler
Předprodej vstupenek: Každý všední den

od 17 do 21 hodin
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října

270, Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: 60 Kč (v ceně je zahrnuto občer-

stvení)
Pondělí, 25. října v 18 hodin
Prezentace kurzu srovnávací filosofie Vý-

chodu a Západu
Kurz zahrnuje 15 přednášek, které budou

probíhat vždy v pondělí v 18 hod.
Cena cyklu: 750 Kč, na prezentaci je vstup

volný.

Přednáší: Jana Kučerová
Přihlášky: Každý všední den od 17 do 21

hodin na adrese
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Ma-

riánské Hory
Denně 17 - 21 hod.
DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Prodejní výstava archeologických repro-

dukcí
Egypt, Řecko, Řím, Mexiko, Indie, České

země
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října

270, Ostrava
Antonín Vinkler, vedoucí filiálky Ostrava
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Den pro zdravý život
Poliklinika MEPHACENTRUM pořádá

ve spolupráci se svými partnery dne 26. 10.
2004 od 9.00, 11.30, 14.00 a 16.30 hod.
v kongresovém sále Harmony club hotelu na
třídě 28. října v Ostravě-Mariánských Ho-
rách (tramvajová zastávka „Dům energeti-
ky“)

„DEN PRO ZDRAVÝ ŽIVOT“.

Cyklus shodných přednáškových bloků 
a prezentací o upevňování zdraví a zdravém
způsobu života všem přítomným přiblíží
problematiku udržení si zdraví v dnešní hek-
tické době. Pro všechny zúčastněné občany
bude připraveno pohoštění a dárek.

Srdečně zveme.

Soubor lidových písní a tanců Hlubina hledá nové členy. Chlapci a muži, děvčata pouze 
s partnerem, starší 15 let jsou vítáni v kolektivu SLPT, který se schází v DDM Ostrava-Ma-
riánské Hory, Korunní 49, vždy v pondělí a čtvrtek od 19.30 - 21.30 hod.

Stále je mezi námi dost těch, kteří hlado-
vějí nebo by hladověli, kdyby je někdo ne-
nakrmil, nedonesl jim jídlo, nenakoupil.
Jsou mezi námi osamělí lidé, kteří žízní po
přátelském slově a opuštěné děti, které ne-
poznaly lásku a žízní po ní. Někteří poutní-
ci bloudí po křivých cestách a hledají cíl, ji-
ní se ocitli na křižovatce a potřebují někoho,
kdo by poradil jak dál, kdo by je provázel
kus cesty. Nahý je každý kdo je bezbranný
ve světě výkonu a zisku, i churavé planetě.
Vlečou životem své nemocné tělo, svou bo-
lavou či dřímající duši a jenom láska dru-
hých je může usmířit, jen s pomocí druhých
mohou žít dál. Bezmoc a postižení je také
vězením, kde někdo čeká, až ho navštívíme.

Diakonie Československé církve evange-
lické (ČCE) je křesťanská organizace sociál-
ní, zdravotnické a výchovně vzdělávací pé-
če, jejímž posláním je služba a pomoc člo-
věku v nouzi.

Ve svých 31 zařízeních v různých regio-
nech České republiky slouží lidem, kteří se
neobejdou bez pomoci druhých pro stáří,
nemoc, postižení, krizovou životní situaci,
pečuje o opuštěné děti, problémovou mládež
a děti s kombinovaným postižením, které
vzdělává ve speciálních školách. Je samo-
statnou, nestátní, neziskovou, veřejně pro-
spěšnou organizací s cílem sloužit podle
svých možností všem potřebným z církve 
i celé společnosti, věřícím i nevěřícím.

Zařízení střediska:
DOMOVINKA pro seniory a dospělé

zdravotně postižené. Tel. 595 781 611, kon-
taktní osoba: Bc. Helena Jedináková, vedou-
cí. 

Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitač-
ní a pastorační péči, stravování, dopravu, ak-
tivační a volnočasové programy.

V rámci denního pobytu: pondělí až pátek
6.45 - 15. 45 hod., v rámci týdenního poby-
tu: pondělí až pátek nepřetržitě 24 hodin.

STANICE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PRO DĚTI Z RODIN V KRIZI
Tel. 595 781 711, kontaktní osoba: Bc.

Helena Jedináková, vedoucí. Adresa: Sylla-
bova 20, Ostrava-Vítkovice.

Poskytujeme přechodný azylový pobyt
dětem ve věku od 3 - 18 let v akutní situaci
či rodinné nouzi (výjimečně matkám s dět-
mi) v případech, kdy rodiče nemohou pro
vážné překážky zajistit péči. V nepřetržitém
provozu nabízíme celodenní péči, ubytová-
ní, stravování.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V RODINÁCH
Tel. 596 115 721, 605 408 005. Kontaktní

osoba: Pavla Fižová, vedoucí.
Poskytujeme sociální podporu a pečova-

telskou službu seniorům, lidem nemocným,
zdravotně postiženým a osamělým, bez
možnosti dosažení změny své nepříznivé so-
ciální situace vlastními silami ani s pomocí
nejbližšího okolí.

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI
Tel. 596 111 630, 596 115 721. Kontaktní

osoba: Věra Kynčlová. Adresa: Žofínská 12,
Moravská Ostrava (za Domem knihy Librex
k bývalé burze).

Provozujeme tyto činnosti:
◆ Denní centrum Oáza - hygienický 

a stravovací servis, výdej šatstva
- provozní doba
Po 8.30 - 11.30 hod.
Út 8.30 - 11.30 hod., 12.30 - 14.30 hod.
St 8.30 - 11.30 hod., 12.30 - 14.30 hod.

Čt 8.30 - 11.30 hod., 12.30 - 14.30 hod.
Pá 8.30 - 11.30 hod.

◆ Pomoc žadatelům o azyl a azylantům
◆ Humanitární pomoc do zahraničí
◆ Pomoc v mimořádných krizových situa-

cích
◆ Půjčování rehabilitačních a kompen-

začních pomůcek
◆ Poradenství a pastorační služby obča-

nům v krizových situacích

SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY KOLOVRÁTEK
Tel. 603 737 450, 596 123 091, kontaktní

osoba: Ljuba Oťahelová, vedoucí. Adresa:
Žofínská 12, Moravská Ostrava.

V tomto zařízení má mládež s postižením
možnost seznámit se s pracovním rytmem a
pod odborným vedením získat základní pra-
covní návyky, dovednosti a rukodělné zruč-
nosti využitelné v praxi, např. v chráněných
dílnách či chráněném bydlení.

Dům FOIBÉ - centrum denních služeb
pro děti a mládež s kombinovaným postiže-
ním, speciální škola Diakonie ČCE Ostrava.
Tel 596 632 294. Kontaktní osoba: Alena
Jermářová. Adresa: U cementárny 23, Os-
trava-Vítkovice.

Poskytujeme dětem a mládeži ve věku od
6 - 26 let s kombinovaným postižením pobyt
s komplexní pečovatelskou, rehabilitační,
zdravotní, vzdělávací, výchovnou a duchov-
ní službou, stravováním, dopravou dětí, po-
radenstvím pro rodiče. Zajišťujeme saunová-
ní, hipoterapii, plavání, kulturní a volnočaso-
vé aktivity. Děti mohou pracovat s textilem,
dřevem, hlínou a dalšími materiály. Činnosti
jsou zaměřeny na získání obratnosti a doved-
ností pro soběstačnost v dalším životě.

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
- může pomoci i Vám

HRANICE. Jednou za čas je třeba připomenout hranice mezi městskými obvody Ostravy. 
Z přiložené mapky vyplývá, že lesopark Benátky je na území městského obvodu Ostrava-No-
vá Ves. (Jez.)

V průběhu letošních prázdnin se konalo 
v Beskydech na Bílé pět turnusů letního SOU-
STŘEDĚNÍ ENFACES 2004, které pořádalo
občanské sdružení ENFACES DĚTEM sídlící
v našem obvodu. Této akce se postupně zú-
častnilo přes 125 dívek a slečen z Marián-
ských Hor, Ostravy, Karviné, Nového Jičína,
Brušperku a dokonce i z Olomouckého kraje.
Témata jednotlivých turnusů byly například
modeling, aerobic, tanec apod. Zajímavostí
byl fakt, že soustředění se zúčastnily děti ze
standardních rodin, sociálně slabších rodin,
ale i děti z dětských domovů. Některým urče-
ným dětem byl pobyt hrazen částečně, někte-
ré jej měly zcela zdarma.

Aby se tento a podobné projekty pro děti
a mládež mohly uskutečnit, realizuje sdru-
žení doprovodné aktivity, ze kterých se pak
tyto činnosti hradí.

Jednou z takovýchto aktivit je i výroba 
a prodej výchovných CD ENFACES. Pod-
stata této činnosti spočívá v aktuálním 
a operativním poukázání na negativní jevy
vyskytující se u dětí a mládeže v našem
městě. Sdružením jsou zpracována palčivá
témata (např. šikana, krádeže, drogy apod.).
Ve spolupráci s dětmi, dospělými i známými
osobnostmi města jsou nafoceny fotoseriály
poukazující na danou problematiku. Takto
zpracované CD je posléze prodáváno v mar-
ketech, na akcích, i v ulicích města za 
50 Kč. Po odečtení nákladů na zpracování 
a výrobu je zbylá částka 25 Kč vždy pouká-
zána na charitativní účely nebo na činnost
pro potřebné děti. V první prodejní kampa-
ni CD ENFACES 1 bylo takto poukázáno
dětskému domovu a charitě přes 75 000 Kč.

Současně se z výtěžku prodeje hradí i pobyt
na letním soustředění ENFACES potřebným
dětem a mládeži.

Chtěli bychom touto cestou vyzvat oby-
vatele obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
aby zakoupením CD ENFACES 2, jehož
prodejní kampaň započala v září 2004, po-
mohly vytvořit fondy, ze kterých se posléze
budou hradit akce, jež využívají naše děti 
a mládež.

BUĎME PATRIOTY NAŠICH DĚTÍ!
Chcete-li zakoupit CD ENFACES 2, kon-

taktujte nás: Občanské sdružení ENFACES
DĚTEM, Hynaisova 11/688, Ostrava-Marián-
ské Hory, e-mail: enfaces@enfaces.com, 
tel. 777 818 805, www.enfaces.com nebo 
osobně 8 - 16 hodin.

Děkujeme.

CD ENFACES přináší poučení i radost dětem

Redaktor prestižního časopisu Moderní 
obec, který odebírá většina radnic v České re-
publice, napsal článek s názvem „Panelové síd-
liště s řadou pozitiv“. 

Pojednává o probíhající regeneraci sídliště
Fifejdy I. v Mariánských Horách. Z uvedeného
článku citujeme:

Jenže dát lidem do pořádku jen samotné
bydlení určitě nestačí. Městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky šel podstatně dále 
a nechal si zpracovat také projekt regenerace
veřejných prostranství celého sídliště. „Bylo to
řešení prostorové, dopravní i funkční,“ vysvět-
lovala Ing. arch. Iva Seitzová, která projekt při-
pravovala. Šlo především o novou strukturu ve-
řejných prostor, prostor poloveřejných (mezi
domy) a bezprostřední okolí obytných domů. 
V rámci projektu se zvažovaly i skutečnosti re-
gulačního plánu z počátku 20. století, na němž
se podílel významný urbanista C. Sitte. 

Hlavním motivem postupu se stalo heslo Fi-
fejdy I - sídliště v zeleni. Ač se to k předcho-
zím negativním pohledům na Ostravu obecně

zdá vcelku nelogické, sídliště dnes tone v zele-
ni, má dostatek dětských hřišť, vyřešilo otázky
dopravní infrastruktury a další věci. V menších
prostorách s vlastní neopakovatelnou atmosfé-
rou se lidé skutečně cítí doma. Sjednocujícím
prvkem se staly obecní domy, kde je autorkou
barevných řešení fasád sama starostka. Obvod
tím ušetřil hodně peněz. Ta zároveň nedovolila
žádné umístění velkoplošných reklam na štíto-
vých zdech, ač by z nich mohl obvod profito-
vat. Sídliště nyní působí i na nenadálého ná-
vštěvníka opravdu příznivým dojmem.

„Nároky lidí rostou a domácí prostředí je
vychovává, takže lidem musíme maximálně
vycházet vstříc,“ uzavírá se svou prací zjevně
spokojená starostka Ing. arch. Liana Janáčko-
vá.

Věřme, že regenerace panelových sídlišť
začne postupně probíhat i v jiných krajích 
a městech naší republiky. Cílem je nejen zlep-
šení bydlení obyvatelstva, ale také estetický
vzhled našich měst a obcí.

Panelové sídliště s řadou pozitivDemokracie
a hlasování

Ať se to líbí nebo ne, princip de-
mokratického rozhodování spočívá 
v hlasování. V demokracii platí, že
když se skupina lidí (rodina, třída,
pionýrský tábor nebo rada města, za-
stupitelstvo, parlament, vláda) usne-
se, že rozhodne o „důležité věci“ hla-
sováním, zvítězí a je uplatňováno to
rozhodnutí, které získá nadpoloviční
většinu hlasů. A tak je běžné, že když
se zvedne byť jen jedna ruka nad ma-
tematickou polovinu návrh vítězí.
Neúspěšní zatlačí slzu. Vím, o čem pí-
ši. Takovou situaci jsem zažil nesčet-
někrát. Jsem si vědom toho, že je
nutno se podřídit principu hlasovací
demokracie. Informaci, že král Láv-
ra má oslí uši, mohu akorát šeptat do
staré vrby. Potěšit ale může, že příště
může palmu vítězství získat právě
můj názor. Bude-li lepší. I o tom je
demokracie. A bude-li hlasovací de-
mokracie - bude příště.

Jiří Jezerský
P. S. Opakem demokracie je diktatura.

Schodiště
Radnice v Mariánských Horách by ráda pro-

vedla rekonstrukci schodiště na sídlišti Vršovců,
které spojuje sídliště s ulicí Novoveskou. Občané
zde mají jediný přístup na místní dopravu a chů-
ze po těchto schodech je velmi nepříjemná. Je
silně poškozené, má vydrolené stupně, značné
praskliny a je obtížné jej udržovat.

Na rekonstrukci schodiště žádá městský ob-
vod o dotaci Magistrát města Ostravy.

Při rekonstrukci se systém pěší dopravy ne-
změní, novinkou by bylo doplnění o bezbarié-
rový chodník pro imobilní občany a maminky 
s kočárky.

Věříme, že dotace z pokladny města Ostravy
(cca 1,6 mil. korun) bude schválena a cesta 
obyvatel ze sídliště Vršovců na trolejbus či au-
tobus se zlepší. (TK)

Dům dětí a mládeže v Ostravě-Marián-
ských Horách připravil pro nový školní rok
nejen pro děti a mládež pestrou nabídku.
Najdete zde tradiční kroužky a akce, ale ta-
ké novinky, které souvisí s novou koncepcí
našeho zařízení. Chceme k nám pozvat mla-
dé lidi a samozřejmě máme připraveny akti-
vity i pro dospělé.

Svou činnost v březnu letošního roku za-
hájilo Regionální informační centrum mlá-
deže, které je připraveno poskytovat infor-
mace o programu Evropské unie „Mládež“,
slouží také pro pořádání akcí a různých zá-
jmových aktivit.

Jsme tady pro vás a čekáme na vaše ná-
pady, připomínky a rady. Těšíme se na
vás - přijďte se svými dětmi a jistě zde na-
jdete aktivitu i pro sebe. Jsme připraveni
se o vás dobře postarat.

Nabídka kroužků a jiných zájmových akti-
vit Domu dětí a mládeže je opravdu velmi
pestrá a vyjmenovat ji zde celou by si vyžáda-
lo zvláštní přílohu. Veškeré informace se do-
zvíte přímo v Domě dětí a mládeže na Korun-
ní ulici nebo na www.ddm-marhoryova.cz.
Zde je nabídka zveřejněna pod odkazem
kroužky 2004/2005. Vybere si opravdu každý.

Jana Secová, ředitelka DDM

Dům dětí připravil pestrou nabídku

V měsících říjnu a listopadu tohoto ro-
ku proběhne v Ostravě již III. ročník Fes-
tivalu základních uměleckých škol, jehož
úkolem je představit veřejnosti kvalitní
umělecké výkony talentované mládeže 
v širokém záběru oborů včetně zaměření
literárně-dramatického a tanečního.

Festival pořádá Sdružení ředitelů ZUŠ
v Ostravě a nabízí šest koncertů umístě-
ných do prestižních sálů (Janáčkova kon-
zervatoř 18. 10., 3. 11. a 24. 11., Altán 

v Třebovickém parku 21. 10., Foyer Diva-
dla J. Myrona 15. 11. a klub Parník 16.
11. 2004).

Další údaje o festivalu bude možno vy-
číst z plakátů vylepených na vyhrazených
plochách. K návštěvě koncertů jsou sr-
dečně zváni nejen rodiče a příbuzní účin-
kujících, ale pro vysokou profesionální ú-
roveň a zajímavou dramaturgii nebude
zklamané ani kultivované koncertní os-
travské publikum.

Nenechte si ujít Festival základních uměleckých škol

Den otevřených dveří
Poliklinika MEPHACENTRUM na Opavské

třídě v Ostravě-Porubě (tramvajová zastávka
„Poruba vozovna“) pořádá dne 20. 10. 2004 od
10.00 do 15.00 hodin pro všechny zvídavé

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.
Obyvatelé městského obvodu se mohou na

vlastní oči přesvědčit, jak se změnilo vybavení
jednotlivých oddělení ve smyslu motta: „Včas-
ná diagnóza a včasná léčba předcházejí
zdravotním komplikacím“. Zájemci z řad ná-
vštěvníků si mohou dát zdarma orientačně vy-
šetřit zrak, sluch, plícní funkce, laboratorně
krev na tuky a cukr a své zdravotní potíže mo-
hou konzultovat s přítomnými odborníky.

Všechny občany, kteří mají zájem o své
zdraví, srdečně zve vedení polikliniky.

Deratizace
Vzhledem k tomu, že na zdejší Úřad

městského obvodu přichází stále více pod-
nětů občanů na zvýšený počet hlodavců
(potkanů) vyskytujících se i ve dne v našem
obvodě, upozorňujeme majitele objektů, že
jsou povinni dle ust. § 57 Zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
provádět ve svých nemovitostech pravidel-
nou deratizaci. Ochrannou deratizaci mohou
provádět pouze osoby, mající odbornou způ-
sobilost ve smyslu ust. § 58 Zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
v platném znění.

NOVÁ AKROPOLIS, kulturní asociace, 28. října 270, Ostrava Mariánské Hory
www.akropolis.cz Info. tel.: 596 134 980 (17.00 - 21.00), mobil: 777 888 656
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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:
5. 10. Starobylé Toskánsko
26. 10. Jižní Čechy
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

Charita Ostrava
Charitní sociálně právní poradna

a poradna pro ženy a dívky 

Nabízíme tyto služby:
● sociálně-právní poradenství
● poradenství v partnerských 

a rodinných vztazích
● pomoc v krizových situacích
● informace o plánování 

rodičovství
● provedení těhotenského testu
SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

A ANONYMNĚ

Konzultační dny:
Po a St 8.00 - 17.00 hodin
Út a Čt 8.00 - 16.00 hodin

polední přestávka 12.00 - 13.00 hodin
Kontakt:

Jeremenkova 8,
703 00 Ostrava-Vítkovice,

tel. 596 787 690
e-mail: poradna.charita@ostrava.cz

www.charita.ostrava.cz

Vyměním obecní byt 3+1
s balkónem a výtahem
v Mariánských Horách

za dva menší byty.
Tel.: 723 573 636

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

pronajme

nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Šimáčkova 27 v Ostravě-Mariánských Horách

- výměra 8 m2 (vhodné pro kadeřnictví vč. vybavení a soc. zařízení)

Termín podání žádosti: do 8. 10. 2004

Bližší informace podá p. Mücková, telefon 596 620 341

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ, ŠITÍ PÉŘOVÝCH DEK A POLŠTÁŘŮ

Vaše nové přikrývky a polštáře si můžete
vyzvednout následující týden po zadání zakázky

SBĚRNÉ MÍSTO:
Generála Hrušky 1233, Ostrava-Mariánské Hory
(areál Budoucnosti U hodin)
tel.: 596 244 670, 595 626 692


