
Ruský letec vypráví:
Když jsme 30. dubna, sotva hodinu po

obsazení Hulvák, nesli ve stanovém plátně
smrtelně raněného Jiřího Hajduka přes hul-
vácký lesík okolo ohromného kouřícího krá-
teru po zříceném bombardovacím letadle,
nevěděli jsme, že hluboko v doutnající zemi,
v pancéřové kopuli jsou zaryty i pozůstatky
hrdinného letce - kulometčíka Nikolaje Ov-
činikova. Tehdy jsme se domnívali, že leta-
dlo byla ruská stíhačka a věděli jsme jen, že
pilot seskočil padákem, spadl na hřiště DTJ
v Hulvákách a skryl se někde v okolních do-
mech.

Mladý hoch, poručík letec Krasnoj Armiji
Nikolaj Krivov, se čtyřmi vyznamenáními na
prsou, s pevnými rysy ve výrazném osmah-
lém obličeji, nejlepší letec a nejodvážnější vo-
ják 4. ukrajinské fronty - podle slov jeho ge-
nerála - líčí zážitky ze svého posledního boje.

"Startovali jsme s naplněným letadlem na
letišti Hlivici toho dne snad již po osmé. Já
jako pilot a můj soudruh N. Ovčinikov jako
kulometčík. Ve výšce 1000 m jsme se vy-
rovnali a doprovázeni dvěma kroužícími stí-
hačkami octli jsme se po krátkém letu nad
Odrou. Po minutovém letu v jasném slunci
jarního dne otevřelo se pod námi panoráma
vašeho kraje - Vítkovice a Ostrava. Očima
vyhledal každý letec svůj úsek k bombardo-
vání podle předem prozkoumané mapy a již
zmáčknutím knoflíků zasypali jsme deštěm
pum stanoviště Němců, vrhali jsme se z vý-
še, chrlíce z obou hlavní těžkých kulometů
oheň na ustrašeného nepřítele. Střemhlavý-
mi lety a střelbou z palubních zbraní brzy
jsme umlčeli úplně německý „flak“ na zato-
pené šachtě Bedřišce a jen čtyřhlavňová,
rychlopalná děla na hřišti Čechie střílela 
o překot, ale bez účinku proti našim pancé-
řovaným letadlům.

A tu se to stalo. V komorách letadla zů-
stalo mi ještě asi 30 bomb. Zakroužili jsme
nad továrnou Rutgers a hřištěm Čechie a od-
hadovali vzdálenost pro svržení bomb na
štěkající Erlkon, když náhodná rána z rych-
lopalného děla zasáhla luku (otvor pro padá-
ní bomb). Nastal strašlivý výbuch 30 bomb,
který utrhl podvozek a levé křídlo, jež spad-
lo do bazénu nových válcoven. Silou deto-
nace byl jsem vyhozen z kabiny a napolo
omráčen padal jsem v přemetech, zalykaje
se vzduchem jako kámen do moře domů 
a továren. Sebral jsem všechnu vůli a s po-
pálenýma rukama (tehdy jsem to ani nevě-
děl) pracně nahmatal jsem šňůru padáku 
a v poslední minutě, sotva 120 m nad zemí,
jsem zatáhl. Prudké škubnutí a nad mou hla-
vou zašuměl bílý, hedvábný oblak. Padal
jsem téměř 800 m jako kámen a Němci ne-
mohli na tak rychle pohybující se cíl střílet 
a když se padák otevřel, bylo již na hromad-
nou střelbu pozdě. Marně jsem se snažil po-

pálenýma rukama chopit se hedvábných
šňůr, v prstech už jsem neměl vlády. V zou-
falství - prudkým trhnutím hlavy - uchopil
jsem 5 - 6 šňůr do zubů a ačkoliv jsem cítil,
jak se mně šňůry zařezávají do dásní, jak
krev mi z poraněných úst teče do krku, s na-
zad zvrácenou hlavou visel jsem téměř na
padáku. Stahoval jsem jej vší silou na jednu
stranu a tímto manévrováním a plachtěním
podařilo se mi vyhnout budově a dopadnout
doprostřed hřiště DTJ. Ještě několik metrů
vlečení po zemi, ale to už jsem držel v ruce
nůž a necítě bolesti na rukou ani v raněné
noze kvapně přeřezával jsem šňůry padáku.
Můj první pohled patřil instinktivně vzhůru,
jako by jedině odtud mohla přijít moje zá-
chrana. Ale tam, s čarovným rachotem mo-
torů, tak nízko nad zemí, sotva 150 m a pře-
ce tak strašně daleko, kroužila a sledovala
mne dvě letadla. Vztáhl jsem mimoděk ruku
a srdce se mi poprvé sevřelo. Oba letci po-
hybem křídel se se mnou loučili, dali mi po-
slední sbohem a teprve v této chvíli jsem si
jasně uvědomil, že jsem ztracen. Pud sebe-
záchovy ve mně znovu ožil. Několik metrů
ode mne stálo 10 - 15 vozů německého tré-
nu. Přede mnou budova hostince a ovšem,
tenkrát jsem ještě nevěděl, že ve sklepě je
schováno 23 vojáků Němců před bombardo-
váním a že hlavní Opavská silnice, po které
stále proudily houfy Němců, je vzdálená jen
150 kroků. Rozběhl jsem se k nejbližšímu
křoví, pudově na západ, kde stálo naše voj-
sko a volil jsem šťastný směr. Za křovím dře-
věný plot jsem více tělem než lokty prorazil
a octl jsem se v zahradě u dřevěné besídky.
Vyrazil jsem v boku prkno a na smrt vysílen
klesl jsem na hromadu sena, jen ještě s ná-
mahou vytáhl jsem pistoli a jako ve snu sly-
šel jsem německé rozkazy a výkřiky údivu,
když brzy po odletu našich letadel našli na
hřišti ruský padák. Ale díky tomu, že to byli
jen nepodnikaví vojáci od trénu a že je ani
ve snu nenapadlo, že by ruský letec mohl se
nacházet sotva 12 m od nich a hlavně však
proto, že nová vlna ruských letadel bombar-
dováním znemožnila jakékoliv soustavné
pátrání, zůstal můj úkryt nevypátrán.

(Pokračování na str. 2)
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Jednou z pravidelných rubrik našeho
Zpravodaje jsou informace o akcích, pořá-
daných dvěma knihovnami obvodu.

Z těchto informací může i občan nečtenář
snadno zjistit, že naše knihovny připravují
nad rámec své tradiční práce celou řadu za-
jímavých akcí, soutěží a výstav. A to přede-
vším pro mládež. Je všeobecně známo, že
naše mládež moc nečte a tak jakákoli forma
"přilákání" do knihovny může sklidit ovoce
v podobě získání dalšího čtenáře.

V Mariánských Horách máme dvě kni-
hovny, obě nové. Jedna se nachází na Dali-

borově ulici a ta druhá na ulici J. Trnky na
sídlišti Fifejdy. Pracuje v nich devět knihov-
nic a také jeden knihovník.

U příležitosti měsíce knihy se vedení rad-
nice rozhodlo ocenit skvělou práci pracovní-
ků knihoven a tak je pozvalo 25. března na
radnici.

Zde jim za skvělou práci poděkovali sta-
rostka a místostarosta a předali jim ocenění
a také malý dárek.

Celá slavnostní akce netrvala ani hodinu,
ale jsme rádi, že jsme mohli za všechny spo-
kojené čtenáře knihovnicím poděkovat. (TK)

Knihovnice byly oceněny

Jaro
Má funkce mi nedovolí, abych se na ja-

ro těšil. Když sleze sníh a odkryje strus-
kou posypané chodníky, kterou svěží jarní
větřík rozfouká do všech koutů, mám
vztek na všechny kolem. Na úklidové če-
ty, které nestíhají, na pejskaře, kteří se
spoléhali, že zima zakryje hromádky je-
jich miláčků, na nové výtluky na cestách,
které spolykají tisíce korun. A hlavně na
nenechavce, kteří ukradou, co se dá, aby
to zpeněžili v zastavárně či sběrně a ná-
sledně si koupili krabicové víno.

Jarní procitnutí je životní styl některých
našich (samozřejmě těch nejinformova-
nějších, nejctnostnějších, nejslušnějších,
nejpracovitějších, nej, nej…) spoluobča-
nů, kteří vyrazili do ulic vítat jarní sluníč-
ko. Jiří Jezerský, místostarosta

Protože řada občanů různých zemí Evro-
py žije v oblastech ohrožených riziky, měli
by vědět, jak důležité jsou signály poplachu
a také, jak obtížné může být, aby je každý
slyšel a rozuměl jim. Navíc obyvatelé Evro-
py cestují, ať už za odpočinkem nebo za pra-
cí. Nehovoří stejným jazykem, a proto musí
být signály jednotné pro všechny, aby je by-
lo možné rozeznat na jakémkoliv místě Ev-
ropy.

Evropská komise požádala organizaci Les
Eco Maires, aby vypracovala doporučení
pro harmonizaci piktogramů a poplacho-
vých piktogramů a poplachových signálů,
které přijme Evropská unie.

Proto ve dnech 8. - 10. dubna 2005 pro-
běhlo setkání evropských občanů IRIS na
francouzském Fos-sur-Mer. Českou republi-
ku zastupovali občané Třince a Ostravy-Ma-
riánských Hor. Ostravská delegace samo-
zřejmě nepřijela s prázdnýma rukama. Uká-
zala, jaké signály se používají v České re-
publice, jak jsou organizovány a jak se 
osvědčily. Současně byli ostatní účastníci
seznámeni s ostravským integrovaným zá-
chranným systémem, jeho zkušenostmi 
a výsledky. Takto propracovaný systém ne-
byl jinde v Evropě zaznamenán.

PaedDr. Willy Fiala

Zpráva o konferenci občanů

60. výročí osvobození - akce městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

29. dubna 2005
8.30 - 10.30 Mariánskohorský běh k výročí osvobození Ostravy - pro ZŠ obvodu. Sraz
na sídlišti Vršovců, běh přes rampu a nové schody.

11.00 Pietní akt u pomníku sovětského letce na Hulváckém kopci
11.30 Pietní akt u památníku u ZŠ Matrosovova
12.00 Pietní akt u památníku na mariánskohorském hřbitově
12.30 Pietní akt u památníku na Podlahově ulici
16.00 - 18.00 Mariánskohorský běh k výročí osvobození Ostravy - pro dospělé. Sraz je
v 16.00 hodin na sídlišti Vršovců, trasa stejná jako u žáků škol dopoledne.

Zveme všechny občany obvodu k účasti na všech akcích k výročí osvobození naše-
ho města. (Redakce)

Koupaliště
Když se v roce 1990 rozdělil Obvodní

národní výbor Ostrava 1 a vznikl samo-
statný městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky zůstal mu  místopisně  areál již
v té době zcela nefunkčního koupaliště
Hulváky. 

Tehdejší obvodní zastupitelstvo jej 
v dobré víře v roce 1992 pronajalo  sou-
kromé společnosti pana Kováče, která do
koupaliště investovala nemalou částku 
a do roku  1997  jej provozovala. Vzhle-
dem k malé návštěvnosti koupaliště 
a osobním problémům majitele byla spo-
lečnost ve ztrátě a rozpadla se.  

I přes neujasněné majetkové poměry
ke koupališti obvodní zastupitelstvo zří-
dilo v roce 1999 příspěvkovou organiza-
ci, která areál udržovala až do konce roku
2000. Po zrušení příspěvkové organizace
bylo hlídání koupaliště svěřeno firmě
Čtyřlístek. Ubytovací ani jeho lázeňská
část  nebyla nikdy zprovozněna. Restau-
rační zařízení bylo v provozní režii výše
uvedených firem a to velmi sporadicky.

Po důrazném upozornění radniční ad-
vokátní kanceláře na skutečnost, že po-
zemky a majetek nejsou v majetku města
Ostravy, jsme celý areál 1.3. 2005 předa-
li majiteli - tj.státu - konkrétně Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

Nejnovější informace však hovoří 
o tom, že se našly dokumenty, dokladují-
cí, že  jde o historický majetek města. Po
jejich prozkoumání a ověření pravdivosti
by tento areál měl přejít zpět do majetku
města. Budova lázní, která je již ve velmi
špatném stavu, by se měla asanovat, celý
areál vyčistit a připravit pro budoucího
investora.

Dle záměru radnice Mariánské Hory 
a Hulváky by zde měl vzniknout nový
sportovně - rekreační komplex, na který
bude navazovat nová výstavba na Hulvác-
kém kopci. Časový horizont si však ne-
troufáme odhadnout.

Redakční článek je v souladu s posto-
jem vedení radnice

100 JMEN Z HULVÁK A ŘEDITELÉ HULVÁCKÝCH ŠKOL NECHTĚJÍ SBĚRNU

ODPADOVÝCH SUROVIN NA ULICI ŽÁKOVSKÉ V HULVÁKÁCH.
V DOPISE, KTERÝ OBDRŽELA RADNICE, PČR A MĚSTSKÁ POLICIE, SE

KONSTATUJE, ŽE POTÉ, CO BYLA UVEDENA DO PROVOZU SBĚRNA NA

ŽÁKOVSKÉ ULICI, MIZÍ Z OKOLÍ VŠE KOVOVÉ. HLUČNOST JEJÍ ČINNOSTI

RUŠÍ VÝUKU NA ZAHRADNICKÉ ŠKOLE, NAVÍC JE ZVÝŠENÁ PRAŠNOST NA

PŘÍJEZDOVÝCH CESTÁCH A HLAVNĚ VADÍ, ŽE SE ZDE KONCENTRUJÍ PRO-
BLEMATICKÉ SKUPINY NAŠICH SPOLUOBYVATEL, KTERÉ TAM DŘÍVE ANI

„NEPÁCHLY“. A PRÁVĚ „SBĚRAČI“ VZBUZUJÍ NEVOLI PŘIPODEPSANÝCH

OBČANŮ A NUTÍ JE K JEDNOZNAČNÉMU ZÁVĚRU:

SBĚRNO, ZRUŠ SE!
NECHEJ NÁS ŽÍT TAK, JAK JSME ŽILI, KDYŽ JSI TADY NEBYLA! NAJDI

JINÉ MÍSTO KE SVÉMU PODNIKÁNÍ! MY, HULVÁČTÍ, TĚ NECHCEME! 
100 PODPISŮ JE 100 PODPISŮ, VYSLYŠÍ SBĚRNA HLAS LIDU?

Jiří Jezerský, místostarosta

NECHCEME SBĚRNU
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60. výročí osvobození Ostravy

Rada městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky schválila dne 6. 5. 2003 pod čís-
lem usnesení 196/11 podmínky pro poskyto-
vání pečovatelské služby.

Pečovatelská služba je poskytována 
v souladu s vyhláškou MPSV ČR č.
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o so-
ciálním zabezpečení a zákon ČNR o působ-
nosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve
znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba je poskytována
- dětem,
- těžce zdravotně postiženým občanům,
- seniorům
Pečovatelská služba dětem
Poskytuje se:

- jestliže rodiče nebo osoby zodpovědné
za jejich výchovu nemohou zabezpečit pé-
či o děti pro vážné překážky - nemoc, re-
konvalescence, lázeňská léčba, úmrtí nebo
jiné náhlé odloučení jednoho nebo obou ro-
dičů, porod, šestinedělí při péči o tři a více
dětí předškolního věku, ve výjimečných pří-
padech nástup do práce osamělého rodiče
nebo jiné osamělé osoby odpovědné za vý-
chovu dítěte, protože již vyčerpali podporu
při ošetřování člena rodiny, trvalé těžké
zdravotní postižení rodičů,

- vždy v rodinách, ve kterých se současně
narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí
dvou let opakovaně současně dvě děti,

(Pokračování na str. 2)

Poskytování pečovatelské služby

Laguny
Na únorové zasedání Zastupitelstva měst-

ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
pozval místostarosta ing. Jiří Jezerský zá-
stupce „Sdružení Čistá Ostrava“. 

Ti přednesli obšírnou zprávu o tom, co 
a jak dál s lagunami. Zároveň je pak požá-
dal, aby potřebné informace vypracovali 
i pro Vás, čtenáře Zpravodaje.

Zde jsou v plném znění:
(Pokračování na str. 2)
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60. výročí osvobození Ostravy
(Pokračování ze str. 1)
Najednou se ve dveřích besídky objevila

žena. „Paní Tkáčová poznamenávám.“ Zno-
vu útočí ruská letadla, minuty nejistoty se
vlekou, rány pálí. Dívám se štěrbinou a za-
hradou se blíží dva mladíci. Tkáč Josef nese
blůzu a Stalmach Emil kalhoty: později
Tkáčová Drahuše přinesla čepici. Pomáhají
mi horečně v převlékání, utírají obličej, za-
hrabávají rychle kombinézu do sena, vše
překotně a nervozně. Všichni čtyři si v malé
besídce navzájem překážíme, ale nakonec
jsem převlečen „za civila“, odvádějí mne do
sklepa, kde se mi teprve dostalo prvního o-
šetření. Ve čtyři odpoledne mne z mého le-
targického spánku vyrušuje známý zvuk
ruských „avtomatů“ ozývajících se v hul-
váckém lesíku. Již se nezdržuji a křičím:
„Naši, eto naši, urrá!“ a musím hned vysvět-
lovat, jelikož vidím nechápavé pohledy, 
v nichž čtu obavy, že mluvím z horečky. Po-
znávám ruské pušky, naši se blíží. Pak už ná-
sledovaly rychle všechny události. Po péči 
v lazaretě v Krakově následoval radostný
návrat do Hulvák k mým zachráncům, ale
také jeden smutný bod v mém nádherném
svátku - návrat k místu, kde zahynul můj
upřímný a dobrý kamarád, můj kulometčík
Nikolaj Ovčinikov.

Po radostném shledání se svými českými
přáteli, zavedli jej tito k dávno vychladlému
kráteru a ochotní hulváčtí soudruzi vykopali
téměř na prach spálené kosti jeho nešťasné-
ho soudruha. A na mou němou otázku sou-
druh Krivov odpovídá: Proč nevyskočil z le-
tadla!? Buď byl omráčen výbuchem tak sil-
ně, že pozbyl vědomí, anebo, což je pravdě-
podobnější, zdeformovaly se výbuchem
pancéřové stěny kabiny tak, že nemohl dvíř-
ka otevřít. A hlasem, jehož stěží ovládá, do-
dává: „Bylo mu 19 let a byl to pravý hrdi-
na.“

Pozůstatky soudruha Ovčinikova byly
pietně uschovány v bytě soudruha Kudly
do doby, než byly s veškerými vojenskými
poctami v hulváckém lesíku pohřbeny,
několik metrů od místa zřícení.

Tak zahynul jeden z milionů hrdinů za
svoji velikou a slavnou zem, za Svaz soci-
alistických republik i za naše osvobození
a denně čerstvé květiny svědčí o tom, že
čeští lidé nezapomínají, neboť vědí, že je
to jen malý vděk za miliony životů a mo-
ře utrpení, jež i pro nás vytrpěl ruský lid.

60 let nás dělí od velmi těžkých, ba do-
konce možno říci pro nás všechny občany 
osudových dnů, kdy ulicemi naší obce šla se
všemi hrůzami neúprosná válka. Ještě je 

v živé paměti děsivé panorama těch tvrdých
bojů Rudé armády i našich českosloven-
ských jednotek o přechod přes Odru. Nyní je
všechna ta apokalyptická hrůza již za námi.
Zmizeli běsové války a my začínáme dýchat
svobodně. Musíme zůstat věrni ideálům
svobody, musíme umět pro ni žít a co hlav-
ně, poctivě a nezištně pro ni pracovat. Bylo
by zneuctěním světlé památky těch padlých,
které dnes oslavujeme a kterých vzpomíná-
me, kdybychom se neukázali dosti schopný-
mi čestně se vypořádat se všemi těžkostmi
dnešní doby. Úkoly, jež jsou před námi ať už
v obci nebo ve státě, vyžadují plné otevře-
nosti jednání. K řešení těchto úkolů zveme
všechny občany, a na upřímné spolupráci
všech závisí zdar a rozkvět naší obce i celé-
ho národa.

Na závěr bychom neměli dnes zapome-
nout i na naše občany obce, kteří položili
své životy v boji proti fašismu.

Vzpomeňme aspoň některé: Válek, Láďa
Ševčík, Felix Jablonský, Bohdan Kaličák
a další. Svou odvahou a ryzostí charakte-
ru se vepsali navždy do naší historie.

Čest jejich památce.
Dr. Jiří Boháč,
člen rady a zastupitelstva MHaH

Poskytování pečovatelské služby
(Pokračování ze str. 1)
- rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku pří-

slušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje
mimořádnou péči. Není-li jeden z rodičů z tohoto důvodu zaměstnán, poskytne se pečova-
telská služba nejvýše 400 hod. ročně, do té doby se nezapočítává poskytování pečovatelské
služby z jiných důvodů,

- bezplatně sociálně potřebným rodinám s nezaopatřenými dětmi a rodinám, ve kterých
se narodily současně tři nebo více dětí nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvě dě-
ti.

Pečovatelská služba pro těžce zdravotně postižené občany
Poskytuje se:
- s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům obča-

na a jeho rodinných příslušníků,
- bezplatně sociálně potřebným občanům,
- bezplatně účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících od-

boje starším 70 let. Ve zvlášť odůvodněných případech s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu
nebo sociálním poměrům, může být poskytnuta pečovatelská služba bezplatně účastníkům
odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje, kteří nedosáhli věku 
70 let,

- bezplatně občanům, kteří byli soudně rehabilitováni podle zákona o soudních rehabili-
tacích (neprávem odsouzeni v totalitním režimu) a občanům, kteří byli soudně rehabilitová-
ni podle zákona o mimosoudních rehabilitacích (bezpráví v totalitním režimu), kteří dosáh-
li 70 let, popřípadě pozůstalé manžely, manželky, kteří dosáhli 70 let, v odůvodněných pří-
padech i mladší 70 let.

Neposkytuje se:
- při karanténě nařízené pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění

touto chorobou,
- pokud je občanu poskytována pomoc občanem, který pobírá příspěvek při péči o oso-

bu blízkou nebo jinou, neposkytují se úkony pečovatelské služby uvedené v příloze č. 1 
v bodech 1 až 3, 5 (s výjimkou úkonu „pomoc při podávání jídla a pití“), 10 až 12, 14, 16 
a 18.

Úhrada za úkony pečovatelské služby (dle přílohy č. 1 vyhl. č. 182/1991 Sb.)
a) úhrada za úkony v rodinách s dětmi,
b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a seniory

a) b)
1. Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0 0
2. Celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny 0 0
3. Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, 

při přesunu na vozík nebo lůžko, při použití WC 25 Kč/úkon 25 Kč/úkon
4. Jednoduché ošetřovatelské úkony 15 Kč/úkon 15 Kč/úkon
5. Donáška nebo dovoz oběda, pomoc při podávání jídla a pití 10 Kč/úkon 10 Kč/úkon
6. Donáška uhlí, dřeva - za každých 15 kg 25 Kč/úkon 25 Kč/úkon
7. Nákupy, nutné pochůzky 10 Kč/úkon 10 Kč/úkon
8. Topení v kamnech vč. čištění, popel 20 Kč/úkon 20 Kč/úkon
9. Práce spojené s udržováním domácnosti 60 Kč/úkon 60 Kč/úkon

10. Příprava a uvaření snídaně, oběda, svačiny 40 Kč/úkon 40 Kč/úkon
11. Doprovod na vyšetření, děti do předškolního zařízení, školy 

nebo školského zařízení, do zaměstnání, při krátkodobém pobyti 
mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, 
vzdělávacích nebo pracovních aktivitách 45 Kč/hod 45 Kč/hod

12. Praní drobného osobního prádla včetně pracích prostředků, 
žehlení a případně drobné úpravy 50 Kč/kg 50 Kč/kg

13. Výchovná práce s dětmi 50 Kč/hod -
14. Dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 - 22 hod 45 Kč/hod -
15. Ošetření nohou, masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů - -
16. Průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé 

na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitosti 40 Kč/hod 40 Kč/hod
17. Tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře 

při vyřizování úředních záležitostí - -
18. Dohled nad dospělým občanem od 6 hod do 22 hod - 50 Kč/hod
19. Noční služba od 22 hod do 6 hod - -
20. Mimořádné úkony

- praní velkého prádla, prádla značně znečištěného 
ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně PS, 
včetně pracích prostředků, jeho vyžehlení, drobné úpravy 90 Kč/kg 90 Kč/kg
- velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken,
mytí společných prostor domu apod. 100 Kč/hod 100 Kč/hod

Úkony, které pečovatelská služba našeho městského obvodu neposkytuje:
úkon č. 14, 18, 19 - pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7.00 hod.

do 17.30 hod. Neposkytuje se ve dnech pracovního klidu, o svátcích a neposkytujeme pečo-
vatelskou službu v noci,

úkon č. 15 - v Domovech s pečovatelskou službou byly pronajaty nebytové prostory 
k provozování pedikúry a kadeřnictví. Tyto služby jsou poskytovány nejen obyvatelům do-
mu, ale také občanům, kteří pro svůj věk a zdravotní stav nejsou schopni tyto služby využí-
vat v prostorách DPS.  Po telefonické dohodě lze zajistit tuto službu v domácnosti,

úkon č. 17 - tlumočnická služba pro neslyšící je zajištěna prostřednictvím akreditovaných
tlumočníků. Jejich seznam lze získat u Ing. Kočové, odbor sociálních věcí, telefonní číslo
599 459 257.

Pečovatelská služba našeho městského obvodu je rozdělena na dva okrsky. Informace 
o službách vám podají p. Dagmar Tokařová - 596 626 277 a p. Taťána Ryboňová - 
596 627 904.

Ťuky, ťuky na vrátka,
to jsou žlutá kuřátka.

Ťuky, ťuky ťukají
„jaro, jaro!“ volají.

A co máma - slepička?
Snese nová vajíčka.

Letos jsme si pospíšili
a vajíčka nazdobili.

Máma, táta, bráška i sestřička,
odnesli si domů barevná vajíčka.

Kuřátka, ovečky a zajíčky,
vytvořili si naše dětičky.

A co naše paní učitelky dělají?
Další hrátky s rodiči a dětmi chystají…

Děti, rodiče a kolektiv MŠ Zelená 73A

Velikonoční přípravy v mateřské škole „Zelená“

(Pokračování ze str. 1)

Likvidace lagun Ostramo
„Sdružení Čistá Ostrava“* předložilo 

v průběhu února 2005 prováděcí projekt na
odstranění staré ekologické zátěže v prosto-
ru lagun Ostramo.  „Sdružení Čistá Ostrava“
je generálním dodavatelem projektu. Inves-
torem je FNM ČR. Objednatelem je DIA-
MO státní podnik. 

Odstranění staré ekologické zátěže tzv.
„sanace“ bude prováděno odtěžením obsahu
lagun a jeho  přepracováním na kapalná a tu-
há certifikovaná paliva, jejichž energetický
potenciál bude dále využit v energetice a ce-
mentárenství.

Znečištěné zeminy budou čištěny uzavře-
nou destilací příp. extrakcí ve speciálních
technologických linkách. Znečištěné pod-
zemní vody budou čištěny pomocí mikroor-
ganismů a jejich odčerpáváním s následným
čištěním na speciálních  stanicích pro opě-
tovné využití či vypouštění. 

Veškeré znečištěné materiály budou zneš-
kodňovány přímo v místě lagun na schvále-
ných technologických zařízeních.

Po dokončení sanace bude celý prostor la-
gun   technicky a biologicky rekultivován 
v souladu s územním plánem Města Ostrava.

Časový průběh sanačního zákroku je patr-

ný z přiložené časové osy. Na odstranění vý-
še uvedené ekologické zátěže bude vynalo-
ženo 2,6 mld. Kč. 

Možným ovlivněním obyvatel a ostatních
složek životního prostředí se zabývalo 
v rámci přípravy sanace mnoho odborných
studií, které byly podkladem pro vypracová-
ní prováděcího projektu. Během sanace bu-
dou prováděna opatření eliminující emise 
a dopad na obyvatelstvo a životní prostředí.
Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo budou ne-
přetržitě monitorovány  Zdravotním ústa-
vem se sídlem v Ostravě a to jak v prostoru
lagun, tak na sídlišti Fifejdy. O měřených
hodnotách budou obyvatelé trvale informo-
váni světelnými panely a zároveň bude mě-
řící zařízení napojeno do místa sanace, kde
v závislosti na hodnotách budou podnikána
projektovaná preventivní opatření, příp. 
omezení či zastavení prací. 

Závěrem je nutné říci, že proces sanace,
přes svoji technologickou, organizační 
a ekonomickou náročnost, bude mít za vý-
sledek definitivní ukončení problémů vyplý-
vajících z přítomnosti této ekologické zátěže
pro jednotlivé složky životního prostředí 
a v neposlední řadě i pro obyvatele žijící 
v okolí lagun. 

* „Sdružení Čistá Ostrava“ - sdružení firem: GEO-
SAN GROUP a.s.; ŽS Brno, a.s.; AQUATEST a.s.

Laguny

Jedním společným znakem většiny škol-
ních zařízení jsou úzká, ponurá schodiště,
lemovaná šedým, v lepším případě hnědým
zábradlím. Schodiště vyzdobená všehochu-
tí nebo všeobecně známými reprodukcemi.
Ani náš domov mládeže nepatřil před lety
k výjimkám. „A co takhle založit galerii na
schodech. Oslovit a kontaktovat ostravské
výtvarníky, kteří by byli ochotni u nás vy-
stavovat svá díla?“ S touto myšlenkou a ná-
padem přišla p. vychovatelka J. Řehulková.
Paní ředitelka Mgr. J. Klegová dala projek-
tu zelenou, zakoupily se výměnné klipy
velkých rozměrů a mohlo se začít. Od té
doby již uběhlo dlouhých pět let, celkem 
u nás vystavovalo 26 výtvarníků a tak nel-
ze napsat o všech.

Galerii slavnostně otevřel a jako první 
u nás vystavoval ostravský výtvarník J. Do-
mitter svoji kolekci aktů a portrétů - tech-
nikou suchého pastelu i akvarelu. Ráda
bych podotkla, že pan J. Domitter umožnil
studentům návštěvu svého ateliéru s nabíd-
kou portrétování.

K dalším patřily „Ostravské Evy“ - pero-
kresby z dílny L. Kocierzové, pastely s ná-
mětem moře M. Pajasové, Dadamovy kres-
by tužkou, Šipošovy akvarely. Viděli jsme

něžné akvarely květin a pastely Poodří Mgr.
O. Bubeníkové. Představili se nám galeristé
Slámovi a Mgr. J. Surůvka se svými foto-
grafiemi, nezapomenutelnou grafiku a kolá-
že nám zapůjčila p. Mgr. K. Dobešová, vdo-
va po akademickém malíři A. Dobešovi. Je-
ho díla byla vystavena k prvnímu výročí
malířova úmrtí. V měsíci únoru a březnu
2005 nám výstavu olejomaleb uspořádala
mladá výtvarnice P. Dudková.

Ke každé správné výstavě patří i verni-
sáž, ani my na ni nezapomínáme. Výtvarní-
ci i my si pozveme milé hosty z řad milov-
níků umění a všichni se těšíme z jejich pří-
tomnosti. O malé kulturní vystoupení se
postarají studenti JKO hrou na housle, flét-
nu a kytaru, mnohdy přijde na řadu i před-
nes jejich vlastních veršů. S každým z vy-
stavovatelů uděláme rozhovor, který 
následně vyjde v našem domovském časo-
pisu.

Ráda bych položila otázku té, která na
samém počátku projektu stála.

„Paní vychovatelko, jak se díváte s od-
stupem let na Vaše dítě?“

„Chtěla jsem ubytovaným studentům 
umožnit vnímat kolem sebe krásu a umění.
Doufám, že touto nenásilnou formou se mi

podařilo vštípit mladým lidem vztah ke
kulturním hodnotám. Jediné co se mi do-
posud nepodařilo zrealizovat je bodové 
osvětlení obrazů. Snad se v blízké budouc-
nosti najde sponzor, který bude ochoten
moji myšlenku dovést do konce.“

Druhá moje otázka patří výtvarnici, kte-
rá má věkově nejblíže k našim studentům.

„Slečno Dudková, vaše výstava končí. 
S jakými pocity od nás odcházíte?“ 

„Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost
vystavovat v Galerii na schodech, ve velice
příjemných prostorách a mezi skvělými
lidmi. DM dýchá přátelskou, srdečnou at-
mosférou, kterou vytváří jeho zaměstnanci
svým postojem k lidem i umění.“

Závěrem bych chtěla všem zúčastněným
poděkovat, protože co jiného než krása 
a umění v naší uspěchané době kultivuje 
a rozvíjí osobnost člověka. A my jejich
prostřednictvím jsme se mohli na chvíli za-
stavit, nechat oslovit a přemýšlet o jejich
výpovědích.

A na začátku byl jen nápad.
Václava Mikulenková,
vychovatelka DM,
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

A co takhle „Galerie na schodech“

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 18. května v 19 hodin

STAROVĚKÁ
MYSTÉRIA

Přednáška
Mystéria

- pouto mezi bohy a lidmi
Iniciační centra starověku

Cesta učednictví
Předprodej vstupenek:

Každý všední den
od 17 do 21 hodin.

Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270,

Ostrava-Mariánské Hory.
Vstupné: 40 Kč

VOLNÁ MÍSTA V MATEŘINKÁCH
Ve dnech 11. - 13. dubna 2005 se konal zápis do mateřských škol v našem obvodě. Na ně-

kterých mateřských školách jsou ještě volná místa a je možno děti dodatečně přihlásit (uzá-
věrka je 20. 5. 2005).
O situaci se můžete informovat na těchto telefonních číslech:
MŠ Ostrava-Mariánské Hory, Zelená 73/A 596 624 021
MŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236 596 634 659
MŠ Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14/A 596 622 311
Křesťanská MŠ Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22 596 611 026
Alternativní MŠ Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a 596 627 950

Senátor Cup
Liany Janáčkové

Dne 10. dubna 2005 se uskutečnilo v res-
tauraci Dělnický dům, Pražákova 1, Ostrava-
Mariánské Hory první kolo turnaje Senátor
Cup ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.

Zúčastnilo se celkem 12 hráčů. Ceny vítě-
zům předávala osobně senátorka Ing. arch.
Liana Janáčková, která nad touto akcí pře-
vzala záštitu.

Další kolo turnaje se uskuteční dne 14. 5.
2005 opět v restauraci Dělnický dům, Pražá-
kova 1, Ostrava-Mariánské Hory. Prezence
účastníků proběhne od 8.30 do 9.00 hodin.
Startovné činí 120 Kč a zahrnuje občerstve-
ní a ceny. Hrací systém bude upřesněn dle
počtu přihlášených.

Bližší informace na tel. čísle 608 846 608,
596 632 892.



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

odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET.
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 odpad ně-

kam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.

10. Když si nevíš rady, zeptej se.
Druhý díl Odpadového desatera, ve kte-

rém se blíže seznámíme se třetí a čtvrtou zá-
sadou, by se dal stručně nazvat „třídicí“.

3. Třiď plasty, šlapej PET
Většina z nás nakupuje nápoje v PET lah-

vích. Před vyhozením PET lahev sešlápně-
te nebo jinak zmenšete její objem. Víčko ne-
chte povolené (kvůli následnému lisování).
Takto připravené PET lahve vyhazujte do
kontejnerů na plasty (se žlutým víkem).
Spolu s PET lahvemi můžete do těchto kon-
tejnerů vyhazovat i jiné prázdné plastové ná-
doby, kelímky od mléčných výrobků, kra-
bičky od pokrmových tuků, fólie a sáčky,
polystyrén. Když si nejste jisti, zda určitý
plastový obal patří do žlutého kontejneru,
hledejte na něm tyto značky:    

Do kontejnerů na plast nevyhazujte vý-
robky z PVC (3)!       

Nepatří tam ani plastové obaly od růz-
ných chemikálií a motorových olejů. 

Plastový odpad sváží společnost OZO
Ostrava s.r.o. do své provozovny v Ostravě-
Kunčicích, kde je plastový odpad dále dotři-
ďován. Vytříděné PET lahve se slisované 

v balících odvážejí do zpracovatelského zá-
vodu v Bielsko-Biale (Polsko), kde jsou roz-
drceny a vyčištěny od příměsí (víčka a eti-
kety), a tato výsledná drť se pak ve společ-
nosti Silon a.s. v Plané nad Lužnicí zpraco-
vává na umělá vlákna (např. duté vlákno).

Z vytříděných polyethylenových fólií se
ve společnosti OZO Ostrava s.r.o. vyrábí re-
granulát, který je surovinou pro výrobu no-
vých technických fólií.

Zbylý směsný plast se drtí spolu s dalšími
spalitelnými materiály (dřevo, papír, textil)
a vzniká z něj náhradní palivo pro cemen-
tárny, které OZO Ostrava s.r.o. dodává spo-
lečnosti Cement Hranice a.s. 

4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru -
zvonu

Řadu potravin kupujeme v obalech ze sk-
la. Pokud to nejsou lahve vratné nebo skle-
nice, které můžete opakovaně využít (např.
k zavařování nebo uskladnění potravin, ko-
ření apod.), vyhazujte je do kontejneru na
sklo, který je zelený a má tvar zvonu. Pa-
pírové etikety na lahvích nevadí, kovové ne-
bo plastové uzávěry jsou přípustnou mírou
znečištění, ale pokud je odstraníte, zlepšíte
kvalitu vytříděného materiálu. 

Do kontejnerů na sklo můžete odhazovat
i rozbité tabulové sklo. Nepatří sem ale ke-
ramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo a au-
tosklo.

Svezené sklo se dotřiďuje a odváží do
skláren Vetropack Moravia Glass v Kyjově,
kde se přidává do sklářského kmenu při vý-
robě nových skleněných obalů.

Na území Mariánských Hor a Hulvák je 
v současnosti rozmístěno celkem 33 kontejne-
rů na plasty a 17 kontejnerů na sklo. Plastový
a skleněný odpad, který do nich odložíte, ne-
skončí bez užitku na skládce, ale bude recyk-
lován. Ten pocit, že děláte něco pro životní
prostředí ve svém městě, přece stojí za to!

Mgr. Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

Jak se spalo v knihovnách aneb Malé 
ohlédnutí za Nocí s Andersenem

Z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. proběhla 
v obou knihovnách našeho obvodu tradiční
a mezi dětmi velmi oblíbená akce - Noc 
s Andersenem. Letos se již popáté naše
knihovny zapojily do tohoto celostátního
projektu, ve kterém děti nejen soutěžily,
ale i prověřily svou zručnost a odvahu. Le-
tošní Noc byla zvláštní také tím, že jsme
spolu s Dánským královstvím a všemi mi-
lovníky pohádek na celém světě oslavili
dvousté výročí narození Hanse Christiana
Andersena. Kromě mnoha soutěží a úkolů,
založených na Andersenových pohádkách,
zasadily děti za podpory místostarosty Ma-
riánských Hor a Hulvák Ing. Jiřího Jezer-
ského a ředitelky Knihovny města Ostravy
Mgr. Miroslavy Sabelové strom Pohádkov-
ník. Tento kouzelný strom plný pohádek
dostal do vínku od všech zúčastněných
spoustu pěkných přání. V průběhu Noci si
děti zkusily zahrát různé formy divadel-
ních představení inspirované pohádkami

H. Ch. Andersena a také namalovaly po-
hádkové pohlednice, které jsme zaslali vý-
znamným osobnostem nejen u nás, ale 
i v Dánsku - např. panu prezidentu Klauso-
vi, ministru kultury Dostálovi, bývalému
prezidentu Havlovi, dánské královně Mar-
garetě II. a nadaci Hanse Christiana Ander-
sena v dánském městě Odense. Závěr Noci
okořenila tradiční stezka odvahy a brzké
ráno jsme přivítali vyhlášením a odměně-
ním vítězných družstev a přáním, že se po
roce sejdeme znovu. 

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory  

Oddělení pro děti připravuje:
„Setkání na hradě“ - 18. 5. se na  Slez-

skoostravském hradě sejdou děti z dět-
ských oddělení knihoven Moravskoslez-
ského kraje. Překvapení pro děti si připra-
vila skupina historického šermu TIZON.

Nejlepší z nejlepších budou pasováni na
rytíře krásného slova. 

20. 5. od 13 do 16 hodin pořádáme tvůr-
čí dílnu s názvem „Iduščiny květiny“. 
V tento den si děti i dospělí mohou udělat
v knihovně obrázek ze sušených nebo pa-
pírových květin.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro děti připravuje:
V měsíci květnu  a červnu (2. 5. - 17. 6.)

proběhne přírodovědná soutěž  Království
rostlin.

Je připravena pro dvě věkové kategorie:
I. kategorie od 6 do 9 let a druhá kategorie
od 10 do 15 let. Děti si v ní mohou ověřit
své znalosti z botaniky jednak formou kví-
zu, ale i správným dokreslováním a dole-
pováním jednotlivých obrázků. Pro výher-
ce jsou připraveny věcné odměny.

Ve čtvrtek 19. května od 13 do 17 ho-

din se opět uskuteční tvůrčí dílna. Tento-
krát  s názvem  Iduščiny květiny a děti bu-
dou zdobit  květináče ubrouskovou techni-
kou. Doneste si proto s sebou menší květi-
náč. 

Oddělení pro dospělé:
V úterý 24. května  v 16 hodin se se-

jdeme opět u klavíru. Přijďte si odpočinout 
a poslechnout známé melodie v podání pa-
ní Marie Lorenzové.

Na červen připravujeme:
Ve čtvrtek 2. 6. se bude v knihovně na

ul. Daliborova 9 v Mariánských Horách
konat „4. Koncert mezi knihami“. Pan
Petr Miller, sólista Operety NDM, Vás se
svými studenty zavede opět do světa opery,
operety, muzikálu a lidové písně umělé 
i filmové. Sejdeme se v 17 hodin v odděle-
ní pro mládež. Všichni jste srdečně zváni.

Vaši knihovníci
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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 pojišťovna-
mi. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
596 626 202 u p. Koblovské

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

SENIOR KLUB:
3. května Alpská cesta. Přednáška Mgr.

Samka s promítáním. Začátek ve 14.00 ho-
din.

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.

❏ 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 tel. čísle 604 735 329

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

Služby poskytované
v DPS

V průběhu I. čtvrtletí 2005 se konalo jed-
no zasedání ZMOb, pět řádných a dvě mi-
mořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo na svém zasedání
Rozhodlo
- o odepsání pohledávky dlužného nájem-

ného za pronajaté reklamní plochy zaniklé
reklamní společnosti AMALKERA, spol. 
s r. o., ve výši 32 167 Kč,

- prodat dům Novoveská 10, Ostrava-Ma-
riánské Hory, včetně přináležejících pozem-
ků panu Milanu Dvořákovi, paní Janě Dvo-
řákové a panu Pavlu Šimunkovi,

- zamítnout žádost SBD Poruba o prodej

pozemku pod obytnými domy ve vlastnictví
SBD.

Stanovilo - výši měsíčních odměn neu-
volněným členům zastupitelstva s účinností
od 1. 1. 2005.

Schválilo - Dohodu o vzájemné spoluprá-
ci mezi městským obvodem Mariánské Ho-
ry a Hulváky a firmou BorsodChem MCHZ,
spol. s r. o.

Rada na svých schůzích
Rozhodla - o uzavření Smlouvy o dílo na

provedení renovace zdravotechniky v do-
mech Oblá č. 2a a 2b s firmou Richard Janoš

- o přijetí finančního daru ve výši 40 000

Kč od firmy Dalkia ČR, a.s., na realizaci ak-
ce „XIV. Setkání starostek ČR“,

- o přijetí finančního daru ve výši 35 000
Kč od firmy BorsodChem MCHZ, spol. 
s r. o., na činnost obvodu.

Rozhodla o poskytnutí sponzorských darů
- společnosti Mezinárodní hudební festi-

val Janáčkův máj ve výši 15 000 Kč,
- Svazu neslyšících a nedoslýchavých 

v ČR, ZO Ostrava ve výši 5000 Kč,
- Společnosti Podané ruce - projekt OSA

Frýdek-Místek, ve výši 4000 Kč.
Vzala na vědomí - plán oprav domovního

a bytového fondu v obvodu v roce 2005.

Schválila pronájmy následujících nebyto-
vých prostor v domech:

- Baarova 2 panu Lukáši Rojákovi za úče-
lem oprav čalouněného nábytku.

- Šimáčkova 27 (DPS) paní Gabriele
Kundrátové za účelem provozování kadeř-
nictví.

Schválila pronájmy bytů v Domech s pe-
čovatelskou službou: 

Šimáčkova 27 - byt 0+1 p. Evě Bláhové,
Novoveská 14 - byt 0+1 p. Viliamu Dun-

kovi, byt 0+1 p. Marii Kořistkové, byt 1+1
p. Lidii Stonišové.

Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v I. čtvrtletí 2005

Tramvaj pro cyklisty
Od soboty 16. dubna mají ostravští cyk-

listé pomocníka. Po zimní pauze se tak 
opět mohou díky cyklotramvaji vyhnout ne-
bezpečným úsekům našich silnic a nechat se
i s kolem převézt do blízkosti cyklostezky.

Cyklotramvaj zastavuje na vybraných za-
stávkách podle jízdního řádu a na rozdíl od
běžných tramvají v ní za kolo neplatíte. Spo-
lečně s cyklisty jezdí zvláštní tramvají i obs-
luha, která ráda pomůže méně zdatným
sportovcům.

■ Dubina směr Zátiší
9.32, 12.02, 17.02, 19.32

■ Zátiší směr Dubina
8.21, 10.51, 15.51, 18.21

■ Hlučínská směr Zátiší
6.56, 14.26

■ Zátiší směr Hlučínská
13.21, 20.51

Úplné jízdní řády linky C1 aC2
najdete na www.dpo.cz

Prý Zpravodaj nepíše o věcech, které
lidé kritizují a prý si nevšímá toho, nač
lidé právem poukazují…

Pravdou je, že nejsme bulvární tisk,
abychom za každou cenu vyhledávali
negativní každodenní situace. Naším cí-
lem není vzbuzovat individuální emoce
zapšklých anonymů a chronických stě-
žovatelů.

Není však pravda, že radnice neřeší
nepořádek, krádeže, herny či sběrny.
Není však všemocná a navíc některé vě-
ci ani řešit neumí:
◆ zabránit ctnostnému občanu, aby od-

hodil prázdnou plastovou láhev do
trávy,

◆ pejskaři, aby ignoroval hovínko své-
ho miláčka,

◆ barbarovi, aby lámal vzrostlé stromky,
◆ vandalovi, aby ničil parkové zařízení

a dětské prvky
Jeden recept existuje. Ke každému

občanovi naší republiky nasadit osobní-
ho policistu, který by jej hlídal ve dne v
noci a našeptával by mu, co může a co
ne. Nejlépe by bylo, kdyby ti našeptáva-
či byli z jiné planety.

Je však hodně těch, co hlásají, že jsou
lepší než ti druzí, ale přitom jim jejich
vlastní zbabělost nedovolí se pod svůj
dopis podepsat. Jak potom sjednat ná-
pravu? (TK)

Našeptávači

Knihovna - knihy - čtenář

Kam s talentovanými dětmi?
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208

nabízí žákům 5. tříd možnost navštěvovat
od 6. do 9. ročníku třídu s rozšířenou výukou

matematiky a přírodovědných předmětů.

Bližší informace na tel. čísle 596 622 284,
e-mail: zsgen.janka@iol.cz

Přijímací zkoušky, složené z testů z matematiky,
vlastivědy a přírodovědy,

se konají ve středu 25. 5. 2005 v 8.00 hod. v budově školy. 

Škola je v dosahu městské hromadné dopravy:
autobusy 24, 37, 39, 42, 48, 54, 56,

trolejbusy 102, 107, 108, 109,
tramvaje 3, 4, 8, 9, 11, 12 a 19.

Přijďte mezi nás, bude se Vám u nás líbit.

Odjezdy cyklotramvají o víkendech

Ve Zpravodaji vydaném v dubnu loňské-
ho roku jsme seznamovali občany s postu-
pem při kácení a ořezech dřevin. V současné
době, kdy máme před sebou nové vegetační
období, bychom chtěli všechny čtenáře se-
známit s plánem údržby travnatých ploch 
a některými změnami proti loňskému roku.
K žádné změně nedojde v četnosti kosení 
a vyhrabávání. Jako každoročně sezóna za-
číná jarním vyhrabáváním, to znamená úklid
starého listí a všeho nepořádku po zimě. Ty-
to práce v současné době již buď proběhly 
a nebo jsou v některých lokalitách dokončo-
vány. Poté následují kosení, kdy četnost se
odvíjí od tří do pěti pokosů za sezónu dle
porostu. Podzimní vyhrabávání zahajujeme
až po prvních mrazech a to z toho důvodu,
aby většina listí byla opadána. Práce bude-
me provádět opět na všech pozemcích svě-
řených našemu městskému obvodu a na po-
zemcích ve vlastnictví města Ostravy. V le-
tošním roce, což je změna proti loňskému
roku, nebudeme provádět údržbu zelených
ploch ve vlastnictví státu. Odbor MHDaO se
dohodl s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM), jako správ-
cem majetku České republiky, že pozemky,
které jsou v jeho majetku a nejsou součástí
pozemní komunikace, bude zajišťovat sám.
Konkrétně to znamená, že již nebudeme pro-
vádět práce na následujících pozemcích:

p. č. 96/1 - lokalita ohraničena ulicemi
Přemyslovců - Novoveská - Šimáčova - 
U Dvoru,

p. č. 140/39 - pozemek vedle školky na
konci ulice U Dvoru,

p. č. 152/28 - dvorní část mezi ulicemi
Hudební - Lomená,

p. č. 153/9 - Mariánské náměstí - část na-
proti Domu techniky,

p. č. 157/13 a 184 - travnaté plochy za na-
ší radnicí - Nivnická ulice,

p. č. 160/1 - travnaté plochy před bývalou
restaurací Havana,

p. č. 168/6 - travnatá plocha kolem parko-
viště Daliborova,

p. č. 187/5 - Smetanovy sady, 
p. č. 227/40 - parčík na ulici Prostorné.
Na těchto pozemcích bude ÚZSVM zajiš-

ťovat nejen vyhrabávání a kosení, ale rovněž
úklid odpadků, a údržbu dřevin, případně ji-
né nezbytné práce. V případě potřeb je mož-
né se obrátit na p. Lauermanna, telefon 
599 442 517.

V poslední době se setkáváme s častým
požadavkem, zejména maminek, na výměnu
písku v dětských pískovištích. Vzhledem 
k tomu, že musíme pracovat s omezeným
objemem finančních prostředků, neuvažuje-
me v letošním roce o celoplošné výměně.
Jednotlivé požadavky budeme posuzovat in-
dividuálně, ale opět podotýkáme, že eventu-
ální výměna písku by byla provedena pouze
na našich pozemcích a nebo na pozemcích
města Ostravy. V ostatních případech je nut-
né se s požadavky obracet na příslušného
vlastníka pozemku, kterého vám sdělí p.
Šustková na čísle tel. 599 459 238. (H. Š.)

Postup při údržbě zeleně v roce 2005

Odpadové desatero - 2. část
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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

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?

ZÁJEMCŮM O INZERCI
Pokud máte zájem o placenou inzerci
na této straně našeho Zpravodaje,
kontaktujte naši redakci - Táňu Kantor-
kovou na radničním telefonním čísle
599 459 102-107. Cena inzerátu je dle
velikosti - 10 Kč za 1 cm2. red.

Renomovaná banka
přijme externí

finanční poradce

Možnost přidělení
klientského kmene.

♦
Uvítáme i spolupráci
firem (makléř. spol., 

RK, stav. firmy…)
♦

Informace na tel. čísle:
603 862 908

tř. 28. října 253, O.-Mariánské Hory (Zátiší)

Využijte 40% slev na skla v období
od 14. 3. do 29. 4. 2005

Přijďte si vybrat ze široké nabídky
veškerého sortimentu optiky

Telefon: 596 612 250

Oční optika EURO OPTIK

OPRAVNA OBUVI, TAŠEK, KOŽENÝCH ODĚVŮ, DEŠTNÍKŮ,
VÝMĚNA ZIPŮ U VEŠKERÝCH ODĚVŮ

Rodinné finanční poradenství

Kde nás najdete?
Gen. Hrušky 23 (žlutý věžák naproti Baumaxu)

Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 616 097

Otevírací doba: Po, Út a Čt 9.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hodin
Telefonická dohoda možná

JEEV Novotní - Služby pro Vás

Vhodné i pro začátečníky
Zdravá relaxace. Účinné formování partií celého těla

Každý pátek (od 4. 3.) v 19 hodin, 
tělocvična na ZŠ Gen. Janka 1208, Mariánské Hory

Podložku a dobrou náladu s sebou!

Těší se na Vás Adéla Nováková
mobil: 603 324 404, telefon: 596 743 232

Vstupné: 40 Kč, předplatné 5 lekcí: 150 Kč

CVIČENÍ PRO ŽENY

17.55 Premiéra nově instalované
zvonkohry

Výstavy:
- Michael Thonet a spol.

- 4x40 aneb spolu do Evropy
- Hrady českého Slezska a severový-

chodní Moravy
Ostravské muzeum,
Masarykovo náměstí

10.00 Odhalení památníku
Ostrava-Zábřeh

11.30 Odhalení pamětní desky
Areál Městského stadionu, 

Ostrava-Vítkovice
18.00 Galakoncert
Prokešovo náměstí

22.15 Slavnostní ohňostroj
Prokešovo náměstí

10.00 Vernisáž výstavy OSTRAVA
1938 - 1946

„Mnichov - válka - osvobození“
Foyer Radnice města Ostravy, 

Prokešovo náměstí
16.00 Koncert Posádkové hudby 

Olomouc
Jiráskovo náměstí

16.00 Slavnostní biskupská mše
Katedrála Božského Spasitele

20.00 Operní šperky - slavnostní
představení

Divadlo Antonína Dvořáka

10.00 Pietní akt u Památníku 
osvobození Československa 

Rudou armádou
Komenského sady

11.00 Výstava vojenské techniky:
14.30 Slavnostní zahájení oficiálního

programu
15.00 Vojenská ukázka simulované bitvy

Letiště Ostrava-Mošnov

Ostrava
nezapomíná…

Středa 27. 4.

Čtvrtek 28. 4.

Pátek 29. 4.

Sobota 30. 4.

kempy u moře - možnost české stravy,
ceny od 1390 Kč/os., děti slevy!

PŘI PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU 8% SLEVA Z POBYTU!

Itálie - stany s výbornou českou stravou!
od 3090 Kč/os. (včetně polopenze)

Černá louka
- Nový vstup 3191, Ostra-
va, tel./fax: 596 115 571-2

www.tsc-vitkovice.cz

☛ Stavební klempířské práce včetně montáže
☛ Nátěry střech - reflexol
☛ IPA všech modifikací
☛ Střešní krytiny - lehké, těžké, šindele aj.
☛ Střešní okna Velux aj., včetně montáže
☛ Nástřik Bochemit - ochrana dřeva
☛ Vrtání plotových dír - montáž sloupků 

a pletiva PVC

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ DODÁVKY
MATERIÁLU

VLADIMÍR THÉR
Vinohrad 6, Stará Bělá

Tel. 608 713 580
www.panther-ml.cz

VÝMĚNA BYTU
Vyměním obecní byt velikosti cca 50 metrů
čtverečních na dobrém místě v Ostravě-Ji-
hu za obecní byt podobných rozměrů v lo-
kalitě ulice Zelená nebo jinde v Marián-
ských Horách. Telefon: 599 443 225

ŘECKO - OSTROV EVIA - PEFKI - APARTMÁNY

CHORVATSKO - CHATKY, STANY, PŘÍVĚSY

POBYTY PRO DĚTI, STUDENTY, KOLEKTIVY

8 - 12 dnů pobytu: od 1850 Kč/os. včetně pojištění.

Chorvatsko - stany od 4290 Kč/os.
(plná penze, pobyt, bus)


