
V úterý 14. června 2005 začalo již XIV.
Setkání starostek České republiky. Tento-
kráte netradičně konferencí Evropská unie -
Ráj nebo tvrdý ring?, kterou v hotelu Har-
mony club v Ostravě-Mariánských Horách
pořádala poslankyně Europarlamentu Jana
Bobošíková ve spolupráci se senátorkou Li-

anou Janáčkovou a Hnutím nezávislí. Dis-
kutovalo se o úskalí evropské ústavy, aktuál-
ním stavu čerpání peněz ze strukturálních
fondů unie a perspektivách financování na
léta 2007 - 2013, o nových cestách oddluže-
ní obcí a dalších problémech. Starostky při-
šel pozdravit a informovat o aktuálních kro-
cích vlády v souvislosti s unií i premiér Jiří
Paroubek.

Přestože konference byla pouze jedno-
denní a v dalších dnech pokračoval program
Setkání starostek, po další dva dny byli prv-
ním dámám k dispozici dva asistenti Jany
Bobošíkové, se kterými mohly konzultovat
individuální požadavky obcí na strukturální
evropské fondy.

Středeční program setkání byl pak ve zna-
mení přednášek ryze praktických a sice na
téma Profesoinální telefonní komunikace 
a Lék na starosti starostek. Součástí odpo-
ledního programu byla pro jednu část sta-
rostek návštěva ZOO Ostrava, kterou nás
provázel ředitel Petr Čolas se svým zástup-
cem. Líbila se nejen zvířátka, ale i výklad

skvělého manažera. Druhá část starostek
pak ve stejnou dobu navštívila areál firmy
LIBROS, kde pro ně byl připraven pestrý
program. Kromě módní přehlídky také mož-
nost jízdy na polygonu v nákladním auto-
mobilu Tatra a ty odvážné vyzkoušely jízdu
smykem terénním vozidlem na kluzké ploše. 

Ve čtvrtek absolvovaly starostky přednáš-
ku na nepopulární ale nutné téma Finanční
kontrola ve veřejné správě a v odpoledních
hodinách se učily úpravě písemností.

Třešničkou na pomyslném dortu byla pak
páteční přednáška MUDr. Jana Cimického
na téma Nadprahová zátěž a stresové selhá-
ní. Jeho praktickým radám porozuměly
všechny a pokud se jimi budou řídit, mají
naději na pevné nervy ve své opravdu ná-
ročné profesi.

Součástí letošního programu byla opět
charitativní akce, jejíž výtěžek byl tentokrát
věnován dětem ze Soukromé a zvláštní ško-
ly pro postižené děti s více vadami z Ostra-
vy-Mariánských Hor.

(Pokračování na str. 2)
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● i v období prázdnin si na radnici
můžete vyřídit nový občanský průkaz
nebo cestovní doklad,

● v době dovolených se také ověřují
podpisy i listiny,

● vyřídíte vše jako obvykle v nezmě-
něné pracovní době, úřední dny jsou ve
středu a v pátek od 8 do 17 hodin, mimo
polední pauzu od 11.30 do 12.30 hod.,

● jednat s úředníkem můžete i v neú-
řední den po osobní nebo telefonické
domluvě,

● zasedání Obvodního zastupitelstva
Mariánské Hory a Hulváky se koná 
3. října ve 13.00 hodin,

● příští číslo Zpravodaje Marián-
ských Hor a Hulvák vyjde v září.

KRÁTCE Z RADNICE

Vážení nájemníci obecního bytu, se
změnou mandátní smlouvy pro SIPO
DOCHÁZÍ OD 1. 11. 2005 KE ZRU-
ŠENÍ UPOMÍNEK ZA NÁJEMNÉ.
To znamená, že poslední upomínky bu-
dou vystaveny v říjnu 2005 za měsíc zá-
ří 2005.

Žádáme laskavě naše nájemníky, aby
to vzali na vědomí a nájemné začali pla-
tit včas a řádně tak, jak je uvedeno v ná-
jemní smlouvě:

„Úhrada nájemného, jakož i zálohy za
služby s užíváním bytu související, jsou
splatné měsíčně, nejpozději vždy do po-
sledního dne v měsíci“.

Odbor majetkoprávní
a odbor bytového hospodářství

NEPŘEHLÉDNĚTE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Na Základní škole
v Hulvákách hořelo

■

Prázdninová nabídka

Krásné prázdniny
Krásné léto, prázdniny plné pohody

a skvělých zážitků
přeje

vedení radnice a redakce

Nestává se každý den, že se člověk může setkat osobně s autorem svých oblíbených
knih. Tuto možnost měli všichni čtenáři detektivek, románů či básní Jana Cimického ve
čtvrtek 16. června 2005 v knihovně na ulici J. Trnky. Vyprávěl poutavě nejen o psaní, ale
také o zajímavých setkáních ve svém životě. Závěrečné povídání pak ukončil přednesem
jedné ze svých básní. Zájemci si mohli zakoupit některou z autorových knih a měli mož-
nost nechat si napsat osobní věnování. (TK)

Známý spisovatel mezi svými čtenáři

Dojemné loučení
Ve středu 22. června se v obřadní síni na-

ší radnice konalo slavnostní rozloučení 
s mateřskou školou. Absolventi posledního
ročníku Křesťanské školky předvedli svým
rodičům, babičkám, dědečkům a známým,
co vše se ve školce naučili. Na závěr byli de-
korováni šerpou a propuštěni do školy. Ať
jsou jejich další krůčky ve škole provázeny
jen štěstím a dobrými kamarády. (TK)

Senátor cup
Liany Janáčkové

Již III. kolo Senátor cupu Liany
Janáčkové ve stolním tenise se konalo
11. června 2005 za účasti 25 hráčů.

Hráli nejen ostravští, ale závodu se
zúčastnili i hráči z okolních měst.

Poděkování za zdařilý turnaj patří
také sponzorům turnaje, kterými
jsou firma Zepter a řeznictví Mario
Dluhoš.

Zájemcům připomínáme, že další
kolo Senátor cupu se uskuteční 
9. července 2005 od 8.30 hodin opět 
v restauraci Dělnický dům na Pražá-
kově ulici v Mariánských Horách. 

(Red.)

Nezapomeňte si poznamenat
Další z Koncertů pro potěšení se bude ko-

nat v pondělí 19. září 2005 opět od 16.00
hodin v obřadní síni naší radnice.

Pro vaše potěšení zahrají a zazpívají žáci

i učitelé Základní umělecké školy E. Marhu-
ly z Mariánských Hor.

Přijďte se potěšit krásnou hudbou, vstup
je pro všechny zdarma. (TK)

O kapličce
O kapličce na Vršovců se psalo ve Zpra-

vodaji (i ostravském tisku) nejmíň čtyřikrát.
Tak to zkusme ještě jednou.

Ví se, že kaplička není napojena na kana-
lizaci, na vodu, na elektriku. Ví se, že kostel
si ji nechce vzít do své péče, ví se, že není
kulturní památkou. Ví se, že její zpřístupně-
ní po generální opravě schodiště není pro-
blém - ví se, že se neví, co s ní. Rada typu:
radnice - udělej NĚCO s kapličkou! nic ne-
řeší. Radnice se přiznává k tomu, že neumí
objekt smysluplně využít. Snad jako skladiš-
tě a takovou „potupu“ si kaplička nezaslou-
ží. Radnice ale umí kapličku pronajmout ně-
komu, kdo ví, co s ní.

Proto chceme dopis s žádostí o pronájem
kapličky za účelem realizace zcela konkrét-
ního nápadu, takového, který by prospěl ka-
pličce, prospěl okolí, prospěl Mariánským
Horám. Že vás právě nic nenapadá? Nevadí,
zítra vás napadne, že z kapličky by mohla
být pozorovatelna hvězd… … nebo NĚCO
jiného, co bude mít hmatatelnou formu,
vzniklou ve vaší hlavě! Více hlav, více nápa-
dů.

Přáním je, aby kaplička měla svého ná-
jemníka, který by se o ni staral a nenechal ji
napospas nenechavcům.

Na dobré a nejlepší nápady se těší 
Jiří Jezerský, místostarosta

Starostky se do Mariánských Hor
sjely počtrnácté

DĚTSKÝ DEN, KONANÝ PŘESNĚ NA DEN

DĚTÍ 1. ČERVNA 2005 NA STOJANOVĚ NÁ-
MĚSTÍ V MARIÁNSKÝCH HORÁCH, SE

OPRAVDU VYDAŘIL. PRACOVNÍKŮM DOMU

DĚTÍ A MLÁDEŽE SE PODAŘIL NAKOMPONO-
VAT PESTRÝ A VELMI ZÁBAVNÝ PROGRAM

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE. DĚTI

MOHLY TANČIT, SOUTĚŽIT, SKÁKAT V NA-
FUKOVACÍM HRADU ANEBO SE POKUSIT VY-
HRÁT MAXI PIZZU. DOPROVODNÝ PRO-
GRAM PAK MOHLY VYUŽÍT I MAMINKY

A DOZVĚDĚT SE NĚCO O PŘÍRODNÍ KOSME-
TICE.

PŘÍTOMNÉ DĚTI PŘIŠLA NAVŠTÍVIT A PO-
ZDRAVIT I SENÁTORKA A STAROROSTKA OB-
VODU LIANA JANÁČKOVÁ. A NEPŘIŠLA

S PRÁZDNOU. DĚTEM K JEJICH SVÁTKU PŘI-
NESLA PLNÝ KBELÍK DOBROT A TAK NENÍ

DIVU, ŽE ŠLY NADRAČKU.
DĚTI SVŮJ SVÁTEK OSLAVILY MOC KRÁS-

NĚ, POČASÍ SE VYDAŘILO A TAK PATŘÍ VŠEM

ORGANIZÁTORŮM VELKÝ DÍK. (TK)

Vydařený
dětský den



KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

POZOR,  změna půjčovní doby o prázdninách (1. 7. - 31. 8.)
Daliborova 9, Ostrava-Mar. Hory

Od 7. 7. do 15. 7. 2005 bude knihovna zavřena z důvodu revize knižního fondu.

1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
2. Vytvoř si doma podmínky pro třídě-

ní odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve.
4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru

- zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkupny

nebo dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej ve

sběrně nebo v prodejně.
7. Využívej sběrné dvory.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý od-

pad někam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.

10. Když si nevíš rady, zeptej se.

7. Využívej sběrné dvory.
Sběrný dvůr je stálá sběrna, která je

určena občanům Ostravy pro odkládání
nebezpečného odpadu (akubaterie, suché
články, zářivky, léky, oleje, barvy, rozpou-
štědla, chemický odpad, znečištěné obaly)
a objemného odpadu (nábytek, koberce,
televizory, bílé spotřebiče, pneumatiky,
plasty, papír, kovy, sklo, zeleň). Tyto slož-
ky odpadu, vznikající při běžném chodu
domácnosti, zde může občan Ostravy bě-
hem provozní doby sběrny bezplatně 
odevzdat v množství, které lze naložit
do přívěsného vozíku za osobní auto-
mobil. V každé sběrně je stálá obsluha,
která občanům pomůže určit správnou ná-
dobu pro odkládaný odpad.

Odložením odpadu ve sběrném dvoře
pomůžete jeho maximálnímu využití. Ne-
bezpečný odpad bude po vytřídění využi-
telných složek likvidován ve speciálních
zařízeních, z objemného odpadu budou
vytříděny spalitelné složky (papír, plast,
dřevo a textil) a  zpracovány na náhradní
palivo pro cementárny, rovněž další mate-
riály (železo, pryž) se dostanou ke svým
zpracovatelům. Zeleň odevzdaná ve sběr-
ném dvoře bude uložena na kompostárně
OZO Ostrava a následně využita k rekulti-
vaci ostravské skládky komunálního od-
padu. 

V současnosti je v Ostravě v provozu 13
sběrných dvorů, v nejbližších letech by se
však jejich počet měl zdvojnásobit. Aktu-
ální rozmístění všech stálých i dočasných
sběren nebezpečného odpadu a jejich pro-
vozní dobu lze zjistit i na bezplatné tele-
fonní lince 800 100 699 (OZO Ostrava).

V městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky je sběrný dvůr umístěn v ulici
Rybářské, v areálu firmy ORC group
s.r.o. (provozní doba: Po - Pá 8 - 16, So
9 - 12 hod.). V loňském roce zde občané
odevzdali 121,7 t objemného odpadu, 
6,7 t elektroodpadu, 3,6 t zeleně a 1 t ne-
bezpečných odpadů.

8. Nevyhazuj nic na zem, každý od-
pad někam patří.

Žádný odpad by neměl být odhozen ne-
bo odložen na zem! Vyhláška města přes-
ně stanovuje, kam kterou složku odpadu
odložit - zem to není v případě žádném.
Takže určitě neodhazujte papírky, nedo-
palky, žvýkačky či jiné smetí jen tak na
chodník, ale do odpadkových košů.

Nepokládejte pytle se smetím vedle ná-
doby na odpad, ale smetí odneste, až bude
nádoba vyvezena. Jsou-li vaše kontejnery
či popelnice pravidelně přeplňovány
tak, že se do nich váš odpad nemůže vejít
je třeba tento problém nedostačující kapa-
cita nádob nebo četnosti odvozu odpadu
řešit na Magistrátu města Ostravy, od-
boru komunálním a bytovém (tel.: 
599 442 516, 599 443 032, 599 443 033,
599 443 414).

Odpad, který se do kontejneru či popel-
nice nevejde pro své velké rozměry - ob-
jemný odpad, nepokládejte vedle stano-
višť či kontejnerů. Běžná svozová techni-
ka není schopna tyto odpady naložit, takto
vyhozené odpady kazí vzhled sídlišť a li-
kvidace těchto nepovolených skládek sto-
jí nemalé prostředky z rozpočtu města,
které by mohly být vynaloženy účelněji,
například na zvýšení počtu sběrných dvo-
rů nebo větší četnost přistavování velko-
objemových kontejnerů. Proto objemný
odpad raději zlikvidujte některým ze tří
správných způsobů:

1. Odvezte ho do sběrného dvora.
2. Počkejte, až bude přistaven velkoob-

jemový kontejner (minimálně 2x do ro-
ka) a odložte odpad do něj.

3. Objednejte si na bezplatné tel. lince
800 100 699 odvoz objemného odpadu (od
0,5 do 4 m3) z místa bydliště - zaplatíte jen
poplatek za přepravu, který se pohybuje 
v rozmezí 20 - 200 Kč (podle objemu).

Pokud jste se chystali vyhodit objemný
odpad do velkoobjemového kontejneru,
ale ten je již přeplněn, nestavějte odpad
vedle něj (kontejner bude naložen, ale od-
pad okolo nebude jak odvézt). V tomto
případě budete muset zvolit  jeden ze zbý-
vajících dvou způsobů likvidace objemné-
ho odpadu. S problémem nedostatečného
počtu velkoobjemových kontejnerů se lze
obrátit i na úřad městského obvodu, ten
může podle svých možností rozhodnout 
i o přistavení dalšího kontejneru.

Pravidlo, že se nic nemá házet na zem,
má i jednu výjimku: Na zem vedle kontej-
nerových stanovišť na ostravských sídliš-
tích můžete po Vánocích odkládat odstro-
jené vánoční stromečky. Společnost OZO
Ostrava provádí vždy v lednu mimořádné
svozy tohoto specifického typu odpadu.

ODPADOVÉ DESATERO: (4)

2 ● ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: uradmarhory@arsystem.cz ● telefon: 599 459 102-107

Půjčovní doba
dětské oddělení
Pondělí zavřeno
Úterý 9 - 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 - 15
Pátek 9 - 15 

dospělé oddělení
Pondělí 9 - 15
Úterý 9 - 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 15
Sobota zavřeno

J. Trnky 10, Ostrava-Fifejdy
Půjčovní doba
dětské oddělení
Pondělí 9 - 17
Úterý zavřeno
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 15

dospělé oddělení
Pondělí 9 - 17
Úterý 9 - 15
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 15
Sobota zavřeno

Knihovny našeho obvodu zvou děti,
které budou o prázdninách doma na výle-
ty: ve středu 27. července se mohou děti
zúčastnit „Putování za pohádkou“.

Na středu 17. srpna je připraven pro
děti „Výlet do neznáma“.

Bližší informace a přihlášky v knihov-
nách.

V obou knihovnách si také děti, rodiče 
i prarodiče o prázdninách mohou vyzkou-
šet své výtvarné dovednosti v tvůrčích díl-
nách.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory:

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Ze všeho jde něco vytvořit - 19. čer-

vence od 13 do 17 hodin.
Prázdninová dílna plná překvapení.
Prázdniny malé mořské víly - 26. čer-

vence od 13 do 17 hodin.
Přijďte si vyzkoušet, co všechno se dá

vyrobit pomocí mušlí.
Hrajeme si s SCOUBIDOU - 23. srp-

na od 13 do 17 hodin.
Zábavné hrátky s barevnou bužírkou.
Podmořský svět malé víly - 30. srpna

od 13 do 17 hodin.
Korálové útesy, rybky, delfíni, krabi 

a další mořští živočichové do podmořské-
ho světa patří.

V této dílně budeme vyrábět kamarády
malé mořské víly.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Pohádkové prázdniny - 14. července

od 13 do 17 hodin.
Obrázky s náměty dětí, jak si představu-

jí prázdniny.
Podmořský svět malé víly - 21. čer-

vence od 13 do 17 hodin.
Různými technikami budeme vyrábět

svět malé mořské víly.
Letní tričko - 4. srpna od 13 do 17 hodin.
Děti si na donesené bavlněné tričko mo-

hou nakreslit textilní barvou letní náměty.
Prázdninové akvárium - 11. srpna od

13 do 17 hodin. 
Z papíru a látky budeme vyrábět rybič-

ky a vodní rostliny, které pak zavěsíme do
láhve.

„Ty a já“ - výstava výtvarných prací
klientů Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené v Ostravě. Vernisáž se koná 
30. 6. 2005 v 16.00 hod. Všichni příznivci
výtvarného umění jsou zváni.

Pracovníci knihovny

Starostky se do Mariánských Hor
sjely počtrnácté

(Pokračování ze str. 1)
Nezapomněly jsme ani na kulturu, viděly

jsme skvělý film v kině ART Domu kultury
města Ostravy a navštívily balet Labutí jeze-
ro v Národním divadle Moravskoslezském.

Víkend jsme letos strávily v hotelu Pro-
sper na Čeladné. Součástí programu byl ne-
jen turnaj v golfu, ale také návštěva jedineč-
ného zařízení Polárium. Zde je člověk vysta-
ven extrémním teplotám mínus 120 stupňů
Celsia, které mají velký léčebný účinek na
celý organismus. Proceduru absolvovaly
všechny přítomné starostky a byl to opravdu
adrenalinový zážitek. 

Víkend nám zpříjemnil svým koncertem
zpěvák František Nedvěd se svou kapelou. V
kuloárech se však stále diskutovalo a řešily
se různé větší či menší problémy s řízením
obcí.

V neděli 19. června jsme se rozjížděly do
svých domovů s novými informacemi a zku-
šenostmi a taky s nadějí, že příští XV. Set-
kání starostek už je za necelý rok. Tak se
máme na co těšit. Táňa Kantorková

Sponzoři:
● BorsodChem MCHZ, s. r. o.,
● Severomoravská energetika, 

skupina ČEZ,
● Dalkia Česká republika,
● Koordinační Centrum Bydlení ČR

s. r. o.,
● VJAČKA s. r. o.,
● I.G.B. Holding, a.s.,
● Tento Czech s. r. o.,
● Statutární město Ostrava,
● VAEX s. r. o.,
● Jesenické prameny Nová pláň a. s.,
● Hamé

Všem sponzorům děkujeme, neboť bez je-
jich laskavé finanční pomoci by se XIV. Set-
kání starostek ČR nemohlo uskutečnit.

Nová restaurace
s netradičním názvem Baron Trenck byla
otevřena na ulici Tvorkovských 18 v Ma-
riánských Horách. Nabízí nejen polední
menu, ale široký výběr dobrot a specialit
po celý den. Zcela nově si zde můžete vy-
brat kuřácké či nekuřácké prostředí. Pří-
jemnou novinkou je i grilování s venkov-
ním posezením. Otevřeno je denně do
půlnoci.

Separujte odpad
Odbor komunální a bytový Magistrátu

města Ostravy připravuje v průběhu letošní-
ho roku rozšíření separovaného sběru odpa-
du v našem obvodě.

V měsíci červnu 2005 bude rozšířen sepa-
rovaný sběr odpadů takto:

V ulicích Klicperova 4/615, Marie Puj-
manové 11/1137, Šimáčkova 9/1219 budou
přidány kontejnery na plast a sklo.

O další etapě rozšiřování separovaného
sběru budete průběžně informováni. Věříme,
že občané budou těchto kontejnerů využívat
a budou do nich vkládat odpad, na který
jsou kontejnery určeny.

Rychlý zásah
Městské policie

7. června oznámila na tísňovou linku
156 žena, že z bytu jejího souseda na Ná-
jemnické ulici v Mar. Horách se ozývá vo-
lání o pomoc. Na místo byla neprodleně
vyslána hlídka strážníků MP Ostrava. Ti
násilím otevřeli dveře bytu a jednadevade-
sátiletému nájemníkovi, který se nacházel
ve značně zuboženém stavu, neprodleně
poskytli první pomoc. Poté přivolali sanit-
ku rychlé záchranné služby. Děkujeme
touto cestou paní, která zavolala na linku
tísňového volání, neboť tím svému souse-
dovi zachránila život. (Red.)

Ve čtvrtek 2. června 2005 kolem 9.00
hod. vypukl ve školní družině při Základní
škole v Ostravě-Hulvákách požár.

Na požár upozornil dým, který se šířil
po chodbě v přízemí. Školník ihned infor-
moval ředitele školy, který vyhlásil požár-
ní poplach s evakuací školy. Telefonem na
linku tísňového volání 150 povolal hasič-
ský sbor.

Během 90 vteřin byla škola úplně vy-
prázdněna a během 5 minut přijelo několik
hasičských vozů se speciálním žebříkem 
a začal probíhat zásah hasičů s likvidací
požáru. Ten byl na štěstí pouze menšího
rozsahu a nezpůsobil velké škody na ma-
jetku. Nikdo nebyl zraněn…

Tak tedy proběhlo požární cvičení pro
žáky i zaměstnance školy v rámci výuky
tématu: „Den ochrany člověka za mimo-
řádných událostí“, který nahradil před pat-
nácti lety zrušenou brannou výchovu na
školách. Cvičení pozorovaly i děti z Ma-
teřské a Speciální školy v Ostravě-Hulvá-
kách.

Byla to jedna z mnoha dalších akcí naší
školy. Koncem dubna se konal spolu se ZŠ
Gen. Janka běh do schodů k 60. výročí 
osvobození města Ostravy na sídlišti Vr-
šovců, v květnu Den matek ve školní dru-
žině. V knihovně na Daliborově ulici byly
vystaveny výtvarné práce našich žáků.

V červnu proběhla cyklisticko-dopravní
soutěž a nyní nás čekají prázdniny. Hned
po jejich skončení je naplánován týdenní
„Ozdravný pobyt“ pro žáky 1. stupně 
v Beskydách.

Úspěšně skončil školní rok pro žáky 9.
ročníku, kteří se v podstatě bez problémů
dostali na střední školy o které měli zájem.

Rád bych touto cestou poděkoval za
dobrou práci nejen všem pedagogům a za-
městnancům školy, ale také mnohým rodi-
čům za spolupráci. Největší pochvala však
patří našim šikovným žákům za jejich ús-
pěšný školní rok. Příjemné prázdniny
všem přeje

Mgr. Pavel Kroutil,
ředitel ZŠ O.-Hulváky

Na Základní škole v Hulvákách hořelo…

Upozorňujeme všechny nájemce hrobo-
vých míst na hřbitově v Ostravě-Mar. Ho-
rách, že dnem 31. 12. 2005 končí platnost ná-
jemních smluv. Firma Peter Pavlík, která pro-
vádí hřbitovní správu, rozesílá všem nájem-
cům dopisy s upozorněním a s bližšími infor-
macemi o úředních hodinách ve kterých bude
možné sepsání nových nájemních smluv 
a uhrazení nájemného za hrobová místa.

Informace vám poskytne Ing. Jan Chvos-
tek, ředitel firmy Peter Pavlík, Varšavská 35,
709 00 Ostrava-Hulváky, telefonní číslo: 
596 620 762, mobil: 602 756 965, e-mail: 
firma.pavlik@volny.cz. S dotazy se můžete
rovněž obrátit na zdejší radnici, odbor 
MHDaO p. Šustková na tel. č. 599 459 238,
e-mail: sustkova@marianskehory.cz

Zároveň všem čtenářům sdělujeme, že na

mariánskohorském hřbitově je cca 10 volných
míst, která je možné pronajmout k uložení 
uren. Bližší informace podá pan Ing. Chvos-
tek na výše uvedených kontaktech. (H. Š.)

Nájemní smlouvy na hrobová místa

Bez války
Za posledních 10 let zemřelo na čes-

kých silnicích třináct tisíc lidí. Tolik ob-
čanů mají Mariánské Hory a Hulváky.
Ztráty v důsledku dopravních nehod
přesahují ročně padesát miliard korun
českých.

Jak vidno, lidstvo bez problémů
zvládne své vyvraždění. Aby tomu tak
nebylo, stačí málo. Dodržovat dopravní
předpisy a nefrajeřit. (Jez)



V předvánočním Zpravodaji v roce 2003
jsem se zamýšlela nad mozkovými pochody
některých lidí, kteří rádi zkrášlují naše ulice,
parky a jiná veřejně přístupná místa o zá-
chodové mísy, koberce, matrace, skříně a ji-
né nádhery. Od této doby uplynul jeden 
a půl roku a přiznám se, že jsem čekala, jest-
li se alespoň trochu něco změní.

Dnes už vím, že jsem byla velmi naivní.
Mám pocit, že situace je snad ještě horší. Je
až neuvěřitelné a vymykající se zdravému
rozumu co všechno jsou lidé schopni vyho-
dit na ulici. Z parku u plynojemu jsme 
v květnu nechali odvézt 2,28 tuny směsného
komunálního odpadu a 700 kg stavební suti
rozhozené na třech místech. Pro lepší před-
stavu se jednalo opět o bytové doplňky obo-
hacené o různé bedny a zbytky obkladových
kachliček. Takže někdo si doma provedl jar-
ní úklid, zvelebil svůj příbytek a venku to
klidně může vypadat jako na smetišti. Proč
ne, však někdo to uklidí i zaplatí.

A opravdu ten někdo byla zase naše rad-
nice a zaplatila, vlastně abych byla přesná,
my všichni jsme zaplatili necelých 10 000
korun. To však není všechno. V březnu le-
tošního roku jsme nechali po zimě vyčistit
jezírko v parku u bývalé „Hodoňanky“ 
a z toho co se tam našlo by se mohla ihned
obléknout nevěsta. Vyloveny byly svatební
šaty, 2 páry tanečních střevíčků a na své by
si přišli i svatební hosté, protože se našel
malý stůl a výčepní sklenice od piva. Co se
tam asi dělo už nechám na fantazii čtenářů.
Počátkem května jsem v jezírku napočítala
26 kusů plastových lahví, 2 krabice od ba-
nánů, plechovku od coly, láhev od Matton-
ky, obaly od čokolád a další „chuťovky“. 
K tomuto binci musím ještě připočítat napůl
zničený altán. Přibližně v tutéž dobu jsme na
našem hřbitově našli odložených 15 kusů in-
teriérových dveří, které evidentně patřily ně-
které z firem, protože jedny z nich se ještě
honosily nálepkou „tento objekt je střežen“.
I malé dítě ví, že hřbitov slouží k poslední-
mu odpočinku nás lidí, ale že by sloužil 

i k věčnému spánku dosloužilých věcí to
jsem opravdu nevěděla. Asi mám mezery ve
vzdělání. Zcela vážně přemýšlím nad tím, že
člověk, který tohle udělal musí být rozumu
mdlého.

Stále více nabývám dojmu, že dělání ne-
pořádku a ničení věcí nás všech začíná být
národním sportem, ale bohužel pro rozpočet
radnice velmi drahým. Všichni jistě ví, že 
v současné době probíhají úpravy zeleně na
sídlišti Fifejdy I. Ještě neskončila ani záruka
na provedené práce a už je spousta rostlin
zlikvidovaných a hlavně rozkradených. Co
říct na skutečnost, že během hodinky, kdy
jsme s kolegyní procházely sídliště a pozo-
rovaly jak se chovají děti cestou ze školy,
holčička před zraky svého tatínka si krátila
cestu přes zasazené keře. Ten ji napomenul
až na naše upozornění. Na Stojanově ná-
městí bylo ukradeno 46 růží a 86 keřů Bu-
xus. Někdo asi nutně potřeboval obohatit
svoji zahrádku. Co na tom, že konkrétně Bu-
xus se dá v marketech s potřebami pro za-
hrádkáře pořídit za pár korun. Vzhledem 
k odcizenému množství lze usoudit, že to asi
nebyl jeden člověk, ledaže by si pořizoval

novou zahradnickou živnost. Proto všem
těmto lidem vzkazuji, kéž by vám ukradené
rostliny uschly. 

Na stejném náměstí byla v loňském roce
v létě do provozu uvedena kašna. Fungovala
jen krátce, protože nám někdo z pracovitých
spoluobčanů zcela rozebral a odcizil nerezo-
vé trysky. Částka, kterou za ně ve sběrně
utržil stačila možná na několik krabicových
vín, ale naši radnici vznikla škoda kolem
150 000 Kč. Tak bych mohla pokračovat ješ-
tě hodně dlouho.

Pozornému čtenáři asi neuniklo, že
všechny popsané nešvary se odehrály v ča-
sovém horizontu necelého roku a že finance,
které jsme vynaložili a ještě budeme muset
vynaložit na jejich nápravu jsou hodně vy-
soké.

Často mě napadá otázka, jak dlouho se
budou lidé chovat s takovou neúctou k práci
a snažení druhých. Sním o tom, že se jednou
probudím a všude kolem místo odházených
odpadků, letitých kusů nábytků, zbytků zelí
z hamburgerů a záchodových mís budou tře-
ba sádroví trpaslíci a já se budu cítit jako 
v pohádce. (H. Š.)

ZDRAVÍ VŠEM
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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

Středa, 10. srpna v 19 hodin
EGYPT - ZEMĚ MILOVANÁ

Přednáška s videoprojekcí
Nil - řeka Hapi:

„Ten, který přináší štěstí“
Sakrální architektura:

symbolismus pyramidy a chrámu
Maat - nejvyšší spravedlnost

Předprodej vstupenek:
Každý všední den od 17 do 21 hodin

Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270,

Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: 60 Kč

Středa, 24. srpna v 19 hodin
EGYPT - ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ

Přednáška s videoprojekcí
Cykly úpadku a vzestupu egyptské říše

Symbolismus osiriánského mýtu
Faraon - božský vládce na zemi

Předprodej vstupenek:
Každý všední den od 17 do 21 hodin

Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270,

Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: 60 Kč

Výstava: červenec - září 2005

27. července - 2. září 2005
DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY

Výstava archeologických reprodukcí
z Egypta, Řecka a Mexika

Otevřeno: pondělí - pátek od 8 do 12
hod., pondělí a středa - od 13 do 17 hod.

Místo konání:
Galerie Na schodech, radnice Ostrava-

Poruba, Klimkovická 28,
Ostrava-Poruba.

Vstupné: zdarma.

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělky až pá-
tek od 8.00 do 16.00 hodin. Objednávky
na tel. č. 599 459 122 nebo 608 720 503
sl. Veronika Tichavská

❏ REHABILITACE: i nadále fungu-
je rehabilitace hrazená zdravotními po-
jišťovnami. Zájemci se mohou hlásit na
tel. č. 599 459 121 u p. Koblovské

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

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1,
Ostrava-Mariánské Hory, tel. č. 
599 459 131, pečovatelky 599 459 132

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: kaž-
dý den mimo pátek, vždy po dohodě 
s pečovatelkou. Slouží jako středisko 
osobní hygieny pro obyvatele DPS.

❏ KADEŘNICTVÍ:
Liché týdny Po - Čt 7.30 - 19.00
Pá 11.00 - 19.00
So dle objednávky
Sudé týdny Po - Čt 7.30 - 15.30
Pá 11.00 - 15.30
So dle objednávky
Objednávejte se na telefonním čísle 

604 735 329 nebo 596 636 198

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

SLUŽBY V DPS

Pod tímto názvem se skrývala celoden-
ní akce, kterou pořádala Asociace podpory
medicíny ve spolupráci se Zdravotním 
ústavem Ostrava a s radnicí v Marián-
ských Horách v úterý 31. května 2005.

Již od 10 hodin si mohli návštěvníci
radniční obřadní síně vyslechnout pouč-
nou a názornou přednášku na téma Jak se
odnaučit kouřit. Velice působivě pak půso-
bila demonstrativní ukázka škodlivosti ni-
kotinu na plod na figuríně těhotné ženy.
Přednášku si vyslechly také studentky Ob-
chodní akademie v Ostravě-Mariánských
Horách. Přítomné ženy se mohly naučit
samovyšetření prsů.

Zájemci si rovněž mohli nechat změřit
množství oxidu uhelnatého ve svém výde-
chu. Na pěti místech v Ostravě (u nás to
bylo přímo před radnicí a na Mariánském
náměstí) pak dvoučlenné hlídky oslovova-
ly kolemjdoucí kuřáky a nabízely jim ovo-
ce výměnou za cigaretu. Každá hlídka pře-
svědčila k tomuto skutku na 40 kuřáků! 
Oslovení občané nekuřáci se pak mohli ra-
dovat z darovaného nápoje či zmrzliny.

Ve spolupráci s obchodním centrem Fu-
turum a Rádiem Čas se od 15.00 hodin ko-
nalo v nákupním centru zábavné odpoled-
ne, kde vystoupila také Radana Labajová.
Spolu s patronkou celé akce senátorkou 
a starostkou Lianou Janáčkovou pak zaz-
pívaly divákům duet písně Dvě malá kříd-
la tu nejsou a byly tak skvělé, že opravdu
nikdo nevěřil, že nenacvičovaly. Dodaly
tak odvahu dalším zpěváků, kteří si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet při karaoke šou
jak chutná potlesk a nadšení publika. Celé
odpoledne probíhala v obchodním centru
Futurum celá řada soutěží o ceny a i zde
pracovnice Zdravotního ústavu v Ostravě
pomáhaly kuřákům zbavit se svého zlo-
zvyku a seznamovaly zájemce s různými
metodami odvykání.

Všichni organizátoři této akce byli
velmi rádi, že se setkala s velkým  ohla-
sem a tak se už nyní můžete těšit na li-
stopad, kdy se v Mariánských Horách
bude konat opět. Ale o všem budete včas
informováni.

Táňa Kantorková

PAMĚTNICKÉ OKÉNKO

Velmi často se v poslední době píše 
v denním tisku, jak vysoké náklady jsou
spojené s likvidací stoletých lagun, které
se nacházejí poblíž sídliště Fifejdy, za bý-
valou „Petrolejkou“.

Chtěla bych uvést na pravou míru, že se
nejedná o žádné stoleté laguny, protože
pozemky patřily jámě Ignát a byly zde tzv.
záhony pro zaměstnance šachty. Také naše
rodina měla záhon, a to do konce roku
1943. Poplatek se platil správci dolní ko-
lonie, p. Slívovi! Měli jsme ten záhon až

na samé hranici Mar. Hor, za plotem byla
mydlárna p. Jana Ručky, ke kterému jsme
chodili pro vodu na zalévání zeleniny! Fir-
ma p. Ručky byla na tehdejší Skladištní ul.
V objektu mydlárny bydleli trvale moji
přátelé, hlavně dcera Marie Melecká, kte-
rá to jistě ráda potvrdí. Další dcera p. Me-
leckého, Anička je provdána v Nové Vsi 
a jmenuje se Komárová.

Laguny vznikly až po roce 1945. Pro-
sím pamětníky, můžete se připojit k mé
vzpomínce? Alena Grušková

Soutěž ve sběru papíru - PAPÍROVÁ
ŠKOLA - kterou v končícím školním roce
pořádaly společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
a A.S.A. s.r.o. pro všechny ostravské školy -
má své vítěze. V první kategorii, podle cel-
kového množství nasbíraného papíru, obsa-
dila krásné 4. místo ZŠ Gen. Janka z Mari-
ánských Hor. Žáci nasbírali celkem 18 110
kilogramů starého papíru!

Všem gratulujeme a děkujeme, že šetří ži-
votní prostředí nás všech! (TK)

Ráda bych touto cestou velmi poděkovala
p. Mičulkové s dcerou, které 1. června v do-
poledních hodinách při jízdě tramvají č. 3 do
Vítkovic, odevzdaly řidiči černou „ledvin-
ku“, kterou jsem pří výstupu zapomněla na
sedadle. 

Řidič tramvaje p. Pekárek mi ledvinku se
všemi věcmi (doklady, mobil, peníze…)
předal. Zároveň provedl i zápis o ztrátě a ná-
lezu.

Jsem velmi vděčná za prokázanou službu
výše jmenovaným lidem, neboť jsem bez za-
městnání a ve velmi špatné životní situaci.

Cestující tramvaje

Zákazníci
si pochvalují

Stanice technické kontroly a měření
emisí na Oběžné ulici 13 v Marián-
ských Horách je v provozu teprve od
počátku května. Přesto už má na svém
kontě na pět set spokojených zákazní-
ků. Ředitel společnosti Team MAAT
pan ing. Merta nám sdělil, že zákazníci
se k nim naučili jezdit a libují si, že to
mají blízko. Hlavně nejsou čekací doby.

Klientům se líbí nejen úroveň služeb,
ale i prostředí firmy, které je nové 
a krásné. Nezapomeňte i vy, že na STK
už nemusíte do centra. (TK)

Papírová škola

Vzpomínáte si? Před čtyřmi lety bylo 
v České republice sčítání lidí, domů a bytů.
S odstupem času je zajímavé opět zveřejnit
některá čísla, posvěcená Českým statistic-
kým úřadem.

Zde jsou: V Mariánských Horách a Hul-
vákách bylo k 1. 3. 2001 12 998 obyvatel. 
Z toho 6 218 mužů a 6 780 žen. K české ná-
rodnosti se přihlásilo 11 604 lidí, k morav-
ské 279, slezské 23, slovenské 479 a romské
129. Ostatní byli Poláci, Němci, Ukrajinci 
a Vietnamci.

Ve věku do 19 let nás je 2 567, mezi 20 
a 59 rokem to je 7 709 občanů. Seniorů, tj.
nad 60 let výše je 2 722. To je 21 %, čili ce-
lá jedna pětina.

Občanů bez vzdělání je 0,8 %, se základ-
ním a neukončeným základním je 25,7 %,
vyučených a bez maturity 34,5 %, s maturi-
tou 23,1 %, absolventů s vyšším odborným
3,4 % a vysokoškoláků 10,6 %.

Domů jsme měli k 1. 3. 2001 celkem 911,
z toho rodinných 413, ve kterých bydlelo 
1 289 osob. Obecních domů z celkového po-

čtu bylo 262 a bydlelo v nich 5 935 osob.
Družstevních domů bylo 61 a bydlelo v nich
3 549 „družstevníků“. Mezitím došlo k pře-
vodu mnoha z nich na soukromé fyzické 
osoby, takže počet družstevníků je menší 
a počet domů ve vlastnictví fyzických osob
je větší. Průměrné stáří domů v našem ob-
vodu je 59 let.

V panelových domech bydlí 4 994 osob 
a ve zděných 7 133. Vlastní WC má 12 656
osob, vlastní koupelnu 12 430 osob. Plyn
má do bytu zavedeno 12 175 osob. Ústřední
topení využívá 9 559 osob, etážové 604 
a kamna na pevná paliva potvrdilo 2 122 
osob. K tomu, že topí uhlím, se přihlásilo
929 lidí, dřevem 33 a elektřinou 181. Zde
„křížové“ součty nesouhlasí. Převládají
dvoupokojové byty s 37,6 m2 obytné plochy
na byt. Průměrný počet osob na byt je 2,07.
Bytů, ve kterých bydlí jedna osoba je 2 084,
dvě osoby 1 761, tři osoby 1 033, čtyři 675,
pět 170, šest a více 73. Zajímavým údajem
je tato tabulka:

Statistika

Druh domu, kategorie bytu, Počet bytů podle počtu osob v bytě
počet místností 1 osoba 2 3 4 5 6+

Byty podle počtu obyt. místn.:

1 obytná místnost 1 101 310 107 53 31 17
2 pokoje 698 861 413 235 48 20
3 pokoje 239 522 455 330 63 18
4 pokoje 25 52 47 39 14 4
5 a více pokojů 7 14 10 16 14 14

Pro všechny dříve narozené vyšší věkové
kategorie - seniory i zdravotně postižené 
v Ostravě - se naskýtá možnost osobní spo-
lupráce a využití aktivit činnosti Koordinač-
ní rady centra seniorů a zdravotně postiže-
ných, které působí již pátý rok a sdružuje 40
organizací. Cílem je vyměňovat si zkuše-
nosti, podílet se na organizaci společných
akcí. V životě nechceme být izolováni, ale
činorodě naplňovat volný čas, který nechce-
me jen přežít, ale důstojně prožít. Proto hle-
dáme všechny cesty, abychom našim čle-
nům přidali život k létům i ve stáří, když dří-
ve jsme přidávali léta k životu. Tak se snaží-
me zajišťovat projekt Národního programu
přípravy populace na stárnutí, vyhlášeném
vládním usnesením ne proklamacemi, ale
praktickým uplatňováním služby členům. 

A poněvadž pokud máme ještě přiměřené
zdraví a duševní sílu, nejlepší recept proti
stáří je aktivita. Vyzýváme proto všechny,
co se chtějí zapojit ke spolupráci. 

Osobní kontakt lze navázat v kulturním
zařízení Jízdárna, v ulici Na Jízdárně 18, 
v Moravské Ostravě, za Krajským úřadem,
každý čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod., nebo
se zúčastnit měsíčních porad od 9.00 hod., 
a to po prázdninách 19. září, 17. října, 14. li-
stopadu a 19. prosince 2005. Nezůstávejte
osamoceni, spolupracovat se sluší, to omla-
zuje duši.

Ing. Lubomír Pásek,
předseda koordinační rady seniorů
a zdravotně postižených 
města Ostravy

Nejlepší recept proti stáří
je aktivita

Úspěchy
mariánskohorských

lukostřelců
Historického úspěchu dosáhla Česká

republika na závodu série Evropského
poháru dorostu v lukostřelbě - Euro-
pean Junior Cup 2005, který se konal
ve dnech 18. - 21. května 2005 v Nym-
burce.

Česká republika dosáhla dvou meda-
ilových ocenění. V individuálních soutě-
žích obsadili mladí lukostřelci z oddílu
Mariánské Hory čtvrté a páté místo.
Tento úspěch je mimořádný tím, že
Česká republika neměla za posledních
20 let medailové umístění v závodě Ev-
ropského poháru. Ostravské lukostřel-
ce pak lze směle označit za pilíře repre-
zentace. Dlouhodobá systematická prá-
ce s mládeží přináší Oddílu lukostřelby
TJ Mariánské Hory mezinárodní úspě-
chy. Vybudování lukostřelecké haly u-
možňuje oddílu neomezenou celoroční
činnost. A systematická práce nese ovo-
ce. Přejeme spoustu úspěchů i v dalších
závodech. (Red.)

A opět nepořádek

Poctivost nevymřela
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DP DANEX-PLAST
Prodej materiálů

VODA, TOPENÍ, PLYN
NABÍZÍME NOVINKU:
dovozovou keramiku

DEGER
a sprchové,

vanové kouty

SANPLAST
za velice zajímavé ceny.

Informujte se
laskavě

v naší prodejně

OSTRAVA Mar. Hory,
Novoveská 7

Po - Pá: 7 - 17, So 8 - 12
Tel/fax: 596 624 358

DÁMSKÉ
KADEŘNICTVÍ

Gabriela Kundrátová
Dům s pečovatelskou službou
Šimáčkova 27, O.-Mar. Hory
(vchod z ulice Gen. Hrušky)

Tel.: 604 735 329, 596 636 198

Provozní doba
Lichý týden Po - Čt 7.30 - 19.00

Pá 11.00 - 19.00
Sudý týden Po - Čt 7.30 - 15.30

Pá 11.00 - 15.30
Sobota dle objednávky

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

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o placenou in-
zerci na této straně našeho Zpra-
vodaje, kontaktujte naši redakci -
Táňu Kantorkovou na radničním
telefonním čísle 599 459 102-107.
Cena inzerátu je dle velikosti 
- 10 Kč za 1 cm2. red.

PŮJČOVNA VOZÍKŮ
JE ZDE

PRO VÁS!
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