
V měsíci  březnu mají svátek knihy, měsíc
březen je měsíc Internetu, v měsíci březnu
se probouzí pomalu příroda a přichází jaro.
Knihovny našeho obvodu připravily na ten-
to měsíc bohatý program pro všechny, kdo
mají rádi knihy, kdo rád soutěží, kdo je zví-
davý a rád se dozví něco nového.    

Knihovna na Daliborově 9, Ostrav-Ma-
riánské Hory

Od 7. 3. do 18. 3. 2005 zábavná soutěž
pro dětské čtenáře „Létající internet aneb
internet bez internetu“. Řešení počítačo-
vých úkolů pomocí her a soutěží. 

V pátek 18. 3. 2005 od 13 - 16 hod. pro
děti pořádáme tvůrčí dílnu „Kouzelná kra-
bička“, ve které budeme vyrábět různé tvary
barevných, dárkových krabiček a stojánků.

Ve čtvrtek 31. 3. 2005 Den dětských os-
travských čtenářů. 

➢ V oddělení pro dospělé čtenáře proběh-
ne od 31. 3. - 8. 4. 2005 výstava knih 
a knihovnických materiálů s názvem „NEJ
naší knihovny“. Zájemci si budou moci pro-
hlédnout zajímavé kuriozity z knižního fon-
du, prastarý půjčovní řád nebo původní kata-
logizační lístky z doby založení knihovny.

➢ Dospělí čtenáři v naší knihovně tento
den budou mít možnost odpovědět na kvízo-
vou otázku, za jejíž správné zodpovězení
mohou vyhrát drobné odměny.

➢ V tento den mají také možnost zájem-
ci o práci s internetem absolvovat krátké
školení ZDARMA pro začátečníky, a to do-
poledne od 10 do 11 hod. a odpoledne od
14 do 15 hod.

➢ V dětském oddělení je připravené do-
poledne povídání o Andersenovi a  soutěžní
odpoledne „Tajemný Andersen“, kde se
děti zábavnou formou seznámí se životem 
a dílem H. Ch. Andersena. Všechny učástní-
ky čekají drobné odměny.

➢ Na závěr odpoledne bude v 16 hod. vy-
hodnocení soutěže "Létající internet aneb
internet bez internetu."

➢ V průběhu dne nás navštíví mladá za-
čínající herečka Vendula Ježková, která hrá-
la ve filmech Jana Hřebejka,...

➢ Všem zapomnětlivým čtenářům budou
odpuštěny poplatky za upomínky.

27. 1. 2005 přišli do Čítárny U Čerta si
povídat s dětmi 8. třídy ZŠ Matrosovova
dramaturgyně ostravské televize Hana Jura-
čáková a Ing. Petr Najman o tom, jak se při-
pravovaly a připravují pořady Ostravské te-
levize.

(Pokračování na str. 3)
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O krásné zážitky se dětem opět postarala mateřská školka
„U DVORU“, když dne 2. února 2005 uspořádala další dětmi to-
lik oblíbený maškarní ples a to tentokrát v sále Domu dětí a mlá-
deže na Korunní ulici č. 49 v Ostravě-Mar.Horách. A tak děti již
několik dní předem hořely nedočkavostí, až příjde ten tolik očeká-
vaný okamžik a ony se budou moci převléknout do svých nádher-
ných masek a převlečků, ať už koupených, nebo z části vyrobe-
ných s pomocí svých obětavých rodičů či jiných rodinných pří-
slušníků. Bavičem celého maškarního plesu byl známý Ostravský
profesionál v dětské zábavě pod jménem „Hopsalín“, který doká-
že a to bez nadsázky svým ať už soutěžním, nebo tanečním pro-
gramem rozproudit krev v dětských žilách na bod varu!

Samozřejmě, že největší náš dík patří celému kolektivu Křes-
ťanské mateřské školky „U DVORU“, který v čele s paní ředitel-
kou Miluší Špačkovou propracoval celou akci do posledních de-
tailů, a to jak výzdoby sálu, tak i skvělého občerstvení v podobě
chlebíčků, domácích koláčů, zákusků, cukrovinek a pití.

Závěr pak patřil opět rozesmátým tvářičkám našich ratolestí,
kdy začala opravdu bohatá tombola sponzorovaná všemi rodiči zú-
častněných dětí a kdy si každé dítě odnášelo svou výhru, kterou si
samozřejmě po právu za svůj výkon zasloužilo. Vždyť celá akce tr-
vala přes dvě a půl hodiny.

A tak na závěr ještě jednou za všechny rodiče dětí  Křesťanské
mateřské školky U Dvoru  moc velký dík za vše co pro naše děti
celý kolektiv vynakládá, za jejich srdečnost, obětavost a lásku.
Vždyť tato práce vykonaná s láskou pak sklízí své plody a to ve
formě těch nejkrásnějších zážitků a vzpomínek našich dětí na ten
nádherný a bezstarostný předškolácký věk! Děkujeme.

Na četné dotazy sdělujeme, že žádná z he-
ren v Mariánských Horách a Hulvákách ne-
ní v domě, který by vlastnil městský obvod.
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
nevydává souhlas k provozování tohoto pod-
nikání.

Stejně je tomu i u restaurační činnosti. 
Z tohoto sdělení je zřejmé, že radnice nemá
možnost regulovat a usměrňovat počet ně-
kterých provozoven. Pokud je klientská po-
ptávka, rostou jako houby po dešti. V opač-
ném případě zaniknou. (Radnice)

Až do konce února má v knihovně na
ulici J. Trnky 10 výstavu svých fotogra-
fií Otakar Matušek, rodák z Marián-
ských Hor. Čtenáři knihovny si ji urči-
tě prohlédli, tak zveme i nečtenáře 
a přespolní. (Red.)

Aforismy Otakara Matuška:
Báseň je tiché znepokojení.

Cesta člověka vede od smečky ke karavaně.
Chtít jsou ruce, toužit křídla.
Jsme lepší, než si zasloužíme.

Výstava fotografií

Herny

Pan František Mrázek z ulice Korunní si
pamatuje přemnoho událostí z historie prvo-
republikových (i císařských) Mariánských
Hor a Hulvák. Když jsem ve vánočním
Zpravodaji zveřejnil staré pohlednice pana
K. Č., tušil jsem, že pan Mrázek bude znát
odpovědi na ty nejzapeklitější historické 
otázky. Jedna z nich byla fotografie dřevěné
budovy s nadpisem ELEKTRICKÉ 
DIVADLO. Otázka zněla: kde stála? Díky
panu Mrázkovi to už víme. Kino, které pat-
řilo panu Frankovi z ulice Oběžné, což byla
velmi rušná část Čertovy Lhotky, stálo 
v místech dnešní Závišovy ulice, čelem do
Přemyslovců, zády k polské obecní škole,
dnešní zdravotnické na ulici Klicperové. Pan
Mrázek v něm viděl film Tři mušketýři. 
Elektrické divadlo bylo zbořeno v letech
1924 -  25. 

S tím, že jednou z účastnic Singrova bez-
platného kursu vyšívání byla Elíva Cieplová,
což je doloženo dobovou fotografií, mne se-
známila paní R. Slezáková z ulice Baarové.
Její babička se do Mariánských Hor přistě-
hovala z Haliče. Halič, oblast na východ od
Krakova se sídelním městem Lvov, jak zná-
mo byla součástí, stejně jako Morava, Slez-
sko, rakouského mocnářství. Taková EU,
která se po 1. světové válce rozpadla na řadu
menších států, mimo jiné také díky českým 
a slovenským odpůrcům federální Vídně
(Masaryk, Beneš, Štefánik). Ó, jak se histo-
rie opakuje, aneb nic nového pod sluncem.

Hodně hřejivého jarního sluníčka všem,
kteří si zavzpomínali.

Jiří Jezerský, místostarosta

Pamětníci

Knihovna
- knihy - čtenář

Středisko Tísňové péče
Dorkas při Slezské diakonii

V sobotu 12. 2. 2005 ve 14 hodin se
shromáždilo na Mariánském náměstí
před pobočkou Komerční banky 
v O.-Mar. Horách cca 50 účastníků -
členů Brněnského zeměpisného sdruže-
ní vedený RNDr. Švelbem. S přítomný-
mi se přivítal i místostarosta Mar. Hor
a Hulvák Ing. Jezerský. Cílem tohoto
setkání byla vycházka po obvodu Mar.
Hor a Hulvák.

I přes nepřízeň počasí si účastníci té-
to akce prohlédli objekty na Marián-
ském náměstí, místní pobočku České
spořitelny, Dělnický dům, bývalou kni-
hovnu od architekta p. Bártka a budo-
vu dostavěnou na rohu Přemyslovy uli-
ce v 50. letech.

Skupina dále pokračovala ul. Přemy-
slovců a v krátkosti byla seznámena 
s historií názvu ulic Dr. Maye, E. Fily,
Mojmírovců a jednotlivých nemovitostí
(fotograf Dagmar, zelenina Türke, cuk-
rárna Saxa, hudební škola E. Marhuly,
restaurace Žalák). Poté se všichni pře-
místili na ul. Prostornou a odtud k Hu-
sovu sboru, který byl postaven v letech
1928 - 1930.

Procházku popsala paní H. Puchalská

Sobotní procházka

Ráda bych se podělila se čtenáři tohoto li-
stu o pohlazení na duši, které pro nás připra-
vili studenti našeho domova mládeže. Dne
24. 1. 2005 v tělocvičně SZŠ a VZŠ v Mari-
ánských Horách proběhla sportovně-charita-
tivní akce, kterou naši studenti nejen sami
vymysleli, následně zorganizovali, ale co je
nejdůležitější, dotáhli i do zdárného konce.

A co vlastně proběhlo? Setkali se mladí
lidé ze tří DM. Nejdříve se rozehřáli fotbál-
kem a aerobikem. Následovalo vystoupení
břišní tanečnice N. Krajčiové a umění R. Ur-
bana, mistra ČR ve stepu. Na závěr se draži-
ly grafické listy L. Najbrtové, studentky
SUŠ. O občerstvení se postaraly p. vychova-
telky s paní ředitelkou v podobě domácí ku-
chyně. A výsledek večera? Celá akce vyne-
sla 2400 Kč.

Nemohu zapomenout ani na ostatní za-
městnance, také oni rádi přispěli a tak dne 

2. 2. 2005 bylo na konto ADRA odesláno
celkem 10 000 Kč, jako pomoc pro oběti 
a obnovu oblastí postižených přírodní ka-
tastrofou.

Nezbývá, než se rozloučit slovy hlavní or-
ganizátorky K. Sabové - studentky JKO - 
obor harfenistka: „Nejsou to miliony nebo
nějaká závratná částka, ale i tak je to moc
pěkné gesto. A když si odmyslím ta čísla 
a peníze, cítím velkou solidaritu mezi lidmi.
Solidaritu, která odbourává bariéry a která
umí pomáhat. To mě hřeje u srdíčka. Dou-
fám, že vás taky…“

A já dodávám: „Všem patří dík!“

Václava Mikulenková - vychovatelka
Domov mládeže
Fráni Šrámka 3
709 00 Mariánské Hory

U nás se pořád něco děje

Na pozvání starostky městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a senátorky Liany Janáčkové přijela v pátek 28. led-
na na návštěvu našeho obvodu první dáma České republiky pa-
ní Livie Klausová.

(Pokračování na str. 2)

První dáma navštívila
Mariánské Hory

Projekt Tísňové péče Dorkas finančně
podporovaný z programu PHARE, Magist-
rátu města Ostravy a Karviné, a Moravskos-
lezského kraje poskytuje již druhým rokem
nepřetržitou a odbornou pomoc. V průběhu
roku 2004 jsme do systému Tísňové péče
napojili 47 uživatelů (průměrný věk 79 let) 
z oblasti Ostravy, Havířova a Karviné. Spo-
lupráce s pracovníky městských úřadů z Kr-
nova a Bruntálu nasvědčuje o rozšíření služ-
by i do této oblasti.

Tísňová péče Dorkas napomáhá uživate-
lům (seniorům, občanům se zdravotním po-
stižením) setrvat co nejdéle v navyklém do-
mácím prostředí, zbavuje je obavy z osamě-
losti a nemožnosti dovolat se pomoci v kri-
zové situaci a umožňuje jim žít soběstačně 
a důstojně i když v důsledku nemoci, vyso-
kého věku nebo zdravotních obtíží jsou pře-
chodně nebo trvale znevýhodněni.

Tísňová péče je vybavena dispečerským
pultem, který obsluhují zdravotní sestry stří-
dající se v nepřetržitém provozu. Domác-
nost uživatele je vybavena technickým zaří-
zením umožňujícím v okamžiku ohrožení
stiskem tlačítka přivolat pomoc (tzn. odeslá-
ní poplachového hlášení na monitor počíta-
če dispečerského pultu). Naše nepřetržitá
služba pomáhá nejen v krizových situacích,
poskytujeme odborné i obecné poradenství,

informujeme a pomáháme rodinám, které
pečují o těžce nemocné seniory.

Během služby již mnohokrát dispečerky
(zdravotní sestry s dlouholetou praxí v ne-
mocnici) rychle a profesionálně řešily situa-
ce ohrožující život uživatelů TP Dorkas. Již
v roce 2003 několik týdnů po montáži zaří-
zení do bytu naší nejstarší uživatelky dispe-
čerka reagovala na náhlé zhoršení zdravotní-
ho stavu (avizováno stisknutím tísňového
tlačítka) kontaktováním sousedů, bydlících
ve vedlejším bytě a přivoláním rychlé zá-
chranné služby - nemocná paní byla oka-
mžitě převezena do nemocnice a zde byla na
neurologii 14 dní hospitalizována. S průbě-
hem krizové situace a jejího řešení jsou
vždy seznámeni rodinní příslušníci. Již zmí-
něná paní, která mimo jiné nemoci trpí zá-
vratěmi si prostřednictvím tísňového tlačít-
ka přivolala pomoc ještě v dalších dvou pří-
padech, vždy se stejným závěrem.

Rovněž v letošním roce (9. 1. 2005) dis-
pečerka zajišťovala převoz uživatelky do ne-
mocnice s podezřením na infarkt, odhad se
potvrdil a paní je stále v péči lékařů.

Většina uživatelů naší služby se léčí na di-
abetes mellitus a náhlé nevolnosti bývají
dosti časté, pravidelným telefonickým kon-
taktem jsme zjistili, že i dobrá psychická

kondice (pocit jistoty a klidu) přispívá ke
zlepšení hodnot cukru v krvi.

Postupné zhoršování zdravotního stavu
(častější pády, dlouhodobější hospitalizace)
jsou konzultovány s rodinou či pečovatel-
skou službou a situace je řešena jejich čas-
tějšími návštěvami. I obyvatelé penzionů
využívají naší služby v době pracovního
volna a v nočních hodinách.

Význam služby je zřejmý, ve větší poho-
dě bývají nejen uživatelé, ale rovněž i rodi-
na, jejíž členové bydlí i ve vzdálenějších lo-
kalitách, oceňuje úbytek stresujících myšle-
nek, co se asi děje s nemocným rodičem,
který bydlí osaměle.

Zájemci o napojení do systému Tísňové
péče Dorkas se mohou informovat na tele-
fonním čísle s nepřetržitým provozem 
596 613 513.

Chcete mít přehled 
o kulturním dění v Ostravě?
Pokud se rádi vydáváte za kulturou

nebo jen chcete vědět, kde se co děje 
v našem městě či celém kraji, vyhledejte
si na internetu adresu www.fan-tom.cz.

Dovíte se podrobnosti o konání vý-
stav, koncertů, filmových představení 
a vydávání novinek na DVD či CD.



2 ● ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

1. Paní Klausová byla ubytována v hotelu Harmony club v Ma-
riánských Horách, kde se obě dámy společně sešly ráno v 9.00
hodin. Po vzájemném přivítání obě s doprovodem pěšky přešly
třídu 28. října aby navštívily firmu SANIT s.r.o. a prohlédly si
jejich „Školičku internetu pro seniory“. V dané chvíli bylo pří-
tomno asi deset účastníků kurzu, se kterýma si paní Klausová
živě povídala o tom, jaké důvody je vedly k návštěvě kurzu a jak
tyto znalosti využijí.

2. Po ukončení krátké besedy nasedly obě dámy do svých vozů 
a jely na návštěvu do Hulvák, konkrétně na Železárenskou ulici,
do Soukromé speciální školy pro děti s více vadami. Tam už če-
kaly nejen děti, ale i všichni zaměstnanci školy v čele s ředitel-
kou Mgr. Dagmar Mazákovou. Děti předvedly první dámě krás-
ný kulturní program, v němž nejen hrály na hudební nástroje, ale
i zpívaly a recitovaly. Poté si paní Klausová prošla všechny pro-
story a třídy školy a s každým žákem promluvila. Její láska k dě-
tem byla opravdová a každé uchopení za ruku nehrané a procí-
těné. Ale nabitý program nás už za hodinu přinutil opět nased-
nout do aut a přejet na radnici do Mariánských Hor.

4. Přesto, že v pátek 28. ledna vládla paní zima pevnou rukou a mrazy opravdu nešetřila, svítilo sluníčko a plánovaná procházka
sídlištěm Fifejdy se tak vydařila. Starostka Liana Janáčková se chtěla pochlubit, jak lze z obyčejného sídliště vytvořit hezké místo
na bydlení a moc litovala, že na chodnících a trávě leží sníh. I přesto se první dámě změny velmi líbily, možná i proto, že má sa-
ma s bydlením na pražském sídlišti své zkušenosti. Cestou na nás mávali lidé z okolních věžáků a děti s učitelkami z mateřské ško-
ly. Všem paní Klausová s úsměvem zamávala. Navštívila i zrekonstruovanou školu na ulici Gen. Janka a pozdravila se s jejím ře-
ditelem Mgr. Skoumalem. Ke kuriózní situaci došlo v aule školy, kde malý klučík slušně pozdravil: „Dobrý den, paní starostko!“
Na otázku, jestli zná i dámu vedle ní odpověděl negativně. První dáma to komentovala s úsměvem a poznámkou, že je správné znát
především starostku.

5. Pomalou procház-
kou jsme došli podél
kostela až k dalšímu
bodu programu a tím
byl oběd v Korunním
restaurantu, na který
bylo přizváno i jede-
náct starostek našeho
kraje. V ryze ženské
společnosti se u dobré-
ho jídla probírala ne-
jen otázka žen v politi-
ce, ale všechny přítom-
né starostky také před-
stavily sebe, svou obec
a pochlubily se svými
úspěchy či starostmi.
Paní Klausová rovněž
přijala pozvání na XIV.
Setkání starostek Čes-
ké republiky s tím, že
pokud jí návštěva této
akce nevyjde letos, ur-
čitě se vynasnaží přijet
příští rok.

6. Milá a příjemná doba oběda rychle uběhla a s malým zpož-
děním jsme po druhé hodině vyjeli směrem k Hrabové, kde už
nás u nově postaveného kostela sv. Kateřiny čekal ostravský pri-
mátor Aleš Zedník, starosta městského obvodu Hrabová Bohu-
mil Rundt a také místní duchovní P. Adrian Wykrendt. Po krátké
prohlídce kostela s nádhernou atmosférou a vůní dřeva už se na-
še další cesty rozdělily.

■

První dáma velice děkovala za perfektní organizaci, pří-
jemné chvíle a zajímavý program v Mariánských Horách.
Slíbila také, že tato návštěva jistě nebude poslední. I pro
nás všechny, kteří jsme se s první dámou setkali to bylo
setkání více než milé. Velmi za něj děkujeme a moc se těší-
me na další.

Táňa Kantorková

3. První dáma si
přála setkat se
všemi zaměstnanci 
a tak již na ni
všichni netrpělivě
čekali v obřadní
síni. Pokud někdo
čekal rozpaky a 
oficiality, byl mile
překvapen bezpro-
středností a zá-
jmem o každého 
úředníka a jeho
práci. Nechyběly
ani společné foto-
grafie a podpisy 
a taky mnoho smí-
chu. K vydařené
hodince přispělo 
i vystoupení Os-
travského dětské-
ho sboru pod ve-
dením Mgr. Mila-
na Chromíka, kte-
ré se všem velmi
líbilo.
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(Pokračování ze str. 1)
Televizní studio Ostrava nám při příleži-

tosti oslav 50 let od zahájení vysílaní zapůj-
čilo výstavu fotografií, které si můžete pro-
hlédnout do 20. 3. 2005.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Svět pohádek -  výstava  sestavená z vý-

tvarných prací klientů Ústavu sociální péče
pro mentálně postižené v Ostravě. Bude re-
alizována v rámci „Pohádkového roku 
H. Ch. Andersena“. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v úterý 1. března v 16 hodin 
a potrvá do 31. března 2005.

Internetové minimum pro dospělé -
školení pro začátečníky v práci s internetem
budou probíhat v dopoledních hodinách  po
celý měsíc březen. Je nutné se předem 
objednat osobně nebo telefonicky na čísle
596 617 841. 

Kamarádím s internetem - internetová
výuka pro děti. Děti budou mít možnost za-
ložit si svou e-mailovou  schránku, poslat
pohlednici kamarádovi a navštívit dětské in-
ternetové stránky. Akce  proběhne o jarních
prázdninách od 7. do 11. března v odpo-
ledních hodinách.

Kouzelná krabička - výtvarná dílna, ve
které budou děti vyrábět ozdobné dárkové
krabičky.

Čtvrtek 10. března od 13 do 17 hodin.
Veselá velikonoční vajíčka - výtvarná

dílna pro děti zaměřená na zdobení veliko-
nočních  vajíček různými technikami. Pon-
dělí 21. března a čtvrtek 24. března od 13
do 17 hodin.

Zároveň budou děti soutěžit o nejoriginál-
nější velikonoční vejce.

Ve čtvrtek 31. 3. 2005 Den dětských os-
travských čtenářů

➢ V letošním roce je zaměřený hlavně na
dětské čtenáře, pro které pracovnice dětské-

ho oddělení připravily zábavné soutěžní od-
poledne s názvem Čarovný cylindr H. Ch.
Andersena. Děti budou plnit různé úkoly 
z pohádkového světa a samozřejmě nebudou
chybět ani sladké odměny.

➢ Dospělí čtenáři mohou zkusit štěstí 
v Malém čtenářském losování o dárkovou
poukázku na půjčování knih zdarma na je-
den rok. 

➢ Bude připraven opět levný prodej star-
ších časopisů a knih edice Harlequin. 

➢ Všem zapomnětlivým čtenářům budou
odpuštěny poplatky za upomínky.

Pozor! Pátá jubilejní Noc s Anderse-
nem se blíží. Cínový vojáček, Princezna na
hrášku, Malá mořská víla i Sněhová králov-
na, ti všichni se spolu s dětmi a knihovníky
už připravují na 1. duben 2005, kdy ve svě-
tě i v České republice proběhnou oslavy
200. výročí narození H. Ch. Andersena. Již
popáté si připomenou Mezinárodní den dět-
ské knihy děti četbou pohádek v průběhu
kouzelné Noci s Andersenem na mnoha
místech Čech, Moravy i Slezska; k Noci se
již tradičně přidají také knihovníci na Slo-
vensku a v Polsku. Budou se číst pohádky,
soutěžit, chatovat, putovat za Andersenový-
mi pohádkami.

K oslavám se připojí i knihovny našeho
obvodu: knihovna na Daliborově 9 a J. Trn-
ky 10.

Z pátku na sobotu 1. 4. - 2. 4. 2005 od
18 do 8 hodin prožijí děti v knihovnách
Noc s pohádkami H. Ch. Andersena.

V knihovně na Daliborově 9 proběhne noc
pod názvem „Můj přítel Andersen“. 
a v knihovně na J. Trnky 10 „Divoké labutě“. 

Na tuto noc si musí děti donést vyplně-
nou přihlášku, kterou si vyzvednou v kni-
hovnách.

Na Vaši návštěvu v měsíci březnu se těší
pracovníci knihovny

Knihovna - knihy - čtenář

Nákupní možnosti
Na Zastupitelstvu města Ostravy byl dne 26. ledna 2005 projednáván materiál,

který zastupitele města informoval o rozestavěných a připravovaných stavbách vel-
kých marketů na území města.

Myslím si, že i občané našeho obvodu by měli vědět, co se kde chystá a tak pozor-
ně čtěte, neboť nákupní možnosti se ještě rozšíří.

V současné době jsou rozestavěny tyto markety:
- zástavba ÚAN - Obchodní centrum Ostrava - Hypermarket + Galerie 
- OD Lidl v lokalitě Opavská x Mongolská ve Svinově
- Velkoprodejna firmy SIKO na Výškovické ul.
- Shopping Park Ostrava - dostavba objektu MALL-LINK
Ve městě je připravována výstavba celé řady dalších marketů, ale jsou zatím ve

stadiu příprav. Takže se nechejme překvapit. Řeší město Ostrava. (Jez.)

Pokud máte rádi zvířata a hlavně pejsky 
a toužíte si nějakého vybrat právě v útulku 
v Ostravě-Třebovicích, máme pro vás dob-
rou zprávu.

V současné době si zde kromě pondělka
můžete prohlédnout pejsky každý den od 10
do 17 hodin. Útulek tak vyšel vstříc občanům
a prodloužením pracovní doby jim návštěvu
usnadnil. I vy máte šanci nalézt zde domácího
mazlíčka a poskytnout mu nový domov. Pod-
le mluvčí Městské policie Ostrava Zuzany La-
rišové našlo v loňském roce nové pány 516
pejsků z Třebovického útulku. (Red.)

Změna provozní doby
v Třebovickém útulku

22. 2. - 24. 2. 2005

1. Šimáčkova
2. Bedřišská kolonie - křižovatka ul.

Chaloupeckého a ul. Bedřišská
3. Bedřišská kolonie - křižovatka ul.

Chaloupeckého a ul. Jasinkova
4. U nových válcoven
5. Přemyslovců 66 - dvůr

1. 3. - 3. 3. 2005

6. Výstavní 22
7. Křižovatka Raisova - Olivova
8. Žákovská ulice - parčík
9. Ul. Rtm. Gucmanna

10. Křižovatka Matrosovova - Wolke-
rova

11. Vršovců 2 - 4

8. 3. - 10. 3. 2005

12. Bedřišská kolonie, křižovatka Cha-
loupeckého - Kordova

13. Lázeňská
14. Josefa Šavla
15. Zelená 80
16. MŠ Fifejdy I. - slepá ulička
17. Fr. Šrámka 10

15. 3. - 17. 3. 2005

18. Železná 10 - 12
19. Nájemnická 10
20. Ladislava Ševčíka - plocha vlevo

při vjezdu z ul. Železárenské
21. Křižovatka Kubelíkova - Solidarity
22. Jiřího Trnky 5
23. Křižovatka Prostorná - Mrštíkova

22. 3. - 24. 3. 2005

24. ul. Generála Hrušky, mezi domy č.
23 - 25

25. Křižovatka Boleslavova - Karasova
26. Generála Janka 2 - parkoviště
27. Bílá, mezi domy č. 1 - 3
28. Generála Hrušky 6
29. Křižovatka Emila Filly - Korunní

29. 3. - 31. 3. 2005

30. Křižovatka Mojmírovců - Kolláro-
va

30. Oblá
31. Šimáčkova, mezi domy č. 23 a 25
32. Generála Janka 5
33. Stojanovo náměstí
34. Strmá, mezi domy č. 5 a 7

Odbor MHDaO sděluje, že kontejnery budou přista-
vovány a odváženy během dne a v těch termínech, které
jsou uvedeny. Přesnou hodinu však nelze stanovit.

Dále upozorňujeme, že může dojít k určitému posunu
umístění kontejnerů pro velkoobjemový odpad, vzhle-
dem k parkujícím autům apod.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů n e s m í být 

ukládán nebezpečný odpad, popel, stavební suť a domov-
ní odpad.

Velkoobjemovými odpady se rozumí jen malé množ-
ství nebo jednotlivé předměty z běžného chodu domác-
ností, které se svým rozměrem nevejdou do sběrných ná-
dob na komunální odpad. Tyto služby jsou zabezpečeny
pro občany a nejsou poskytovány pro podnikatele.

! POŘÁDEK MUSÍ BÝT !   ● ! POŘÁDEK MUSÍ BÝT !   ●   ! POŘÁDEK MUSÍ BÝT !

Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů
pro svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů
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V sobotu 16. června 1923 ráno se roze-
zvučely sirény ostravských průmyslových
podniků, aby zvěstovaly, že nadešel den
Průmyslové a živnostenské výstavy. Na
těžních věžích a četných budovách vlály
vlajky a mnohé domy byly dekorovány,
aby umocnily slavnostní ráz prvního dne
výstavy.

Z náměstí v Mar. Horách to bylo k hlav-
ní vstupní bráně dvě minuty pěšky, neboť
výstaviště, které zabíralo plochu cca 4
hektary, se nacházelo v blízkosti nové vál-
covny Vítkovických železáren. Ty pro vý-
stavu propůjčily své pozemky a poskytly
nově postavenou budovu dílen závodní
dráhy.

Za monumentální branou bylo velké ná-
dvoří vroubené květinami a výstavními
kancelářemi, poštou, tele-
grafem. Středem výstaviště
vedla promenáda s kavár-
nou, Slováckou boudou, pl-
zeňskou pivnicí, vinárnou,
expozici tabákových výrob-
ků a různé ochutnávárny.
Na nejjižnějším cípu byl in-
stalován lunapark s nejrůz-
nějšími atrakcemi. V baru
hrála dívčí kapela, večer byl
kabaretní program. Domi-
nantou byla 25 m vysoká
rozhledna s nainstalovaný-
mi dalekohledy, kterými
prý bylo vidět komára na
Lysé hoře, jak se drbe za uchem.

Hlavní pavilon - výše uvedená budova -
byl určen pro expozici železárenských 
a kovoprůmyslových závodů s ukázkami
textilního, papírenského a elektrotechnic-
kého průmyslu, doplněné i řadou drobných
expozic živnostníků a stánkařů. Z Marián-
ských Hor vystavovala například Strojírna
a slévárna J. Kroulík a spol. založená v ro-
ce 1913. Počet dělníků v roce 1922 byl
zredukován ze stavu 65 na 45. Měla dílnu
strojnickou, soustružnickou, stavební, ko-
várnu a modelárnu, slévárnu železa a tem-
perované litiny… Na výstavě měla stánek
č. 142 vlevo od vchodu na rohu.

Kontrolní otázka: Kde působila firma
Kroulík ve skutečnosti?

Jedním z mariánskohorských vystavo-
vatelů byla i přírodovědecká laboratoř
„Falco“. Její produkty byly fyzikální pří-
stroje, obrazy, mapy, školní nábytek a také
vycpaniny, lihové preparáty, kostry, anato-
mie, sbírky hmyzu.

Kontrolní otázka: Kde měla své sídlo la-
boratoř „Falco“?

Výstavu otevřel ministr
obchodu, průmyslu a živ-
ností L. Novák a byla pod
záštitou prezidenta republi-
ky. Prohlédnout si ji přišlo
450 tisíc návštěvníků. Stoti-
sícím hostem byl 18letý syn
rolníka z Děhylova, student
1. ročníku obchodní akade-
mie v Mor. Ostravě pan
Konst. Krkoška. Dostal od
ředitele výstavy zlaté ho-
dinky.

Ostravské noviny si po-
steskly, že pražské noviny napsaly, že to
byl tisící návštěvník. Desinformace, nic
nového.

Protože obchodní akademie, která opět
sídlí v Mariánských Horách, má právě le-
tos své stoleté výročí, bylo by zajímavé zji-
stit, jaký byl další osud těch výstavních zla-
tých hodinek. Ozve se někdo?

Během výstavy se konaly i různé pro-
fesní sjezdy. Sešli se hostinští a kavárníci,

klempíři, drogisté, poštovní a peněžní 
úředníci, řezníci a uzenáři, esperantisté, 
unie obchodních cestujících, čsl. socia-
listé, strojvůdci a hasiči.

Zajímavou expozici mělo i stavební od-
dělení Vítkovických železáren, které mimo
jiné prezentovalo dělnickou kolonii v Hul-
vákách, osadu pro penzisty v Rožnově, 
útulek pro staré dělníky ve Vítkovicích 
a prázdninovou osadu ve Starých Ham-
rech. Na výstavu byli pozváni (v režii VŽ)
i studenti technických vysokých a průmy-
slových škol a některým z nich byla zapla-
cena cesta do Ostravy i s ubytováním.

Informace o výstavě z archivu a. s. Vít-
kovice zajistila paní H. Puchalská z Mar.
Hor. (Jiří Jezerský)

Výstava v Mariánských Horách

Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-
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 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:
1. března Evropská pevnostní a hradební

města. Přednáška Mgr. Samka s promítá-
ním. 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

Rybáři pozor!
Na základě nového rybářského zákona 

a řádu zve MS RS Mar. Hory na členskou
schůzi, která se koná 19. 3. 2005 v restau-
raci „ŽANET“ (bývalý „Dělnický dům“) 
v Mar. Horách, ul. Pražákova v 10.00 ho-
din. Účast všech členů nutná.

Za MS RS Mar. Hory Josef Roják

Ostravský koníček
2005

Kulturní zařízení Ostrava-Jih 
a Studio Dalimila Koutka vyhlásili 3.
ročník mezinárodního festivalu dětské
a studentské filmové tvorby Ostravský
koníček 2005.

Festivalová přehlídka letos proběh-
ne ve dnech 15. a 16. června v Kultur-
ním domě K-Trio v Ostravě-Hrabův-
ce. Soutěže se mohou zúčastnit děti 
i studenti ve třech věkových kategori-
ích. Uzávěrka pro zasílání soutěžních
prací je 31. března 2005. Pořadatelé
zároveň vyhlašují nesoutěžní přehlíd-
ku dětské fotografie - Tak to vidím já.
Fotografie budou vystaveny v průběhu
festivalu v Kulturním domě K-trio. 
Uzávěrka zasílání fotografií dětí a stu-
dentů je 31. května. Více informací na-
jdete na www.film-konicek.cz. (Red.)

Vážené a milé dívky,
ženy, babičky!

Přijďte k nám poznávat ORIENTÁLNÍ
BŘIŠNÍ TANEC.

Doporučujeme: všem ženám bez ohledu
na věk a váhu, protože pravidelné cvičení
odstraňuje vadné držení těla, bolesti páteře 
i její ztuhlost. Nácvikem správného dýchání
se uvolňuje celé tělo, upravují se problémy 
v oblasti zažívání (nadýmání, zácpa, činnost
střev) a problémy pánevního dna (inkonti-
nence, činnost vaječníků, menstruační pro-
blémy a klimakterické potíže).

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

Měsíční školné 240 Kč.
Lidová konzervatoř, příspěvková organi-

zace, Múzická škola, Nivnická 9, Ostrava-
Mariánské Hory, tel.: 596 626 891.

Lidová konzervatoř,
příspěvková organizace
Múzická škola Ostrava-Mariánské Hory

zahajuje v 2. pololetí školního roku
2004/2005 originální výuku STEPU (TAP
DANCE).

STEP (TAP DANCE) je krokový tanec
rychlého tempa, při kterém tanečníci roze-
hrávají rytmus speciálními střevíci s plíšky.
Zkuste se učit stepovat, třeba se přiblížíte
slavným: F. Astairovi, G. Kellymu nebo bra-
trům Nicolasovým, J. Kornovi a H. Vondráč-
kové.

Měsíční školné 240 Kč. Těšíme se na vás! 
Informace a přihlášky: Múzická škola Os-

trava-Mariánské Hory, Nivnická 9. Tel.: 
596 626 891, www.muzickaskola.cz, 
info@muzickaskola.cz.
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Výstava a železárny

Zaměstnanci strojírny
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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

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

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

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?

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

■ PRODÁM
garáž v areálu Koksovny
Šverma. Telefon: 776 190 199.
Zn.: Levně

■ STARŠÍ DOBOVÉ 
FOTOGRAFIE

Mariánských Hor a Hulvák -
kdo daruje nebo odprodá?
Telefon: 596 626 816 nebo
mobil: 777 011 182

■ KOUPÍM
plechovou stavebnici MER-
KUR (nebo MATADOR). I ne-
kompletní. Nabídněte. Tele-
fon: 599 459 113

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o place-
nou inzerci na této straně na-
šeho Zpravodaje, kontaktujte
naši redakci - Táňu Kantorko-
vou na radničním telefonním
čísle 599 459 102-107. Cena
inzerátu je dle velikosti - 
10 Kč za 1 cm2. red.


