
Rozhodnutím prezidenta republiky 
č. 31/2006 Sb. ze dne 30. 1. 2006, které by-
lo ve Sbírce zákonů zveřejněno 8. 2. 2006,
byly vyhlášeny volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
a dny jejich konání byly stanoveny na pá-
tek 2. a sobotu 3. června 2006.

Z platného zákona č.247/1995 Sb. O vol-
bách do Parlamentu ČR a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů vyplývá, že

- volby se konají podle zásady poměrného
zastoupení ve volebních krajích na území ČR

- poslanecká sněmovna má 200 poslanců,
kteří jsou voleni na dobu 4 let

- v pátek 2. června 2006 začíná v ČR
hlasování ve 14.00 hod. a končí ve 22.00
hod., v sobotu 3. června 2006 začíná hlaso-
vání v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

- voličem je státní očan ČR, který alespoň
3. června 2006 dosáhl věku nejméně 18 let

- do poslanecké sněmovny může být zvo-
len každy volič, který alespoň 3. června
2006 dosáhl věku nejméně 21 let a nevy-
skytla se u něho ve dnech voleb překážka
výkonu volebního práva (§ 2 písm. b) záko-
na č. 247/1995 Sb.)

- volit je možno i mimo území ČR, a to na
zastupitelských a některých konzulárních 
úřadech ČR

- hlasování mimo ČR se uskuteční ve
třech různých časech, a to podle toho, v ja-
kém časovém pásmu je hlasováno

- volit bude možno i na voličské průkazy
- hlasovací lístky budou samostatně pro

každou politickou stranu, politické hnutí ne-
bo koalici a budou voličům dodány nejpo-
zději 30. května 2006

- volič může na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky - zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku - vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost (tzv.
přednostní hlasy)

- hranice volitelnosti je u politické strany
(hnutí) stanovena na 5 %, koalice tvořené
dvěmi politickými stranami (hnutími) na 
10 %, u koalice tvořené třemi politickými
stranami (hnutími) na 15 % a u koalice tvo-
řené čtyřmi a více politickými stranami
(hnutími) na 20 %

- od 30. 5. 2006 až do 14.00 hod. 3. 6.

2006 nesmějí být zveřejňovány výsledky
předvolebních a volebních průzkumů (§ 16
odst. 3 zákona)

- v objektu, v němž je umístěna volební
místnost a v jeho bezprostředním okolí je
ve dnech, ve kterých v těchto objektech
probíhá hlasování, zakázána volební agitace
(§ 16 odst. 6 zákona)

V městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve 22 volebních
okrscích, jejichž sídla uveřejňujeme níže.
Jednotlivou příslušnost k volebnímu okrsku
zjistí volič podle svého trvalého bydliště 
v seznamu volebních okrsků a volebních
místností, který budeme publikovat nejpo-
zději v termínu do 18. 5. 2005 (§ 45 odst. 1
zákona). Informace o době a místě konání
voleb pak bude v tomto termínu vyvěšena 
i na území každého volebního okrsku.

(Pokračování na str.2)

● Koncerty pro potěšení se budou až
do konce školního roku opět konat každý
měsíc. Ten příští se koná v pondělí 
22. května 2006 v 16.00 hodin v obřad-
ní síni naší radnice. Pro vaše potěšení za-
hrají studenti a učitelé Základní umělecké
školy E. Marhuly v Mariánských Ho-
rách. Vstup je zdarma.

● Na odboru výstavby naší radnice si
můžete vyzvednout informační brožuru
Povodně 2006. Slouží jako základní zdroj
informací pro občany, kteří se ocitli v tí-
živé životní situaci, byli nebo mohou být
přímo či nepřímo ohroženi povodněmi.
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KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Rozhovor s ředitelem MP

■

Novinky v nájmech

Všem plátcům daně z nemovitosti v našem městském obvodě zašle příslušný Fi-
nanční úřad Ostrava III nový typ peněžních poukázek k platbě daně na poště bez
poplatku. Peněžní poukázky budou doručeny 15. – 20. 5. 2006, řádný termín plat-
by daně z nemovitosti je do 31. 5. 2006.

Nové peněží poukázky k platbě z nemovitosti

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 

České republiky konané 
na území České republiky 

ve dnech 2. a 3. června 2006
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém

volebním okrsku v době konání voleb tj. 
2. a 3. 6. 2006, mohou písemně požádat do
26. 5. 2006 nebo osobně do 31. 5. 2006 do
16.00 hodin na ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky (ohlašovně) o vydání voličského
průkazu, který je opravňuje volit v jakém-
koli volebním okrsku v České republice.

Voličský průkaz může být předán voliči
osobně od 18. 5. 2006 (na základě prokázá-
ní totožnosti) nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej může voliči zaslat.

Koncem března byla na ulici Mojmí-
rovců v Mariánských Horách (na křižo-
vatce ulic Mojmírovců a V Zátiší) umís-
těna svislá dopravní značka Zákaz vjezdu
všech vozidel. Pokud se tedy potřebujete
dostat dál na tuto ulici, nezbývá než se
vrátit na 28. října a potom doprava na uli-
ci J. Šavla. Toto je upozornění pro ty řidi-
če, kteří jezdí rutinně stále stejné trasy 
a už nesledují dopravní značky. Mohlo by
je to stát pokutu. (Red.)

V m i n u l é m
vydání Zpravo-
daje jsme psali 
o tom, že na zre-
k o n s t r u o va n é
části Korunní uli-
ce je umístěna
dopravní značka
Obytná zóna, ve
které platí rych-
lost 20 km/hod.

Jeden ze čte-
nářů Zpravodaje
nás ale upozornil
na skutečnost,
kterou si málok-
terý řidič uvědo-
mí. Jde o fakt, že 
v obytné zóně
nejsou značky
Dej přednost 
v jízdě a že zde
tedy platí před-
nost zprava. Na
snímku vlevo vi-
díte typickou 
ukázku nedání
přednosti v jízdě!

A takových 
ulic je v našem
obvodu více.
Zkuste si třeba
projet Nivnickou
nebo Boleslavo-
vou ulicí. Děku-
jeme tedy za 
u p o z o r n ě n í  
a vám, řidičům,
přejeme bezpeč-
nou jízdu.

(Red.)

Ad Korunní ulice

Starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana
Janáčková pořádá již od roku 1991 pravidelná Setkání starostek
České republiky. Cílem těchto pravidelných setkání není jen pra-
covní náplň, ale také navázání přátelských vztahů a předávání
zkušeností a informací mezi jednotlivými starostkami. Starostky
také pomáhají navzájem jedna druhé. Pomohly finanční částkou
našemu obvodu i jiným obcím při povodních v roce 1997.

V roce 2002 pomohly i Mariánské Hory a Hulváky obci v již-
ních Čechách. Ani letos náš městský obvod nezůstal stranou.

Kontaktovali jsme krajské úřady, jejichž obce byly postiženy

povodněmi. Kritériem výběru bylo, aby v čele obce stála starost-
ka.

Ze všech obcí byla pak radou městského obvodu vybrána Pře-
louč, v jejímž čele stolí Irena Burešová. „Úplně nahrubo od oka
jsme odhadli jen škody na místních komunikacích a chodnících ve
městě a vyšlo nám 12,8 miliónu korun. Každá koruna pomoci by
byla samozřejmě vítána,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešo-
vá.

V pondělí 10. dubna schválilo Zastupitelstvo městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky částku 30 000 korun, která bude za-
slána na pomoc záplavami postižené Přelouči. (TK)

Mariánské Hory pomohou Přelouči Pozor změna
Kontejnery

na velkoobjemový
odpad

V době od 17. do 31. května 2006 orga-
nizuje Úřad městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky pro své občany spolu 
s OZO Ostrava přistavení kontejnerů na
svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů 
z domácností.

Seznam stanovišť a data přistavení
kontejnerů na svoz a likvidaci velkoobje-
mových odpadů

17. 5. – 19. 5. 2006

1. Šimáčkova 23
2. Bedřišská kolonie – křižovatka Chalou-

peckého Bedřišská
3. Strmá 5
4. Přemyslovců 66, dvůr
5. Výstavní 22
6. Žákovská, parčík

19. 5. – 22. 5. 2006

7. Bedřišská kolonie – křižovatka Chalou-
peckého Jasinkova

8. Rtm. Gucmanna
9. křižovatka Matrosovova Wolkerova

10. Vršovců 2 – 4
11. Cottonové 4 – 6
12. Lázeňská

22. 5. – 24. 5. 2006

13. Bedřišská kolonie – křižovatka Chalou-
peckého Kordova

14. Josefa Šavla 15
15. Zelená 80
16. MŠ Fifejdy I – slepá ulička
17. Fr. Šrámka 10
18. Železná 10 – 12

24. 5. – 26. 5. 2006

19. Nájemnická 16
20. Ladislava Ševčíka – plocha vlevo při

vjezdu z ul. Železárenské
21. křižovatka Kubelíkova Solidarity
22. Jiřího Trnky 5
23. křižovatka Prostorná Mrštíkova
24. Generála Hrušky 23 – 25

(Pokračování na str.2)
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Naše organizace poskytuje infor-
mace a podporu v řadě oblastí,

které usnadňují život lidem především 
s tělesným postižením. Celorepubliko-
vou působnost zajišťujeme pomocí inter-
netových stránek www.ligavozic.cz nebo
bezplatné telefonní lince 800 100 250.

Mimo stěžejní projekt – poradenství
pro zdravotně postižené, se věnujeme 

i vyhledávání pracovního uplatnění
zdravotně postižených (Agentura podpo-
rovaného zaměstnávání), celorepubliko-
vě vydáváme časopis Vozíčkář nebo po-
skytujeme rady v oblasti bezbariérové-
ho prostředí. Praxe však ukazuje, že
zdravotně postiženým často chybí zá-
kladní informace, nevědí jak je získat 
a na koho se se svým problémem obrátit.

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zá-
kon o sociálních službách, který se do-
tkne téměř každého zdravotně postiže-
ného občana. Jestli se chcete dovědět 
o nastávajících změnách více, můžete se
informovat na bezplatné telefonní lince
poradny „Paragrafík“ – 800 100 250 ne-
bo na www.ligavozic.cz.
Leoš Spáčil, Liga za práva vozíčkářů

Liga za práva 
vozíčkářů



V I. čtvrtletí roku 2006 se uskutečnilo
jedno řádné zasedání ZMOb, 5 řádných 
a jedna mimořádná schůze RMOb.

Zastupitelstvo na svých zasedáních

Rozhodlo prodat:
- parcelu č. 396/39 o výměře 118 m2

a parcelu č. 396/67 o výměře 40 m2 (obě 
v k. ú. Zábřeh – Hulváky) firmě MIP 2000
CZ s.r.o.

- parcelu č. 351 o výměře 646 m2, parce-
lu č. 431/5 o výměře 601 m2 a parcelu č.
1165 o výměře 155 m2 (vše v k. ú. Zábřeh –
Hulváky) firmě GEOSTA Ostrava s.r.o.

Rozhodlo o bezúplatném nabytí pozem-
ků: parcela č. 142/59 o výměře 321 m2 a par-
cela č. 142/60 o výměře 256 m2 (obě v k. ú.
Mariánské Hory) od Ostravské univerzity 
v Ostravě

Souhlasilo s odejmutím pozemku parce-
ly č. 354/ 31 o výměře 435 m2 v k. ú. Zá-
břeh – Hulváky Statutárním městem Ostrava

Rada městského obvodu na svých schů-
zích

Rozhodla o uzavření Smluv na provedení:
- instalace termostatických ventilů v do-

mě Výstavní 6 s firmou Hubert Rataj 
- renovace vodovodu v osadě Bedřiška 

v Ostravě-Hulvákách s firmou Miroslav
Raška 

- renovace zdravotechniky v domech La-
dislava Ševčíka 13, 15, 17 s firmou Richard
Janoš

- renovace zdravotechniky v domě Oblá
7 s firmou Milan Vjačka

- renovace elektroinstalace v domě 
U Dvoru 8 s firmou Rudolf Jurošek 

- projektové dokumentace na rekonstruk-
ci MŠ Gen. Janka 1 s firmou Ing. Jan
Krömer PRIMAPROJEKT

Rozhodla o uzavření Dodatků ke Smlou-
vě:

- o dílo na provedení pokládky dlažby
chodníku na ulici Přemyslovců s firmou Ja-
romír Mičulka – údržba vozovek

- o poskytování stravovacích služeb s ob-
chodním sdružením PÓZA

Schválila přidělení bytů v DPS:
Novoveská 14 – p. Františku Bobalovi, 

p. Erice Nezvedové
Šimáčkova 27 – p. Věře Kolmajerové

Vyhověla žádosti firmy Ka2 HARDWA-

RE s.r.o o ukončení Smlouvy o nájmu neby-
tového prostoru v domě 28. října 159 Do-
hodou ke dni 31. 3. 2006

Schválila pronájem nebytového prostoru
v DPS Novoveská 14 Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami, městský výbor Os-
trava, pro schůzovou činnost

Rozhodla o uzavření Smlouvy o adaptaci
půdního prostoru na bytovou jednotku 
v domě Korunní 17 s ing. Petrem Šotkem

Schválila
- Doplněk č. VI, Organizačního řádu

ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky s účin-
ností od 17. ledna 2006

- Dohodu o partnerství mezi ZOO Ostra-
va a naším městským obvodem na dobu ur-
čitou 

- (od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2007)

Rozhodla o přijetí movitého daru (devět
kusů PC Pentium včetně monitorů, kláves-
nic a myší) od společnosti BorsodChem
MCHZ, s.r.o.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb
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(Pokračování ze str.1)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městském obvodě Mariánské Hory a Hul-

váky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 
2. a 3. června 2006

Číslo
volebního Volební místnost Adresa
okrsku

261 - Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
262 - Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
263 - Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
264 - Knihovna města Ostravy Mariánské Hory č. p. 418, ul. Daliborova 9
265 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
266 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
267 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
268 - SOU stavební Mariánské Hory č. p. 1002, ul. Mojmírovců 42
269 - SOU stavební Mariánské Hory č. p. 1002, ul. Mojmírovců 42
270 - Zvláštní škola Mariánské Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
271 - GERIFIT - DPS Mariánské Hory č. p. 1168, ul. Novoveská 14
272 - Zvláštní škola Mariánské Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
273 - Dům s pečovatel. službou Mariánské Hory č. p. 1148, ul. Šimáčkova 27
274 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1119, ul. U Dvoru 14
275 - Zvláštní škola Mariánské Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
276 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1119, ul. U Dvoru 14
277 - Dům techniky Mariánské Hory č. p. 480, Mariánské náměstí 5
278 - Dům techniky Mariánské Hory č. p. 480, Mariánské náměstí 5
279 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka 
280 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka 
281 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka 
282 - Základní škola Fifejdy I. Mariánské Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka

(Pokračování ze str.1)

26. 5. – 29. 5. 2006

25. Křižovatka Boleslavova Karasova
26. Generála Janka 2 – parkoviště
27. Bílá 2 – 4
28. Generála Hrušky 6
29. Křižovatka Emila Filly Korunní
30. Křižovatka Mojmírovců Kollárova

29. 5. – 31. 5. 2006

31. Oblá
32. Generála Janka 5
33. Marie Pujmanové 11
34. Křižovatka Olivova Raisova
35. Hany Kvapilové 6

Odbor MHDaO sděluje, že kontejnery bu-
dou přistavovány a odváženy během dne a v

těch termínech, které jsou uvedeny. Přesnou
hodinu nelze stanovit.

Dále upozorňujeme, že může dojít k ur-
čitému posunu umístění kontejnerů pro vel-
koobjemový odpad, vzhledem k parkujícím
autům apod.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů
nesmí být ukládán nebezpečný odpad, po-
pel, stavební suť a domovní odpad.

Velkoobjemovými odpady se rozumí jen
malé množství nebo jednotlivé předměty 
z běžného chodu domácností, které se svým
rozměrem nevejdou do sběrných nádob na
komunální odpad.

Tyto služby jsou zabezpečeny pro občany
a nejsou poskytovány pro podnikatele.

Barva kontejnerů pro svoz a likvidaci vel-
koobjemových odpadů je zelená se žlutou
nálepkou OZO Ostrava s.r.o. (D. Š.)

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Strážníci městské policie pomáhají za-
jišťovat pořádek na území města. O jejich
práci a také o našem obvodu jsem si po-
povídala s ředitelem Městské policie Os-
trava ing. Janem Hulvou.

● Kolik strážníků Městské policie za-
bezpečuje udržování veřejného pořádku
v Ostravě? A kolik z toho konkrétně 
v Mariánských Horách a Hulvákách?

Místní záležitosti veřejného pořádku na
území města Ostravy a v obcích s uzavře-
nou veřejnoprávní smlouvou zajišťuje cel-
kem 630 strážníků, kteří jsou rozděleni do
pěti spádových oblastí a oddílů s celo-
městskou působností. Konkrétně ve spádo-
vé oblasti Zámecká slouží 121 strážníků 
a z toho počtu je 27 strážníků zařazeno na
místní služebně v Mariánských Horách.

● Považujete tento počet pro náš ob-
vod za dostatečný?

Vzhledem k bezpečnostní situaci 
v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky považuji tento počet za dosta-
tečný. V průměru je zajišťován výkon
služby na denních směnách 5 – 7 hlídkami
a na nočních směnách 3 – 4 hlídkami.

● S jakými problémy se strážníci
Městské policie v našem obvodu nejčas-
těji setkávají?

Nejčastěji se strážníci Městské policie 
v obvodu potýkají s problematikou par-
kování na ul. 28. října, s narušováním ob-
čanského soužití v lokalitě kolem ulice
Železné a okolí, majetkovou protiprávní
činností v areálu bývalého koupaliště, po-
škozování veřejně prospěšných zařízení na
sídlišti Fifejdy, zvýšenou pozornost věnují
nově zrekonstruované ul. Korunní a Stoja-
novu náměstí (prevence proti sprejerství).
V souvislosti se značnou koncentrací et-
nických a národnostních menšin také při-
bylo případů požívání návykových látek
zejména u osob mladistvých (vzrostl počet
nálezů pohozených injekčních stříkaček 
a prázdných plechovek a tub od těkavých
látek).

● Od 1. března jste zavedli pozici
okrskářů. Můžete jejich náplň našim
čtenářům přiblížit?

V návaznosti na koncepci rozvoje
Městské policie Ostrava byl začátkem roku
2006 zahájen projekt „okrskáři“. Princip
tohoto posunu v činnosti Městské policie
Ostrava spočívá v přiblížení práce strážní-
ků občanům a snaze zapojit co nejširší ve-

řejnost do činnosti směřující ke zlepšení
situace v oblasti kriminality a veřejného
pořádku. Byli vytipováni strážníci, kteří
budou tzv. spravovat vymezenou lokalitu 
v rámci spádové oblasti, která jim je při-
dělena a v této lokalitě budou vykonávat
činnost vyplývající z povinností a úkolů
strážníka Městské policie. Tím, že se stráž-
ník – okrskář bude pohybovat v určité lo-
kalitě prakticky neustále, maximálně se
prohloubí jeho místní znalosti ať už ve
vztahu k místním poměrům, mezilidským
vztahům nebo stavu veřejného pořádku.
Během výkonu služby budou zejména do-
hlížet na dodržování veřejného pořádku,
chránit majetek a zdraví občanů a předchá-
zet páchání trestné činnosti, odhalovat 
a dokumentovat přestupky a provádět pre-
ventivní opatření. Budou soustřeďovat po-
znatky o bezpečnostní situaci v okrsku,
tyto vyhodnocovat a využívat je k plnění
vlastních úkolů, případně je předávat nad-
řízenému k přijetí potřebných opatření. 
V rámci obchůzkové činnosti budou úzce
spolupracovat s Policií ČR, pracovníky 
a představiteli městského obvodu a obča-
ny. Věříme, že tento krok přispěje k pro-
hloubení důvěry občanů ve strážníky, resp.
ke strážníku – okrskáři. Cílem celého pro-
jektu je v podstatě jediné – aby občan znal
„svého strážníka“ a s důvěrou se na něj
obracel kdykoli bude potřebovat jeho po-
moc. Jako okrsky byly zřízeny významné
části územních obvodů služeben a území
některých městských obvodů, kde nebyla
zřízena služebna Městské policie. V sou-
časné době je těchto okrsků 16, do bu-
doucna je možno tento počet rozšířit.

● Co si myslíte, že našemu obvodu
přinesou?

Na území městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky okrsek v současné době
není zřízen.

● Jak daleko je zřízení nové služebny
MP na sídlišti Fifejdy I.?

V současné době probíhá jednání mezi
zainteresovanými stranami o koupi objek-
tu, ve kterém má být služebna zřízena. By-
la již zpracována studie, na základě které
bude zpracována prováděcí projektová do-
kumentace. Realizace tohoto záměru je 
z časového hlediska závislá na rychlosti 
a úspěšnosti potřebných jednání a přiděle-
ní potřebných finančních prostředků.

Táňa Kantorková

„Strážníků Městské policie 
je v Mariánských Horách dostatek,“ 
říká ředitel Městské policie Ostrava

Zákon o jednostranném zvyšování
nájemného, který nedávno přijala
Sněmovna ve znění navrženém

Senátem, sice odstartuje růst nájmů až od
1. ledna 2007, ale nájemníků se významně
dotýká od 31. března 2006. Od tohoto dne
vstoupila v účinnost novela občanského
zákoníku, která přináší důležité změny do
práv a povinností nájemníků. Uvádíme zde
nejdůležitější změny, které se týkají ná-
jemníků, bydlících v obecních domech:

SLOŽENÍ KAUCE
V novele občanského zákoníku se popr-

vé objevuje úprava kauce v nájemních
vztazích. Ta má pronajímateli zajistit, aby
nájemník uhradil své závazky spojené 
s užíváním bytu. Jde nejen o nájemné, ale i
úhradu za užívání bytu a další závazky, na-
př. škody způsobené na majetku pronají-
matele. 

■ Pronajímateli ani dosud nic nebránilo
v tom, aby si s nájemcem dohodli kauci. 
V praxi to také bylo i u nás využíváno. Ob-
čanský zákoník nyní kauci dává jasná pra-
vidla:

■ Pronajímatel je oprávněn při sjednání
nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce
složil peněžní prostředky k zajištění ná-
jemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě ji-
ných svých závazků v souvislosti s ná-
jmem (škody způsobené na majetku prona-
jímatele).

■ Složené peněžní prostředky musí být
uloženy na zvláštním účtu v peněžním 
ústavu společném pro všechny nájemce

■ Výše kauce nesmí přesáhnout trojná-
sobek měsíčního nájemného a zálohy na 
úhradu za plnění poskytovaná v souvislos-
ti s užíváním bytu (služby).

■ Pronajímatel může čerpat peněžní
prostředky ze složené kauce, jestliže mu
nájemník dluží za nájem či za služby. 
V ostatních případech může čerpat jen teh-
dy, jestliže nájemník svůj závazek písemně
uznal nebo o tom bylo vydáno vykonatel-
né rozhodnutí soudu. To se může týkat na-
příklad škod na majetku pronajímatele.

■ Pokud pronajímatel kauci oprávněně
čerpal, JE NÁJEMCE POVINEN JI DO-
PLNIT na účtu u peněžního ústavu NA
PŮVODNÍ VÝŠI a to DO JEDNOHO
MĚSÍCE. Pokud by tak neučinil, lze to po-
važovat za hrubé porušení povinností 
a může kvůli tomu dostat výpověď z ná-
jmu.

■ Po skončení nájmu je pronajímatel
povinen vrátit nájemci nevyčerpanou část
peněz a to nejdéle do jednoho měsíce ode
dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pro-
najímateli.

VČAS HLÁSIT NOVÉ OSOBY 
V BYTĚ
Nájemce je povinen písemně oznámit

pronajímateli veškeré změny v počtu osob,
které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15
dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V píse-
mném oznámení nájemce uvede jména,
příjmení, data narození a státní příslušnost
těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povin-
nost ani do jednoho měsíce, považuje se to
za hrubé porušení povinností a může kvůli
tomu dostat výpověď z nájmu.

Od 31. března 2006 se také mění někte-
ré podmínky PŘECHODU NÁJMU: 

Beze změny zůstává, že jestliže nájemce
zemře či opustí trvale společnou domác-
nost, stávají se nájemci jeho děti, rodiče,
sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že 
s ním žili v den jeho smrti ve společné do-
mácnosti a nemají vlastní byt.

To se týká i vnuků a dalších osob peču-
jících o domácnost nájemce, nebo které
byly na nájemce odkázány svou výživou,
pokud se do bytu přistěhovaly nejpozději
do 30. března 2006.

Pokud se tyto osoby nastěhovaly do by-
tu až po účinnosti novely občanského zá-
koníku, přechod nájmu bude pro ně méně
snadný. Vnuci nájemce a ti, kteří pečovali
o společnou domácnost zemřelého nájem-
ce nebo na něho byli odkázáni výživou
(např. druh, družka) se mohou stát nájemci
bytu, jestliže prokáží, že s nájemce žili ne-
přetržitě ve společné domácnosti po dobu
tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.
O výjimce může rozhodnout jedině soud.

Na druhy, družky a na další osoby
splňující podmínky zákona, které se do by-
tu nastěhují po 31. březnu 2006, a to až po
sjednání nájemní smlouvy, může přejít ná-
jem pouze tehdy, jestliže se na tom nájem-
ce a pronajímatel písemně dohodli. Neexi-
stence takové dohody může tedy fakticky
zabránit přechodu nájmu.

Jednou z dalších novinek je, že v někte-
rých případech MŮŽE PRONAJÍMA-
TEL VYPOVĚDĚT NÁJEM BEZ PŘI-
VOLENÍ SOUDŮ, což zatím možné ne-
bylo. Jedná se o tyto případy, kdy:

■ Nájemce hrubě porušuje své povin-
nosti vyplývající z nájmu bytu, zejména
tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za pl-
nění poskytovaná s užíváním bytu ve výši
odpovídající trojnásobku měsíčních plateb

nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu
sloužící jako kauce.

Připomínáme, že hrubým porušením po-
vinností může být třeba i to, když nájemce
včas neoznámí pronajímateli veškeré změ-
ny v počtu osob, které žijí s nájemcem 
v bytě.

■ Nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes
písemnou výstrahu hrubě porušují dobré
mravy v domě

■ Nájemce má dva nebo více bytů, vy-
jma případů, kdy na něm nelze spravedlivě
požadovat, aby užíval pouze jeden byt

■ Nájemce neužívá byt bez vážných dů-
vodů vůbec nebo jen občas

■ Jde-li o byt (dům) zvláštního určení
(např. Dům s pečovatelskou službou) a ná-
jemce není zdravotně postižená osoba

Výpovědní lhůta je minimálně tříměsíč-
ní a začíná běžet prvním dnem měsíce ná-
sledujícího po měsíci, v němž byla výpo-
věď doručena nájemníkovi. V písemné vý-
povědi pronajímatele musí být uveden dů-
vod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení
nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů
žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Ná-
jemce se tedy samozřejmě může bránit vý-
povědi u soudu, ale musí podat sám žalobu
na určení její neplatnosti, a to do šedesáti
dnů od doručení výpovědi.

Pokud nájemci, kterému je dávána vý-
pověď, přísluší bytová náhrada, musí vý-
pověď obsahovat závazek pronajímatele
zajistit nájemci odpovídající bytovou ná-
hradu. Jestliže nájemce příjme výpověď 
a neobrátí se na soud, musí pak vyklidit
byt do 15 dnů po zajištění odpovídající by-
tové náhrady (má-li na ni nárok).

Kdy je nutný SOUHLAS SOUDU 
S VÝPOVĚDÍ:
■ pronajímatel potřebuje byt pro sebe,

manžela, děti, vnuky, zetě nebo snachu,
své rodiče nebo sourozence (týká se jiných
pronajímatelů)

■ nájemce přestal vykonávat práci pro
pronajímatele a pronajímatel potřebuje
služební byt pro jiného nájemce, který pro
něho bude pracovat (týká se služebních by-
tů)

■ je potřebné z důvodu veřejného zájmu
s bytem nebo domem naložit tak, že byt
nelze užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo
dům opravy, při jejichž provádění nelze
byt nebo dům delší dobu užívat

■ jde-li o byt, který souvisí stavebně 
s prostory určenými k provozování obcho-
du nebo jiné podnikatelské činnosti a ná-
jemce nebo vlastník těchto nebytových
prostorů chce tento byt užívat

Bytový odbor

NOVINKY
V NÁJMECH

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu
a schůzí Rady městského obvodu v I. čtvrtletí 2006

Na rekonstruované ulici Korunní byly
umístěny modré dopravní značky OBYT-
NÁ ZÓNA, která mimo jiné určuje auto-
mobilistům (i cyklistům) maximální rych-
lost 20 km/hod.

Požádali jsme (i na přání občanů) Měst-
skou policii, aby pomocí radarového infor-
mačního panelu informovala řidiče o tom,
jak rychle se po Korunní jezdí. Zde jsou
výsledky ze dne 21. 3. 2006:

Celkem bylo zaregistrováno 248 vozidel
v čase od 9.00 do 17.00 hod. Průměrná
rychlost byla 32 km/hod. a nejvyšší změ-
řená rychlost byla 55 km/hod.

Rychlostí do 25 km/hod. se plížila čtvr-
tina automobilů. Další čtvrtina jela mezi
30 – 35 km/hod. Přes 45 km/hod. se pohy-
bovalo 4,9 proc. plechových miláčků.

Předvelikonoční týden na ulici Korunní
měla pod svým dohledem Policie České

republiky. Tři dny odchytávala řidiče, kte-
ří nectí dopravní předpisy a pak je za po-
rušení předepsané rychlosti „odměňova-
la“. Pravdou je, že bylo konstatováno, že
nic světoborného nezaznamenala a že po
Korunní se jezdilo „slušně“, alespoň teh-
dy, když tam postávali policisté. Kéž by
tomu tak bylo i bez ruky zákona…

Jiří Jezerský

ZKO Dogsport Ostrava a ZKO Ostra-
va-Mariánské Hory pořádají dne 
27. května 2006 IV. Výstavu voříšků 
a plemen psů bez průkazu původu.
Výstava se koná na cvičišti ZKO na No-
voveské ulici v Mariánských Horách.

Minimální věk pejska pro účast je 
6 měsíců. Propozice a přihlášku je mož-
no si vyzvednout v prodejně Zvěrokruh
v Kauflandu v Mariánských Horách 
a prodejně Krmiva na ulici Přemyslovců.
Neváhejte a přihlaste svého miláčka na
výstavu. Tady nevadí, že nemá rodo-
kmen.

Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován psímu útulku. (Red.)

Měření rychlosti

Voříškiáda
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Malé ohlédnutí za jednou pohádkovou
nocí.

Poslední březnová noc v našich knihov-
nách byla tentokrát věnována známému po-
hádkáři Václavu Čtvrtkovi. Jako každý rok
jsme hodně četli, nezaskočila nás žádná sou-
těž. Průvodci noci byly známé pohádkové
postavy Václava Čtvrtka např. Křemílek,
vodník Česílko... Děti toho ani moc nena-
spaly – ale to k pohádkové noci patří.

V měsíci květnu proběhne v dětských
odděleních knihoven třetí blok velkého půl-
ročního celoměstského projektu nazvaného
Putování za poklady Moravy a Slezska.
Tentokrát zaměřeného na zeměpisné vědo-
mosti, které si děti mohou ověřit v soutěži
Toulavé boty.

Knihovna v Mariánských Horách, Da-
liborova 9

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
9. 5. - 31. 5. 2006 s dětmi pro Vás připra-

vujeme výstavu „Slet čarodějnice Agáty“
26. 5. 2006 v pátek od 13 do 16 hodin ve

výtvarné dílně „Památník z cest“ si připra-
víme rámečky na nejlepší fotky z prázdnin.

30. 5. 2006 v úterý v 16 hod. v Čítárně
u čerta budeme číst z čarodějnických knih 
a nezapomeneme ani na čarodějnické tajem-
né příběhy. 

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10
Oddělení pro dospělé připravuje:
V květnu Vám představíme Ateliér Peli-

kán – tvůrčí dílna pro všechny. Výstava
prací potrvá od 9. 5. do 9. 6. 2006.

V úterý 16. 5. 2006 v 17.15 hodin zve-
me všechny, kteří mají rádi operetní a oper-
ní melodie na koncert „Mladé hvězdy Os-
travy“. Představí se Vám studenti paní pro-
fesorky N. Krioutchkové za klavírního do-
provodu Mgr. Michala Bárty. 

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Tvůrčí dílna „Srdíčko pro maminku“

bude ve čtvrtek 11. 5. od 13 do 17 hodin.
Ke Dni matek si děti mohou vyrobit srdíčko,
přání či jiný malý dárek. 

Knihovna v Mariánských Horách, Da-
liborova 9

5. koncert mezi knihami 
ve čtvrtek 11. 5. 2006 v 16.30 hodin

Petr Miller

Člen Národního divadla Moravskoslez-
ského se svými hosty D. Matosovou, 
T. Schmeisserem, M. Muntágem a dalšími,
Vás provede světem opery, operety a muzi-
kálu.

Pracovnice knihovny

Co se děje v našich knihovnách?

Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách
zahajuje od dubna 2006 zápis do estetické školičky.

Ve školním roce 2006/2007 otevíráme 2 třídy: 

1. třídu nejmenších dětí (3 – 4 roky)
2. třídu předškolních dětí (5 – 6 let) se zaměřením na přípravu do školy, 

výuku anglického jazyka a hru na zobcovou flétnu.

V jednotlivých třídách je maximální počet 10 dětí, což umožňuje uplatňování 
individuálního přístupu a vytvoření pohodové rodinné atmosféry. Je zde dostatek 

prostoru pro společnou hru, dramatickou, hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu,
sportování aj. Děti se formou hry společně učí, tvoří a všestranně se rozvíjejí.

Výuka probíhá denně od 7.45 do 12.00 hod.

Naše školička přijímá děti zdravé i zdravotně postižené.

Těšíme se na Vás!

Lidová konzervatoř, přísp. org., Ostrava (Múzická škola),
Nivnická 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Informace a přihlášky: tel./fax: 596 626 891, 732 112 054
www.muzickaskola.cz, e-mail: info@muzickaskola.cz

Nabídka pro rodiče!Od února 2006 je možné podpořit výstav-
bu Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Vítkovi-
cích také formou dárcovské SMS. Stačí na-
psat zprávu DMS HOSPICLUKAS a poslat
na číslo 87777. Cena jedné SMS je 30 Kč. 
Z této částky 27 Kč obdrží Charita Ostrava.

Projekt DMS je společným projektem 
Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fó-

ra dárců, organizace pro dárce usilující 
o podporu filantropie v ČR. Fórum dárců
koordinuje projekt DMS a je pro neziskový
sektor poskytovatelem přístupu k využívání
služby DMS.

Bližší informace o tomto novém projektu
poskytne Martin Pražák, ředitel Charity Os-
trava, tel. č. 596 621 094.

DMS-ky pro Hospic sv. Lukáše

V roce 2006 očekáváme příjem z odvo-
du části výtěžku z provozování výherních
hracích přístrojů za rok 2005 ve výši 
1 653 000 Kč. Tato částka musí být dle zá-
kona č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších před-
pisů, použita pouze na sociální, zdravotní,
sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak
veřejně prospěšný účel.

Zastupitelstvo městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky na zasedání dne 10. 4.
2006 rozhodlo o užití uvedené částky takto:

- 1 353 000 Kč – péče o vzhled obvodu 
a veřejnou zeleň

- 175 000 Kč – předškolní zařízení (nein-
vestiční příspěvky)

- 55 000 Kč – základní školy (neinvestič-
ní příspěvky)

- 70 000 Kč – sponzorské dary na veřejně
prospěšné účely

Finanční odbor

Užití přijatého odvodu části výtěžku 
z provozování výherních hracích přístrojů

Od pátku 24. března je v knihovně na
Daliborově ulici v Mariánských Horách 
k vidění velmi zajímavý projekt. Výstava
prací žáků ze Základní školy na Matrosovo-
vě ulici v Ostravě-Hulvákách je na téma po-
hádka. Toho se zhostili žáci s velkým zauje-
tím a nerozhodoval věk žáka. Pohádky mo-
derní i klasické zpracovali nejen formou ma-
leb, ale i prostorově. Malby zvýrazňují lout-
ky z kašírovaného papíru, které jsou završe-
ním projektu nazvaného „Z pohádky do po-
hádky“. K vidění jsou zde draci, vodníci,
princezny ale i kocour v botách. Paní učitel-

ka Vlasta Havránková ze ZŠ Matrosovova
nám prozradila, že škola s knihovnou spo-
lupracuje po dlouhou dobu. „Žáci sem do-
cházejí nejen individuálně, ale také 
v rámci vyučování na knihovnické lekce,
které jsou pracovnicemi knihovny pořádány
pro jednotlivé ročníky,“ říká.

Výstava výtvarných prací s tématem po-
hádky potrvá v knihovně na Daliborově uli-
ci až do konce dubna. Pokud máte rádi po-
hádky, neváhejte. Vstupte do světa dětské
fantazie. (TK)

Z pohádky do pohádky

S ohledem na vyhlášení II. a III. stupně
povodňové aktivity byla i v našem měst-
ském obvodě od 26. března 2006 aktivní po-
vodňová komise. Od večerních hodin byla
26. 3. 2006 prováděna hlídková služba 
v úseku toku řeky Odry, který je hraniční
pro obvod Mariánské Hory a Hulváky. Ko-
mise prováděla kontrolu stavu pravobřežní
hráze a zejména Hošťálkovické lávky, aby
nedocházelo k vytváření zátarasů. Plnila ta-
ké činnost hlásné služby, kdy jsme byli 
v kontaktu s povodňovými komisemi sou-
sedních městských obvodů (Nová Ves, Hoš-
ťálkovice) a povodňovými komisemi ohro-
žených průmyslových závodů; především

BC MCHZ, s.r.o. Informace o stavu povod-
ně a případných opatřeních byla řešena se
zástupci Domova důchodců na Rybářské 
ulici.

Komise byla průběžně seznamována 
s aktuálním stavem srážek dle informačních
zpráv hlásné a předpovědní povodňové služ-
by ČHMÚ, s informacemi vodohospodář-
ského dispečinku Povodí Odry, státní pod-
nik. Komise plnila doporučení vyplývající
ze zasedání Povodňové komise Statutárního
města Ostravy, kterou svolal primátor Aleš
Zedník dne 28. 3. 2006. Velice operativní
spolupráce byla se zástupci povodňové ko-
mise BC MCHZ, s.r.o., pod vedením před-

sedy komise Ing. Zichem, především 
v předávání informací hlídkové služby 
v nočních hodinách, která byla zajištěna prá-
vě členy povodňové komise BC MCHZ, s.r.o.

Dne 4. dubna 2006 byla povodňovým štá-
bem města Ostravy ukončena povodňová
pohotovost, tím byla ukončena také činnost
povodňové komise našeho městského obvo-
du.

Voda tentokrát opravdu jen „lízla“ břehy
Odry v našem „rajónu“, ale stále platí –
Kdo je připraven, není překvapen.

Místopředseda povodňové komise 
MO MHaH
Táňa Dušková

Velká voda u nás v „Mariánkách“

V březnu 1897 přišel na radnici v Čer-
tově Lhotce 28letý lékař bratrské pokladny
šachty Ignát, aby sepsal žádost o povolení
na stavbu domu, ve kterém chce, se svou
ženou Boženou, bydlet. Dům postavil, zís-
kal domovské právo, stal se členem obec-
ního výboru, školní rady, obecním dokto-
rem, zvěrolékařem, předsedou spolku pro
výstavbu kostela v Mariánských Horách 
a řady jiných osvětových iniciativ, mimo ji-
né také byl členem výboru Sokolské jedno-
ty. Od roku 1906 byl starostou Marián-
ských Hor. Mezitím koupil v roce 1902 
v Čeladné hotel Skalka, který přestavěl na
sanatorium. Dnes Beskydské rehabilitační
centrum.

Muž, který toho tolik, za tak krátký čas
dokázal se jmenoval Jan May.

Dům, ve kterém pan May již od 1. září
1897 bydlel nestojí a málokdo ví, kde dok-
tor May, provozoval svou lékařskou i lé-
kárnickou činnost.

Povím Vám to, bylo to na pozemku 
č. 150 a dům měl č. 100. Je to tam, kde na
Mariánském náměstí stojí budova České
spořitelny. Existují však fotografie a po-
hlednice Mariánských Hor, na kterých je
vyobrazena vila MUDr. Maye. Ta byla také
součástí fotodokumentace, kterou staro-
stenský úřad Mariánských Hor zaslal ve
čtvrtek 2. 8. 1906 do Vídně jeho Veličenstvu
císaři pánu, Františku Josefovi I., 
s žádostí, abychom byli povýšeni na měs-
to.

Největší „slávu“ si užil starosta May,
když císař žádosti vyhověl a Mariánské
Hory se staly v dubnu 1907 městem.

MUDr. May ve městě o jehož rozkvět se
nebývalou měrou zasloužil, nebydlel dlou-
ho. Poté, co se rodina přemístila ze zdra-
votních důvodů do Čeladné a poté, co jej
postihla tragédie v podobě úmrtí velmi
nadaného milovaného syna, se kolem roku
1909 odstěhoval do Prahy. Své funkční sta-
rostenské období v Mariánských Horách
nedokončil, s Ostravskem se rozloučil 
a začíná jeho éra doktorského průkopníka
a lidumila v hlavním městě, kde umírá 
v září roku 1931. 

Dům č. 100 se stal majetkem Františka
Morala mladšího, obchodníka s realitami.
Z dvacátých let dvacátého století je doku-
mentován Moralův vleklý spor s obecním

zastupitelstvem o změnu stavební čáry, kte-
rá měla přidat kus pozemku k domu na ú-
kor náměstí. Od roku 1923 patřil dům Jo-
sefu Trukalovi, který v něm provozoval
hospodskou činnost. I další majitelka, paní
Karolina Zdráhalová z Muglinova se 
v něm, od roku 1926, věnovala čepování
alkoholických nápojů a ubytovávání cizin-
ců.

Dne 30. 4. 1938 požádala Moravskoslez-
ská spořitelna o zbourání domu č. 100 s tím,
že na jeho místě postav jiný dům. O fyzickou
likvidaci objektu se postarala firma archi-
tekta Jana Tomšíčka z Pražákovy ulice.

Z archivních materiálů sepsal 
Ing. Jiří Jezerský

Byl jednou jeden dům

Již od roku 2001 funguje Fit&Fun stu-
dio právě v Mariánských Horách. Ve
svém nynějším působišti na Kollárově uli-
ci působí od roku 2004.

Ti sportovně zdatnější si do něho jistě
cestu našli, naše informace je tedy určena
především pro ty, kteří pohyb až tolik 
v lásce nemají. Ale věřte, že cvičit se dá 
s chutí. V tomto studiu totiž nabízí nejen
cvičení pro děti a mládež již od 4 let, ale 
i cvičení pro dospělé. Vyzkoušet si může-
te nejen dynamické formy (body form,
kick-box, step aerobic aj.), ale také poma-
lé (pilates, power jóga, overball). Výho-

dou je možnost zaplacení jednorázové ho-
diny. Až po vyzkoušení si pak sami roz-
hodnete, zda ve cvičení chcete či nechce-
te pokračovat.

Studio pořádá také víkendové „relax“
akce s kondičním zaměřením přímo ve
studiu i mimo něj. Oblíbená je tzv. „Poho-
dová sobota“. Pokud si myslíte, že jste na
cvičení staří, pak vás jistě překvapí, že vý-
jimkou nejsou šedesátileté cvičenky. A cí-
tí se skvěle. Dnešní trend je totiž cvičení
pomalých forem. Nejen že přispívají k re-
generaci organismu, ale pomáhají proti
bolestem zad. (TK)

Cvičit se dá s chutí

Připravuje se akce, která bude řešit
přepojení vodovodních přípojek a re-
konstrukci kanalizace v severozápadní
části Mariánských Hor. V roce 2006/07
je OVAK a. s. připraven vyměnit stáva-
jící domovní vodovodní přípojky za po-
lyetylenové potrubí. Zároveň v oblasti
Vršovců, Novoveské, Kubelíkovy, Soko-
la Tůmy, Solidarity, Náprstkovy a Klos-
termannovy dojde k rekoknstrukci
stávající kanalizace. Z obecních domů
se to bude týkat: Náprstkova 52, Vršov-
ců 54, Vršovců 64, Vršovců 66, Novove-
ská 6, Novoveská 8 a Dům s pečovatel-
skou službou. Jiří Jezerský

Ad: Pro pamětníky
Na naši pamětnickou otázku z březnového vydání Zpravodaje se nám ozvala paní 

A. Grušková a prozradila nám, že krejčovská dílna pana Klanici byla v domě na ulici Pře-
myslovců, kde má dnes sídlo SBD Vítkovice. Dílnu provozoval asi od roku 1925 do roku
1945. Měl prý dva syny, starší zahynul v koncentračním táboře a mladší Miroslav učil pa-
ní Gruškovou na obecné škole. Na fotografii úplně vlevo je mladý chlapec, údajně Pepa
Hudeček. 

Velice paní Gruškové za informace děkujeme. A otiskujeme jednu její prosbu: Pamět-
níci, nechcete se setkat? Radnice nabízí místnost pro vaše vzpomínání… Pište nebo vo-
lejte do redakce Zpravodaje. (TK)

Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace Korunní 49, 709 12 
Ostrava-Mariánské Hory (bývalý Dům dětí a mládeže). Tel.: 596 624 041, e-mail: 
info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

Akce – květen 2006
14.-18. 5. 2006: Stáž studentů SPgŠ Znojmo na lekcích DV v Dramacentru Ostrava
20.-21. 5. 2006: HLUBINA – vystoupení v Letohrádku Kinských v Praze
27. 5. 2006: Celodenní výlet s exkurzí do jízdárny a jízdou na koních

REIT Jízdárna pod Lipovým – Morávka (sraz v 9.00 hodin)

Každý všední den od 8.30 do 12.30 Lekce dramatické výchovy pro třídy základních
škol a gymnázií Ostravy a okolí…

Stanice turistiky SVČ
B. Martinů 111/17, Ostrava-Poruba, tel.: 599 527 322
1. 5. 2006: Havířov – stará řemesla (sraz v 8.00 u Stu Poruba)
7. 5. 2006: Jezdecký den – Mořkov
12. 5. 2006: Vystoupení ke Dni matek – prezentace zájmových útvarů

(od 16.00 na Stu Poruba)
13. 5. 2006: Návštěva zámku v Kuníně (sraz v 8.00 u Stu Poruba)
21. 5. 2006: Jezdecký den – Mořkov
27. 5. 2006: Návštěva zámku v Kroměříži (sraz v 6.30 u Stu Poruba)
28. 5. 2006: Bambiriáda v Ostravě-Zábřehu (od 9.00 hodin)

Stanice přírodovědy SVČ
Čkalovova 1881/10, Ostrava-Poruba, tel.: 599 527 321
10. 5. 2006: Klub kaktusářů „Cereus“ – schůzka členů
11. 5. 2006: SPř Poruba, 8.00 – 16.00 hodin:

Krajské kolo biologické olympiády, kategorie „C“
13. 5. 2006: Minivýstava psích mazlíčků (9.00 – 11.00 hodin)
24. 5. 2006: SPř Poruba, 8.00 – 15.00 hodin:

Okresní kolo biologické olympiády, kategorie „D“
27. 5. 2006: Výlet do přírody

DĚKUJI
Děkuji panu ing. M. R. z Dolní Lhoty,

který od roku 1929 do roku 1975 bydlel
v Hulvákách a Mariánských Horách, že
si „nahlas“ zavzpomínal na svá školní lé-
ta. Byl inspirován mým dotazem v úno-
rovém Zpravodaji: Na kterém místě byla
fotografována ta velká skupina lidí 
s rozvinutým stranickým praporem?

Dovolte mi, abych citoval část z jeho
dopisu:

„Budova náležela k areálu hřiště, kte-
ré bylo dále ohraničeno ulicemi Wolkero-
va, Matrosovova, dř. Družstevní a E. 
Destinnové. Na straně u ulice Matroso-
vové stál hudební pavilón, ve kterém kon-
certovaly dechové orchestry z nichž je-
den byl řízen tehdy populárním kapelní-
kem p. Langrem z Hulvák. Hřiště bylo 
užíváno školami k veřejným cvičením,
konaly se na něm různé slavnosti a v zi-
mě sloužilo jako kluziště s přírodním le-
dem. Zimy trvaly tehdy od prosince do
března a nikdo se tomu nedivil jako dnes.
Přes ul. E. Destinnové a podél Matroso-
vové je situována měšťanská škola, jejíž
úroveň dodnes nebyla žádnou devítilet-
kou překonána a o učitelském sboru, teh-
dy odborných učitelů, nemluvě. Pro in-
formaci, stejná měšťanka, její dvojče, by-
la vybudována za hl. nádražím Ostrava 
v Přívoze. Hřiště v létech temna bylo
zrušeno a vybudována na něm mateřská
škola. Dříve byla školka v měšťance, pří-
stupná po samostatném schodišti ze škol-
ní zahrady s přístupem do ní z ulice 
E. Destinnové.“

Také se pan M. R. zmínil o letišti 
v Mariánských Horách:

„Další Váš dotaz se pod názvem „Kdo
ví – odpoví“ týkal letiště v Mariánských
Horách. Není to žádná fantazie, letiště
tam skutečně bylo. Na loukách mezi já-
mou Ignát a jámou Odra, ohraničených
řekou Odrou a hlavní žel. tratí. Byl jsem
na něm na jednom leteckém dnu v roce
1934 nebo 1935. Později to již asi neby-
lo, protože v těchto letech se již začínalo
stavět letiště v Hrabůvce, kam jsme jez-
dívali na kolech. K článku „Vzpomínáte
si“ jen tolik, že za hřbitovním plotem by-
la ještě hospoda zvaná Švarná Hanka,
která trvale zvala vývěskou za oknem na
„vařonku“. Dnes již málokdo ví, co to
vlastně bylo.“

O letišti mi napsal i pan M. S. z Mo-
ravské Ostravy, který se považuje, ač ro-
dák z Nové Vsi, za napůl Hulváčana.

„Jsem pamětník onoho letiště u obou
hald dolu Ignát. Průkopníkem létání byl
policista, snad příjmením Zapletal. Teh-
dy jsem měl asi 8 roků a byl jsem tam 
s rodiči. Hlušina ze šachty se navážela
shora a v kovových žlabech se sypala
dolů. Pokud hlídač neviděl, ve žlabech
jsme sjížděli my kluci. Romantika.“

Jiří Jezerský, místostarosta
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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

Manikúra a Pedikúra k Vám domů:
Základní ošetření, masáže, lakování, japonská manikúra

Tel.: 732 869 104, 728 423 345

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

SKŘÍTEK
NABÍZÍ:

Převážně značkové 
oblečení 

(zánovní i nové) 
z Anglie a Norska 

pro děti od 0 do 7 let 

■

Možnost vjezdu
do prodejny s kočárkem 

■

Nízké ceny

Otevřeno
od 7. listopadu 2005.

Otevírací doba:
Po - Pá 

od 9.00 do 12.00
a od 13.00

do 17.00 hodin
Informace na telefonním 

čísle: 720 575 723

Gerifit centrum, Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, tel. č. 599 459
122

❏ KADEŘNICTVÍ: dámské, pánské
i dětské. Provozní doba: Po, St a Pá od
8.00 do 14.00 hodin, Út a Čt od 12.00 do
18.00 hodin. Objednávky na tel. č. 
599 459 122 nebo 604 568 999 Martina
Eckertová

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojiš-
ťovnami. 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 čtvr-
tek od 7.00 do 12.00 hodin

Senior klub: 2. 5. 14.00 hodin Ostrov
Capri a krásné italské zahrady, přednáška
Mgr. Samka.

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: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečo-
vatelkou. Slouží jako středisko osobní hy-
gieny 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

Prodám
zavedenou ubytovnu

v centru Ostravy.
Telefon: 602 200 269


