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Dûti se na nû tû‰í jiÏ od doby, kdy zhasla svûtla na pfiedchozím vánoãním stromku. Jsem Ïena

a doufám, Ïe pánové prominou, ale chtûla bych dnes fiíci pár slov hlavnû Ïenám. 

V myslích mnoha je stále pevnû zakofienûné schéma, Ïe Ïena peãuje o ohni‰tû - tedy zaji‰Èuje

teplo domova, chod domácnosti a vychovává dûti,  a muÏ - lovec pfiiná‰í domÛ kofiist, tedy zaji‰Èu-

je rodinu ekonomicky. To uÏ je sice dávno pryã, postavení Ïeny ve spoleãnosti se v˘znamnû zmûnilo, ale málo jí  uleh-

ãilo Ïivot. Nelze  proto zapomenout, Ïe u‰tvaná, nervózní a vyãerpaná Ïena, pracující na dvû smûny - doma i v zamûst-

nání, je stále ãastou realitou dne‰ní doby. 

A proto, Ïeny, zastavte se v tom vánoãním shonu, sednûte si  a za zvukÛ pûkné  hudby popfiem˘‰lejte, zda to nejde i ji-

nak.  My, Ïeny, chceme pfiiná‰et, dávat, ale i dostávat. My, Ïeny, rozhodujeme srdcem a tím srdcem umíme i nûco dát.

Máme zdrav˘ rozum, kter˘ nás vÏdy vedl úskalími Ïivota a dal nám schopnost vytvofiit teplo domova. Nauãily jsme se,

Ïe Ïivot je kompromis. 

VyuÏijme  v‰ech sv˘ch schopností a dovedností, najdûme cesty a cestiãky, aÈ jsou Vánoce skuteãnû svátky „Klidu

a Míru“, radostn˘mi pro v‰echny, Ïenu nevyjímajíc. A nezapomeÀme, Ïe sdílené ‰tûstí je ta nejvût‰í radost, proto na nikoho nezapomínejme. 

Pfieji v‰em krásné svátky  vánoãní, klidné a radostné, v kruhu blízk˘ch a nám mil˘ch. Místostarostka  ZdeÀka Nohelová

VáÏení a milí spoluobãané,
blíÏí se konec roku a s ním i ty nejkrásnûj‰í svátky v roce – Vánoce. V posledních t˘dnech roku v‰ak obvykle ne-

proÏíváme pokojné chvíle adventní jako na‰i pfiedkové, ale snaÏíme se dohonit to, co jsme je‰tû nestihli. Sílí ná-

kupní horeãka, lákají nás desítky obchodÛ, vtíravé reklamy a dotûrn˘ Santa Klaus na nás útoãí z kaÏdého rohu,

a tak nûjak se vytrácí nejen pohoda, klid, ale také kouzlo tradiãních ãesk˘ch Vánoc spojen˘ch s ãesk˘m JeÏí‰kem.

Nemûli bychom zapomínat na to, Ïe o Vánocích touÏíme nejen obdarovat své blízké, ale mûli bychom b˘t k nim

hlavnû pozorní, milí, laskaví a dát jim najevo, Ïe je máme rádi.

Dovolte mi vyslovit jedno pfiání – vzpomeÀme si, Ïe v okolí kaÏdého z nás Ïije pár lidí, ktefií jsou sami, lidí, pro

které jsou tyto svátky obzvlá‰tû tûÏké, lidí, ktefií si uvûdomují více neÏ kdy jindy, Ïe se nemají s k˘m podûlit o svou

radost a lásku. Bylo by hezké, kdybychom si toto uvûdomili a byli k nim v této dobû pozornûj‰í, chápavûj‰í a tfieba

se u nich zastavili na kus fieãi, pohladili je dobr˘m slovem.

Moc bych si pfiál, abychom sváteãní ãas místo ve frontách v obchodech strávili v klidu, v lásce a v pohodû v kruhu sv˘ch blízk˘ch, mezi pfiáte-

li, mezi lidmi, které máme rádi. Nechejme proto okolo nás projet bez pov‰imnutí Santa Klause a u vánoãního stromeãku dychtivû oãekávejme,

aÏ JeÏí‰ek zazvoní a pfiinese nám nejen dárky, ale pfiedev‰ím vánoãní pohodu, lásku, porozumûní a rozzáfiené oãi na‰ich nejbliÏ‰ích.

Za nûkolik dní se stane rok 2006 minulostí, a proto mi dovolte popfiát nám v‰em v novém roce hodnû zdraví, ‰tûstí, lásky, vzájemného porozu-

mûní a pohody. Nemûli bychom zapomínat na to, co je v Ïivotû opravdu dÛleÏité... Vá‰ starosta Radomír Michniak

Kdysi dávno svolala zví-
fiata snûm. Li‰ka se zeptala
veverky: „Co pro tebe zna-
menají Vánoce?“

Veverka odpovûdûla:
„Pro mne Vánoce znamenají krásn˘ stromeãek
ozdoben˘ spoustou svíãek a cukrovím, které
mám tak ráda.“

Li‰ka se pfiipojila se svou pfiedstavou: „Pro
mne samozfiejmû nesmí chybût voÀavá peãená
husiãka. Bez peãínky by to opravdové Vánoce
nebyly.“

Do fieãi se jim vloÏil medvûd: „Vánoãka.
O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vá-
noãku!“

Sly‰et se dala také straka: „Podle mne jsou
o Vánocích nejdÛleÏitûj‰í krásné a záfiící ‰perky.
O Vánocích se má v‰echno jen tfipytit.“

Pozadu nechtûl zÛstat ani vÛl: „Vánoce dûlá
Vánocemi teprve ‰ampaÀské. Já bych ho vypil
klidnû dvû lahve!“

A osel, kter˘ to uÏ nevydrÏel, se rychle zmocnil
slova: „Vole, zbláznil ses? VÏdyÈ na Vánocích je

nejdÛleÏitûj‰í JeÏí‰ek. Copak jsi na to zapo-
mnûl?“

VÛl se zastydûl, sklopil velkou hlavu a zahuãel:
„A vûdí to vÛbec lidé?“

Co pro mne 
znamenají Vánoce?

Existuje k tomu spousta rÛzn˘ch vyjádfiení

a vánoãních úvah. Nechci tady pfiicházet s nû-

jakou dal‰í. Nabízím v‰ak vûtu, které lidé na-

slouchají jiÏ dlouhá staletí, a kterou usly‰íte

i vy, kdo se zúãastníte pÛlnoãní bohosluÏby:

„Lid, kter˘ chodí v temnotách, uvidí velké svût-
lo. Nad tûmi, kdo sídlí v zemi ‰eré smrti, zazáfií
svûtlo...“

Svût okolo nás má tûch temnot hodnû. RÛzné

smutky Ïivota, nefie‰itelné rodinné situace,

problémy v práci, zklamání z lidí, starost, co

pfiinese budoucnost... A uprostfied toho v‰eho

o vánoãní noci zazní zvûst: „Zvûstuji vám veli-

kou radost: Dnes se nám narodil Spasitel. Je to

vûta, kvÛli které se naráz témûfi celé dûní v ze-

mi zastaví, aspoÀ na chvíli jsme na sebe hodní

a kdesi v koutku nitra cítíme, Ïe se dûje nûco

zvlá‰tního a tajemného.

Budeme slavit Vánoce – svátek BoÏího naro-

zení. Tento svátek chce v‰em lidem fiíci, Ïe

v tomto svûtû pfiece jen je BÛh. Îe BÛh je. Îe

On na tento svût nezanevfiel, ale je zde, mezi

námi a s námi.

Pfieji vám v‰em krásné a pokojné Vánoce.
P. Jifií Ramík, faráfi

BohosluÏby o Vánocích
Nedûle 24. 12. (4. adventní nedûle): 7.00

a 10.00 hod. - m‰e sv., 15.30 hod. - „otevírání

Betléma” - pro dûti, 22.00 hod. - pÛlnoãní m‰e sv.

Pondûlí 25. 12.: Slavnost Narození Pánû, 7.00

a 10.00 hod. - m‰e sv., 14 - 18 hod. - kostel otev-

fien k prohlídce.

Úter˘ 26. 12.: svátek Sv. ·tûpána, 7.00 a 10.00

hod. - m‰e sv., 14 - 18 hod. - kostel otevfien k pro-

hlídce.

Tak jsou tady opût Vánoce



ProÏíváme mimofiádné období. BlíÏíme se

k vrcholu leto‰ního roku. Pro mnohé to zna-

mená zv˘‰ené vypûtí, námahu, starosti, 

ochotu udûlat nûkomu ze svého okolí ra-

dost..., zv˘‰ení v˘dajÛ (nûktefií mají enormní

zisky). Vrháme se na vûc s vervou, aby v‰e

bylo podle na‰ich pfiedstav. Uprostfied uÏ mo-

hou síly docházet a nakonec vplujeme do vá-

noãního ãasu naprosto u‰tvaní a vyãerpaní...

Nûkdo si zcela prozaicky pfieje, aby uÏ to

bláznûní bylo za námi a Ïivot se vrátil do nor-

málu. 

Ale neudûlejte druh˘m radost! CoÏpak ta

chvíle u stolu a u stromeãku a dûtské nad‰ení

nestojí za to? O Vánocích se budeme sytit do-

br˘mi vûcmi. Nezapomínejme, Ïe to není jen

sycení Ïaludku, ale i srdce a mysli...

KéÏ se nám v‰em letos podafií pfiinést do

sv˘ch domovÛ a (nejen) k ‰tûdroveãerní tabu-

li pohodu a poÏehnání: „Sláva na v˘sostech
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; BÛh v nich
má zalíbení.“ Mgr. Pavel Sikora, faráfi
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Oprava
V minulém ãísle jsme v ãlánku „Svatováclavská

slavnost“ uvedli bratfii Tyr‰ovi, správnû je Tyrpovi.

âlánek nepsala p. Lenka Michalíková, ale p. Lenka Mi-

chalíãková. Tímto se omlouváme za red. chybu. Red.

Na‰e ‰koliãka v Ostravû-Hulvákách na
Matrosovovû ulici má za sebou spoustu zdafii-

l˘ch akcí pro dûti a jejich rodiãe. Pochlubme se

alespoÀ nûkter˘mi. KaÏdoroãnû tancujeme

v ma‰karním reji s Hopsalínem. O Velikono-

cích s dûtmi vyná‰íme Morenu. Maminkám

jsme pfiipravili sváteãní odpoledne s písniãkami

a dáreãky. Nejstar‰í dûti si uÏívaly t˘den v Bes-

kydech ve ‰kole v pfiírodû na expedici Kamí-

nek. ·kolní rok jsme ukonãili letní zahradní

slavností „Veselé soutûÏení se zvífiátky“. Zde

jsme spolu s rodiãi soutûÏili v rÛzn˘ch disciplí-

nách a zároveÀ se rozlouãili s pfied‰koláky.

V leto‰ním ‰kolním roce jiÏ máme za sebou

úspû‰n˘ ‰kolní v˘let do Beskyd na Ostravici

a zdafiilou podzimní akci s rodiãi „Uspávání

zahrádky“ s v˘robou adventních dekorací.

Rok utekl jako voda a na‰e dûti skuteãnû ne-

zahálely. Nav‰tûvovaly knihovnu, loutkové di-

vadlo, zoo, kulturní stfiedisko Jízdárenská, pla-

netárium a plaveck˘ bazén. Byly také na vzá-

jemné náv‰tûvû u kamarádÛ v základní ‰kole

i hendikepovan˘ch dûtí Soukromé základní

‰koly speciální pro Ïáky s více vadami.

Spoleãnû s dûtmi se uÏ tû‰íme na Mikulá‰e,

ãertíka a andûla, kter˘ se k nám chystá a bude

obdarovávat samé hodné dûti, které tu máme.

Pokud je‰tû váháte a rozhodujete se, zda pfii-

vést svou ratolest do ‰kolky, pfiijìte se za námi

kdykoli podívat a domluvit se.

Tû‰í se cel˘ kolektiv Matefiské ‰koly Mat-
rosovova 14/A, Ostrava - Hulváky, tel. 596
622 311. TaÈána Kremerová

KNIHOVNA – KNIHA – âTENÁ¤
Milí ãtenáfii, dovolte aby-

chom vám nejdfiíve prostfied-

nictvím Zpravodaje popfiály

klidné proÏití vánoãních svát-

kÛ a v novém roce zdraví

a spokojenost. ZároveÀ zve-

me v‰echny ãtenáfie i neãte-

náfie do na‰ich dvou knihoven, které opût pfiipra-

vují fiadu programÛ pro dospûlé i dûti. 

V prÛbûhu celého roku jsou knihovny doplÀo-

vány novinkami z nauãné literatury a beletrie, pro

registrované ãtenáfie je k dispozici internet zdar-

ma.

V knihovnû na Daliborovû ulici si ãtenáfii pÛj-

ãují knihy pomocí automatizovaného v˘pÛjãního

systému jiÏ druh˘m rokem. V roce 2007 se i kni-

hovna na Fifejdách, J. Trnky 10, pfiipojí k auto-

matizovanému provozu. âtenáfii této knihovny

budou moci napfi. získávat informaci o svém ãte-

náfiském kontu, prostfiednictvím e-mailu rezervo-

vat knihy a prodluÏovat v˘pÛjãní dobu.

V lednu zaãíná v obou knihovnách multikultur-

ní celomûstsk˘ projekt nazvan˘ „V‰ichni jsme
tady doma“. Dût‰tí ãtenáfii se mohou tû‰it na ob-

líbenou „Noc s Andersenem“, „T˘den prvÀáã-
kÛ“ a dal‰í akce.

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9:
Oddûlení pro dûti a mládeÏ:

SoutûÏ „Poznej Vietnam“ je první akcí projek-

tu „V‰ichni jsme tady doma“, 8. 1. - 2. 2. 2007. 

„Pohádky draãího krále“ – dramatizace viet-

namsk˘ch pohádek. V t˘dnu od 8. 1. do 12. 1.

2007.

„Svût˘lka“ – tvÛrãí dílna, kde si mohou pfiijít

zájemci vyrobit vietnamské lampiony z hedváb-

ného papíru. V pátek 19. 1. 2007 od 14.00 do

17.00 hod.

Knihovna Fifejdy, Jifiího Trnky 10:
Oddûlení pro dûti a mládeÏ:

SoutûÏ „Poznej Vietnam“ je první akcí projek-

tu „V‰ichni jsme tady doma“, 8. 1. - 2. 2. 2007.

„Klobouky“ – tvÛrãí dílna, kde si mohou pfiijít

zájemci vyrobit a vyzdobit vietnamské klobouky.

V úter˘ 9. 1. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.

„Vûjífie“ – tvÛrãí dílna; malování a vystfiihová-

ní vûjífiÛ. V úter˘ 23. 1. 2007 od 13.00 do 17.00

hod.

Oddûlení pro dospûlé:
„Vietnamské okamÏiky“ – v˘stava fotografií,

tradiãního obleãení a pfiedmûtÛ z Vietnamu.

Od 2. 1. do 12. 1. 2007

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu v knihovnách obvo-

du Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky.

Pracovnice knihoven

Termíny zápisu dûtí 
do 1. roãníku Z·

Z· Matrosovova 14,
Ostrava-Hulváky, 

Z· Gen. Janka 1208,
Mariánské Hory:

ãtvrtek 18. 1. 2007 od 12.00 do 18.00

pátek 19. 1. 2007 od 12.00 do 18.00

Rok se ch˘lí ke konci, a proto dovolte malé ohlédnutí

Rok v na‰í ‰kolce 

ZPRÁVY Z LIDU·KY
den místo ãas název koncertu

7. 12. 2006 Modlitebna Církve 17.00 Adventní Ïákovsk˘ koncert

bratrské

10. 12. 2006 Divadelní sál DK mûsta 15.00 Koncert pro rodiãe s dûtmi „Santa Claus

Ostravy a Andûlské pírko“ – Ost. dûts. sbor a JFO

17. 12. 2006 Sál DK Mûsta Ostravy 17.00 Vánoãní koncert v‰ech oddûlení 

Ostravského dûtského sboru

21.- 22. 12. Sál DKMO 19.30 Abonentní koncerty Ostravského dûtského 

2006 sboru s Janáãkovou filharmonií Ostrava

8. 1. 2007 Chrám Panny Marie 19.00 Novoroãní koncert uãitelÛ

Královny, Mar. Hory

Pozvání na vánoãní
bohosluÏby NO CâSH

Vánoãní bohosluÏby Církve ãeskosloven-

ské husitské v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách

v Husovû sboru na Kremliãkovû ulici ã. 7:

24. 12. v 9.00 hodin – IV. nedûle adventní
24. 12. v 22.00 hodin – PÛlnoãní bohosluÏba
25. 12. v 9.00 hodin – Hod BoÏí vánoãní
31. 12. v 9.00 hodin – Konec roku

Vánoãní pfiání

Vánoãní 
probuzení

KdyÏ se probudí‰ na Vánoce,
najde‰ chodníky s na‰lehan˘m bílkem
a stfiechy pocukrované jak z pohádky.

Ledové stromy, ledovou trávu,
okna s ledov˘mi cukrátky.
KdyÏ se probudí‰ z rána,
‰lehaãku najde‰ za okny

a v srdci smetanovou nûhu.
JeÏí‰ek nechal ti dáreãek za vrátky,
oddá‰ se VánocÛm, snÛm a snûhu.

Jana Hochmanová



e-mail: uradmarhory@arsystem.cz ● www.marianskehory.cz. ● tel.: 559 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSK¯CH HOR A HULVÁK ● 3

Obãanské sdruÏení seniorÛ v Ostravû, které

sluãuje jiÏ více jak 40 organizací tohoto tema-

tického zamûfiení, se snaÏí jiÏ ‰est˘ rok zaji‰Èo-

vat realizaci Národního programu pfiípravy po-

pulace na stárnutí nikoliv proklamacemi, ale

sluÏbou seniorÛm. Usiluje totiÏ o to, aby jim

zpfiíjemnilo Ïivot ve stáfií. Na‰e spoleãnost Se-

nior zfiídila v Domû kultury mûsta Ostravy in-

ternetové vzdûlávací centrum pro seniory, kde

jiÏ nûkolik set absolventÛ v desetihodinov˘ch

kurzech získalo nejlep‰í podmínky v˘uky prá-

ce na poãítaãi a internetu. O tuto moderní ko-

munikativní ãinnost je stále velk˘ zájem i mezi

osmdesátilet˘mi pfiíslu‰nicemi a pfiíslu‰níky

na‰í vûkové kategorie.

O aktivitách sdruÏení je informován jak ma-

gistrát mûsta Ostravy, tak krajsk˘ úfiad, odkud

máme podporu a pochopení. Pravidelnû vÏdy

v nedûli v 9.30 hodin vûnuje ostravsk˘ rozhlas

pÛlhodinku problémÛm seniorÛ v relaci nazva-

né „Senior klub“. Spolupracujeme také s orga-

nizacemi seniorÛ celostátního charakteru 

i Asociací dÛchodcÛ odboráfiÛ a Radou seniorÛ

âR, která zfiídila v Domû odborov˘ch sluÏeb

na âeskobratrské ulici v Ostravû své regionální

pracovi‰tû, jeÏ je sv˘mi ãetn˘mi sluÏbami

k dispozici seniorÛm.

âtyfiikrát do roka vydáváme ãasopis Senior –

tip, kter˘ v poãtu 10 000 v˘tiskÛ rozesíláme na

kontaktní místa do celého kraje. KaÏd˘ posled-

ní pátek v mûsíci vychází celostátní noviny se-

niorÛ „Doba seniorÛ“ a mÛÏete je zakoupit za 

7 Kã v prodejnách novin a ãasopisÛ. JiÏ rok je

vydává Rada seniorÛ âR.

Pravidelnû nav‰tûvujeme také vernisáÏe v˘-

tvarníkÛ v ostravsk˘ch galeriích, akce domu

Librex Ostrava „Do svûta a svût Ostravy”, na-

posledy ve dnech 13. – 15. záfií to byly „Dny

v USA”. Tradiãnû konáme besedy v klubu At-

lantik. Ta poslední byla v srpnu s hejtmanem

na‰eho kraje ing. EvÏenem To‰enovsk˘m

o tom, jak se Ïije seniorÛm v Moravskoslez-

ském kraji. Následovalo setkání seniorÛ 25. fiíj-

na v klubu Atlantik s ing. Jifiím Pokorn˘m, fie-

ditelem Hasiãského záchranného sboru Morav-

skoslezského kraje na téma „PoÏární bezpeã-

nost a prevence v Ïivotû seniorÛ“. 

Velmi v˘znamnou akcí v rámci oslav Mezi-

národního dne seniorÛ byly v Ostravû jiÏ desá-

té gerontologické dny pofiádané v Domû kultu-

ry, které také probûhly v mûsíci fiíjnu. V pro-

gramové nabídce nechybûly ani aktivity na‰e-

ho obãanského sdruÏení a náv‰tûvníci mohli

zhlédnout prezentaci nûkolika desítek firem,

které jim pfiedvedly to nejlep‰í z toho, co je ur-

ãeno právû seniorÛm.

Pro v‰echny seniory a zástupce dal‰ích orga-

nizací, ktefií mají zájem s námi pravidelnû spo-

lupracovat, nabízíme úãast na setkáních, které

se konají jednou za mûsíc v kulturním zafiízení

Na Jízdárnû 18 v Ostravû za krajsk˘m úfiadem. 

Na‰i ostrav‰tí seniofii tak názornû dokazují,

Ïe nejlep‰í lék proti stáfií je aktivita a Ïe spolu-

práce se seniory je to pravé. S námi se to stárne

pomaleji! Ing. L. Pásek

SdruÏení âeská katolická charita pofiádá

v prvních dnech roku celostátní akci nazva-

nou Tfiíkrálová sbírka. Obecn˘m úãelem sbír-

ky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás

i v zahraniãí, podpora charitního díla, formo-

vaní vefiejnosti k sociálnímu cítûní a k pomoci

bliÏnímu.

V ostravském regionu a v Hrabyni a v okolí

se této akce zúãastní také Charita Ostrava ve

spolupráci s Charitou sv. Alexandra a novû

vzniklou Charitou Hrabynû za podpory koled-

níkÛ dobrovolnické Charity Bru‰perk. Tfiíkrá-

lová sbírka 2007 bude probíhat v ãase od 2. do

15. ledna 2007 formou koledování. Na‰i ko-

ledníci vyjdou do ulic, aby pfiinesli lidem ra-

dost a koledovali pro ty, ktefií to nejvíce potfie-

bují. V ulicích Ostravy a pfiímûstsk˘ch ãastí

v ãase Tfiíkrálové sbírky budeme potkávat

skupinky koledníkÛ v obleãení Tfií králÛ –

Ka‰para, Melichara a Baltazara s pokladniã-

kami v rukou. A kdyÏ k tomu na‰i „králové“

zazpívají pûknou koledu ãi zarecitují novo-

roãní ver‰ík, vûfiíme, Ïe kasiãky se naplní

pfiíspûvky od na‰ich dárcÛ.

Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

a Charita Hrabynû, jejichÏ posláním je pomá-

hat lidem v nouzi bez ohledu na jejich národ-

nost, vyznání, ãi barvu pleti a ve snaze pomá-

hat tûm, ktefií to nejvíce potfiebují, se této akce

zúãastní zejména proto, aby pomocí pfiíspûvkÛ

od dárcÛ mohly b˘t podpofieny tyto projekty:

Zprovoznûní Hospice sv. Luká‰e v Ostravû-

V˘‰kovicích 

Podpora dobrovolnick˘ch aktivit

Charitní dÛm Salvator Krnov - domov pro

osoby se specifick˘mi potfiebami (podpora

stfiediska)

Charitní dÛm sv. Veroniky v Paskovû – za-

fiízení pro onkologicky nemocné lidi (podpora

stfiediska)

Charitní stfiedisko poradensk˘ch a soci-

álních sluÏeb v Ostravû-Vítkovicích (pro-

voz)

Rekondiãní a vzdûlávací stfiedisko Andûlská

Hora (rekonstrukce)

Provoz novû vzniklé Charity Hrabynû (po-

krytí provozních nákladÛ)

Charitní centrum sv. Kláry – komunitní za-

fiízení pro osoby se zdravotním postiÏením

(zastfie‰ení terasy - Charita Hrabynû)

Rozvoj chránûn˘ch dílen – pracovní uplat-

nûní handicapovan˘ch lidí (podpora na vytvá-

fiení speciálního prostfiedí a ekonomickou sta-

bilitu - Charita sv. Alexandra)

Poradenské a terapeutické centrum v objek-

tu fary Radvanice (provoz a rekonstrukce po-

radny - Charita sv. Alexandra)

Humanitární aktivity (Charita sv. Alexand-

ra)

Za pomoc pfii Tfiíkrálové sbírce 2006, její

pfiípravu i realizaci jsme na‰im dárcÛm a na-

‰im koledníkÛm a mal˘m dûtsk˘m koledníã-

kÛm dûkovali písemnû i spoleãenskou akcí.

V Tfiíkrálové sbírce 2006 vykoledovali na‰i

koledníci celkem 1 078 645,00 Kã, z toho

Charitû Ostrava a Charitû sv. Alexandra byla

poskytnuta ãástka 701 119,00 Kã, která byla

pouÏita na tyto projekty: 

1. Hospic sv. Luká‰e 

v Ostravû-V˘‰kovicích 132 506,00 Kã

2. Charitní stfiedisko poradensk˘ch sluÏeb 

34 500,00

3. Rekondiãní a vzdûlávací stfiedisko 

50 000,00

4. Charitní o‰etfi. a peã. sluÏba a mobilní 

hospicová jednotka 100 000,00

5. Dobrovolnické hospicové 

hnutí 21 560,00

6. Charitní dÛm Salvator Krnov 

100 000,00

7. Charitní centrum sv. Kláry 57 386,00

8. Rozvoj chránûn˘ch dílen + humanitární

aktivity (Charita sv. Alexandra) 

85 167,00

9. Projekt „První ‰ance“ (Charita 

sv. Alexandra) 20 000,00

10. Charitní dÛm sv. Veroniky v Paskovû

100 000,00

Obracíme se na v‰echny obãany s laskavou

Ïádostí o pomoc pfii Tfiíkrálové sbírce 2007.

Bez podpory lidí, ktefií vnímají potfieby osob

trpících jak˘mkoli handicapem se neobejde-

me, a proto vûfiíme, Ïe se zapojíte Vy i Va‰e

dûti do této krásné akce s úmyslem pomoci

potfiebn˘m.

Za va‰i úãast Vám pfiedem dûkujeme
a vypro‰ujeme poÏehnání Vám i Va‰im
blízk˘m.

Martin PraÏák,

fieditel Charity Ostrava

Franti‰ek Horsák,

fieditel Charity Hrabynû

Ing. Pavel Folta,

fieditel Charity sv. Alexandra 

Kontakt:
Charita Ostrava, Kofienského 17, 703 00

Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 783 011

Charita sv. Alexandra, Holvekova 140, Os-

trava-Kunãiãky, tel.: 596 237 831

Charita Hrabynû, Hrabynû 212, 747 63 Hra-

bynû, tel.: 553 775 370

Tfiíkrálová sbírka 2007

Koordinaãní rada seniorÛ a zdravotnû 
postiÏen˘ch informuje a zve ke spolupráci



V prosinci roku 2006 oslavili a oslaví 
v˘znamné Ïivotní jubileum na‰i spoluobãané

Juchelka Jind-

fiich, Sikora Jan,

âechová ·tûpánka,

Kleãková Vûra, Kr-

hut Vladimír, Kr-

ãmová Jifiina, Ku-

bûnová Teodora,

Lachetová Marie,

Naì Mikulá‰, Slá-

dek Josef, Teichman Karel, Valchafiová

·tûpánka, Matyá‰ová Vlasta, Pelí‰ková

Antonie, Botorek Lubomír, Karásek Hy-

nek, Lisoviãová BoÏena, Nezvalová An-

na, Vlasáková Stella, Tichá ·tûpánka,

Vrubl Josef, Stafiická Miroslava, Lapi‰o-

vá Marie, FojtÛ Franti‰ek, Chovancová

Hildegarda, Gasnárek Bohumil, Jurãová

Ludmila, Zdráhal Antonín.

Blahopfiání a pomyslná kytiãka pat-
fií v‰em v˘‰e jmenovan˘m.

Dne 27. 11. 2006 oslavila rodaãka
z Mariánsk˘ch Hor, paní Máchová
Indra, 90 let. Pan starosta se za ní vy-
pravil s pfiáním a kytiãkou.
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Vítání obãánkÛ
Daniel Masnica, Ester Kuãerová, Veronika Nûmcová, Milan Smolárek, Tereza Valachová,

Vendula Barilová, Barbora Hammerová, Lucie Holazová, Adriana Horkelová, Martin Kováã,

Dagmar Pechová, Lucie P‰enicová, Barbora Rychlíková, Petr Sedláfi, Karolína Cholevíková,

David Dvofiák, Adam Kovarãík, Simona Turková, Viktor Vaculík, Zuzana ·efránková, Daniel

·treit, Barbora ¤íhová, Adriana Podraná.

Dne 9. 12. 2006 byli tito nejmlad‰í obãánci slavnostnû uvítáni v obfiadní síni ÚMOb Marián-

ské Hory a Hulváky.

ZAPI·TE SI!
V pfiípadû poruchy, po‰kození, havárie na

zafiízení VO je moÏno hlásit na dispeãink
Ostravsk˘ch komunikací, a.s. (nepfietrÏit˘

provoz) 595 621 255, 595 621 111.

RybáfiÛm Mariánsk˘ch Hor
Pfiipomínáme kolegÛm rybáfiÛm, Ïe se blíÏí termín ode-

vzdání úlovkov˘ch listÛ. Pro tento úãel, stejnû jako k získání

dal‰ích informací napfi. o brigádách, budou slouÏit prostory

budovy b˘valého Junáku na kfiiÏovatce ulic Baarova a Ko-

runní. V dobû od 10.-12. a pak 14.-16. hodiny se budou kaÏ-

dou stfiedu prodávat povolenky pro rok 2007 a vybírat ãlen-

ské pfiíspûvky, které pro následující období nepodraÏí, na

rozdíl proti povolenkám, které budou stát 1000 korun. Podle

vysvûtlení, podané pfiedsedou MO âRS Ostrava panem ¤ez-

níãkem, je nav˘‰ení ceny nutné pro kompenzaci zv˘‰en˘ch

nákladÛ pro ãinnost rybáfiské stráÏe. Pfiipomínáme také, Ïe

rybáfiské vefiejnosti Mariánsk˘ch Hor slouÏí nepfietrÏitû 

e-mailov˘ kontakt na adrese rybarimhory@seznam.cz. V‰em

kolegÛm a kolegyním pfiejeme pfiíjemné proÏití následujících

sváteãních dní.    

Za v˘bor MS âRS  Ostrava-Mariánské Hory 
Vladimír   Hütter



Mûsíc prosinec je ve znamení mnoha v˘znamn˘ch jubileí. Mezi
ta, o kter˘ch rozhodnû stojí za to psát, patfií DIAMANTOVÁ
SVATBA. Dne 14. 12. 2006 oslaví ‰edesát let spoleãného Ïivota
manÏelé Kfiemen‰tí z Mariánsk˘ch Hor.

Domluvila jsem si schÛzku s jubilanty, abych se dozvûdûla více
o jejich spoleãném Ïivotû a podûlila se s vámi o jejich zku‰enosti.
Vzhledem k pobytu p. Kfiemenské v nemocnici v‰ak pfiijel pouze 
p. Alfréd Kfiemensk˘. Ihned mne nakazil sv˘m optimismem 
a energií.

Co byste mi fiekl o Va‰í Ïenû?
Libu‰e, tenkrát se jmenovala je‰tû Neãesaná, se do Mariánsk˘ch Hor

pfiestûhovala se sv˘mi rodiãi v roce 1930 z O.-Nové Vsi, narodila se

v‰ak v Tfiebovicích. Vystudovala obchodní akademii s vyznamenáním

a po ukonãení ‰koly nastoupila do hudební ‰koly v Ostravû, od roku

1945 pak byla zamûstnána ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách, kde vedla zá-

vodní rozhlas a ãasem se stala vedoucí redaktorkou ãasopisu „Jiskra“.

Ten mûl náklad 50 000 v˘tiskÛ! Práce se jí dafiila, a proto u pfiíleÏitosti

40. v˘roãí „Jiskry“ obdrÏela âestné uznání. Po narození syna Pavla se

jiÏ do zamûstnání nevrátila a vûnovala se rodinû.

Redaktorka? To mû zajímá. Jak˘m tématÛm se vûnovala? 
Jiskra byl podnikov˘ ãasopis, a tak psala hlavnû o v‰em, ãím podnik

Ïil. Mne v‰ak velmi mile pfiekvapila v˘rokem vloÏen˘m do ãlánku

s názvem „Emancipace na ústupu“, kter˘ napsal jin˘ redaktor. „Milí

ãtenáfii a ãtenáfiky, ponûvadÏ se fiídím pokrokov˘mi zásadami své do-

by, uznala jsem za nejvhodnûj‰í fie‰ení Ïenské otázky to, Ïe nejlep‰í

kolektivismus je pfiece jen ve dvou“ (citace z ãlánku ãasopisu „Jis-

kra“). Víte, ten reportér jí poloÏil otázku v den, kdy do práce pfiinesla

oznámení o na‰em sÀatku…

A vy? Co byste nám prozradil o sobû?
Mé rodi‰tû je v O.-Vítkovicích, ale své pÛsobi‰tû jsem díky rodiãÛm

mnohokrát mûnil. Byl by to dlouh˘ v˘ãet. Studoval jsem strojní prÛmy-

slovou ‰kolu jiÏ opût ve Vítkovicích. Pracoval jsem v Lutínû, poté ve

Vítkovick˘ch Ïelezárnách, v závodech ·koda v Poliãce i Plzni a také

v Brnû-Lí‰ni.

V roce 1944 jsem se vrátil do Vítkovick˘ch Ïelezáren do konstrukce

strojírny, pfii zamûstnání vystudoval V·B v Ostravû. V roce 1979 jsem

ode‰el do dÛchodu.

A jak jste se tedy se svou budoucí Ïenou seznámili?
To bylo pfiesnû 1. bfiezna 1946 na plese v závodním hotelu VÎ Kot-

lárna. Byla tam tenkrát s bratrancem. Bylo tro‰ku povídání, tance…

Hned po mém návratu z vojny 14. 12. 1946 ná‰ vztah vyvrcholil svat-

bou. PoÏehnání se nám dostalo v Husovû sboru v Mariánsk˘ch Ho-

rách. Zpoãátku jsme bydleli u rodiãÛ manÏelky na ulici Vr‰ovcÛ. Krát-

kodobû jsme pak bydleli v záv. bytû Na ·ídlovci. Pfied narozením syna

Pavla jsme se vrátili zpût na ul. Vr‰ovcÛ, ten se nám narodil po ‰esti le-

tech spoleãného souÏití.

Syn je Ïenat˘?
Syn je Ïenat˘, vede spokojen˘ Ïivot.

Jste dost struãn˘. Mûli jste vÛbec nûkdy nûjaké problémy?
Problémy? Ty nebyly! Nebo jsme je asi nikdy nebrali váÏnû. Víte, po

práci mnoho ãasu nebylo, uãil jsem externû na podnikové ‰kole a pro

mne byla práce souãasnû i zálibou.

Na‰ím koníãkem bylo cestování. Miluji turistiku a svou manÏelku

jsem k ní také pfiivedl, takÏe jsme hodnû chodili. Jediné místo, na které

jsme jezdili pravidelnû, byly Podûbrady, protoÏe tam Ïije rodina mé

Ïeny.

Ale nejen to! Na‰í radostí byly také tfieba koncerty Janáãkovy filhar-

monie nebo náv‰tûvy divadel. No a samozfiejmû spoleãné dovolené. Ty

byly krásné. Nejdále jsme byli asi v Nûmecku, Polsku a pozdûji, aÏ to

bylo moÏné, také v âerné Hofie. S postupem ãasu se nám podafiilo kou-

pit auto (·koda 1201 STW?), které bylo tenkrát na „pfiídûl“ a to se v˘-

lety po âR i mimo dovolenou podnikaly mnohem snadnûji. V autû

jsme mnohdy i pfiespávali.

Jejich Ïivot se zdá b˘t úplnû obyãejn˘, takov˘, jak˘ Ïijí tisíce
dal‰ích lidí, ale stejnû jsem povídání o jejich osudech poslouchala
se zatajen˘m dechem! VÏdycky se urãitû na‰lo nûco, co bylo po-

tfieba vyfie‰it, ale evidentnû v‰echno zvládali s lehkostí. Nic v‰ak
není úplnû snadné. Zdraví p. Libu‰ky není právû nejlep‰í, a tak
je to právû p. Alfréd, kter˘ z vût‰í ãásti chod jejich domácnosti
nyní udrÏuje. Pro mne v‰ak bylo podstatné, Ïe po celou dobu na-
‰eho rozhovoru jsem ani jednou nezaznamenala náznak toho, Ïe
by si st˘skal. O v‰em vyprávûl lehce a s úsmûvem. Samozfiejmû,
kdybych mûla moÏnost hovofiit s manÏelkou, mohl by rozhovor
vypadat tfieba tro‰ku jinak. Pan Alfréd ale naprosto potvrdil, Ïe
skuteãn˘ manÏelsk˘ svazek se upevÀuje dlouhá léta spoleãnû
proÏit˘mi radostmi a starostmi. Dne 14. 12. 1946 si dali své slovo.
Od té doby se jejich vztah prohluboval. Urãitû fie‰ili potíÏe s do-
movem, se synem, s majetkem, s prací, debatovali o sv˘ch snech,
právech, rodinn˘ch v˘sadách, penûzích a dal‰ích problémech,
které ze spoleãného Ïivota mohou vzejít. Jak je vidût, v‰echny ty-
to v‰ední starosti a radosti vedly ke vztahu trvajícímu jiÏ 60 let.
Potvrzují, Ïe kdyÏ dva lidé usilují o to, co chtûjí, ãemu vûfií, musí
pfiitom vÏdy myslet i na toho druhého. A to asi bude „recept“ na
‰Èastné manÏelství. 

Paní Libu‰ko a pane Alfréde, dovolte mi popfiát Vám ze srdce, 
abyste se ve ‰Èastném rodinném prostfiedí a v úctû nás v‰ech je‰tû
dlouho tû‰ili z radostí Ïivota, ze sv˘ch nejmilej‰ích, z krás pfiírody
a svûta kolem nás.

„ManÏelství je labyrint, do kterého zabloudíme – a labyrintem se
nejlépe prochází s dobr˘m spoleãníkem, tfieba i se ‰eredou, kter˘ si zpí-
vá pfii mytí nádobí. Nebo s krásnou Ïenou, díky níÏ se ‰ereda, kdyÏ ho
vezme za ruku, cítí jako princ. Tak takové pohádce se dá vûfiit.”

Robert Fulghum
ManÏelé Kfiemen‰tí si na svou spoleãnou pouÈ Ïivotem zavzpomínají

právû 14. prosince 2006, coÏ v‰ak je po termínu uzávûrky tohoto ãísla.

Nezb˘vá neÏ jim popfiát, aby tento den byl pro nû opravdu v˘jimeãn˘

a nádhern˘. Mgr. Renáta Matú‰ová
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ProtoÏe se v poslední dobû znaãnû roz‰ífiil poãet

Ïádostí o prominutí poplatkÛ z prodlení za dluÏn˘

nájem, opût se k této problematice vracíme. V‰echny

podané Ïádosti poukazují pfiedev‰ím na nedostateãné

finanãní zázemí. 

PfiestoÏe ke kaÏdému Ïadateli je pfiistupováno
individuálnû a objektivnû, jsou poplatky z prodle-
ní promíjeny jen zcela v˘jimeãnû. DÛvody k jejich

vesmûs zamítav˘m stanoviskÛm byly v na‰em Zpra-

vodaji také zmiÀovány, znovu vám je v‰ak pfiedklá-

dáme nejen k nahlédnutí, ale také k zamy‰lení. 

Na úvod vás seznámíme s nûkolika body nájemní

smlouvy, kterou pronajímatel bytu dobrovolnû uza-

vírá, s jejím obsahem souhlasí a v závûru potvrdí

sv˘m podpisem. 

1. Hlava 11. nájemní smlouvy 

bod 4 
Úhrada nájemného, jakoÏ i zálohy za sluÏby s uÏí-

váním bytu související, jsou splatné mûsíãnû, nejpo-

zdûji vÏdy do posledního dne v mûsíci, za kter˘ je

hrazeno. Nájemné i zálohy za sluÏby se platí spoleã-

nû 

bod 5 
Nájemce se zavazuje hradit nájemné prostfiednic-

tvím SIPO 

bod 6 
Nájemce je oprávnûn zaplatit nájemné i v hotovos-

ti osobnû na majetkoprávním odboru ÚMOb Marián-

ské Hory a Hulváky oproti úãetní stvrzence 

bod 9 
Nezaplatí-li nájemce nájemné, ãi zálohy za sluÏby,

ãi vyúãtování sluÏeb do pûti dnÛ od jejich splatnosti,

je povinen dle platn˘ch zákonn˘ch pfiedpisÛ zaplatit

pronajímateli poplatek z prodlení za kaÏd˘ den pro-

dlení aÏ do zaplacení dluhu 

bod 11 
Neplacení nájemného je hrub˘m poru‰ením povin-

nosti nájemce a mÛÏe b˘t dÛvodem k v˘povûdi z ná-

jmu bytu. 

Tolik citace z nájemní smlouvy.

V této souvislosti bychom chtûli zdÛraznit, Ïe pro

nás je podstatné: nemáte zaplacen˘ nájem, stáváte se

dluÏníkem a z va‰í strany, tedy ze strany nájemce,

nebyly dodrÏeny podmínky nájemní smlouvy. Tímto

vzniká pronajímateli právo vyÏadovat poplatky

z prodlení za dan˘ dluÏn˘ nájem. Podle nafiízení vlá-

dy ã. 142/1994 Sb., kter˘m se stanoví v˘‰e úrokÛ

z prodlení a poplatkÛ z prodlení za dluÏn˘ nájem

podle Obãanského zákoníku, ãiní poplatky z prodle-

ní 0,25 % dennû z dluÏné ãástky a to za kaÏd˘, i za-

poãat˘ mûsíc prodlení aÏ do celkové úhrady dluÏné-

ho nájmu. 

Nájemci obecních bytÛ, ktefií Ïádají o prominutí

poplatkÛ z prodlení, pfiípadnû povolení splátek jak

poplatkÛ z prodlení, tak dluÏného nájmu, by mûli ve

vlastním zájmu dodrÏet tento postup: pfii jakékoliv
v˘‰i dluÏného nájmu a Ïádosti o splátky je nutno
vÏdy sepsat uznání dluhu, kter˘m uznává dluÏník
svÛj dluh co do dÛvodu i v˘‰e a uhradit 10 %
z dluÏné ãástky.

Poté mÛÏe podat Ïádost o umoÏnûní splátek dluÏ-

ného nájmu, kterou individuálnû posoudí rada mûst-

ského obvodu (pfi. zastupitelstvo) a rozhodne o v˘‰i
a termínu splátek.

Po úhradû dluÏné ãástky za nájem budou vypoãte-

ny poplatky z prodlení, u kter˘ch dluÏník rovnûÏ

uzná vypoãtenou ãástku jako dluh. MÛÏe poÏádat ra-

du nebo zastupitelstvo mûstského obvodu o umoÏnû-

ní splátkování, rovnûÏ aÏ po úhradû 10 % z dluÏné

ãástky.

- V pfiípadû, Ïe dluÏník uznal svÛj dluh, zavázal se

jej splácet a pfiesto neplní fiádnû své povinnosti podle

splátkového kalendáfie a podle rozhodnutí rady, po-

pfi. zastupitelstva mûstského obvodu, bude jeho zále-

Ïitost pfiedána právnímu zástupci a fie‰ena soudní

cestou. V tomto pfiípadû je dluÏník povinen uhradit

jak svÛj dluh, tak poplatky z prodlení a zároveÀ

i soudní náklady, o které se dluÏná ãástka zv˘‰í.

- Písemné stanovisko rady mûstského obvodu (po-

pfi. zastupitelstva) je Ïadateli písemnû sdûleno do 15

dnÛ po jejím zasedaní. 

Pfii posuzování Ïádostí o prominutí poplatkÛ z pro-

dlení neplatiãe jsou brány v úvahu v‰echny dostupné

informace a stejnou mûrou i závaÏnost situace. Jejich

prominutí je maximálnû 25 % dluÏné ãástky, ve v˘ji-

meãn˘ch pfiípadech 50 %. V plné v˘‰i promíjeny ne-

jsou. Velkou roli pfii posuzování kaÏdé Ïádosti hraje

pfiedev‰ím snaha poplatky splácet. Najdou se v‰ak

mezi Ïadateli i takoví, ktefií Ïádají o prominutí po-

platkÛ, aniÏ by splatili jedinou splátku. 

Jindfii‰ka Pavúková,
vedoucí majetkoprávního odboru

Promíjení poplatkÛ z prodlení

V pfiedvánoãním pokraãování na‰eho seriálu se

vrátím k jedné ne‰Èastné události, která ve‰la do po-

vûdomí obãanÛ na‰eho regionu jako „poÏár na disko-

téce v Karviné“. PoÏár vznikl pfii pofiádání diskotéky

dne 25. 10. 2003, krátce po 3. hodinû ranní. 

Podle informací obsluhujícího personálu a rovnûÏ

i úãastníkÛ diskotéky do‰lo k poÏáru pfii manipulaci

se zábavnou pyrotechnikou typu fontána. K jejímu

zapálení do‰lo pfiímo v hlavním sále – na taneãní plo-

‰e. Jednalo se o jevi‰tní fontánu s dobou hofiení cca

10 vtefiin, v˘‰ka efektu 6 m. Po zapálení podhledové

textilní látky – juty do‰lo k jejímu postupnému odpa-

dávání. Podle mnoha svûdkÛ odpadávaly kusy hofiící

látky na utíkající náv‰tûvníky diskotéky. V dÛsledku

uvolnûného tepla z hofiící juty do‰lo ke vznícení po-

lykarbonátového svûtlíku, jehoÏ hofiící kusy zaãaly

rovnûÏ odpadávat na unikající osoby. PoÏár se po ju-

tû ‰ífiil v‰emi smûry k okrajÛm haly. Tam odpadával

a zapaloval jednotlivá místa na obou galeriích. Vzni-

kala zde nová ohniska, která byla urychlenû likvido-

vána zasahujícími jednotkami.

Pfii poÏáru do‰lo k usmrcení jedné osoby, která

zemfiela na následky poÏáru. V prÛbûhu poÏáru a sa-

movolné evakuace bylo zranûno 74 osob, mnohá

z tûchto zranûní byla charakterizována jako tûÏká.

PfiestoÏe projektovaná kapacita sálu, schválena po-

Ïárnû bezpeãnostním fie‰ením je 200 osob, bylo pfii

vy‰etfiování zji‰tûno nejménû 223 zúãastnûn˘ch ná-

v‰tûvníkÛ diskotéky. 

V této souvislosti bych organizátory spoleãen-

sk˘ch, kulturních, sportovních a jin˘ch akcí upozor-

nil na existenci obecnû závazné vyhlá‰ky Statutární-

ho mûsta Ostravy ã. 6/2004, kterou se stanoví pod-

mínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích,

kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob, a která nabyla

úãinnosti dnem 1. ãervna 2004. Tato vyhlá‰ka, která

dále zpfiesÀuje pfiíslu‰né Nafiízení Moravskoslezské-

ho kraje, podrobnû stanoví povinnosti organizátora

akce i podrobnosti o zfiizování a ãinnosti preventivní

poÏární hlídky. Uvedená vyhlá‰ka mimo jiné organi-

zátorÛm akce ukládá, aby konání akce s pyrotechnic-

k˘mi efekty nebo ohÀostroji oznámili nejménû pût

pracovních dnÛ pfied zahájením akce Hasiãskému zá-

chrannému sboru. V‰ichni úãastníci akce pak jsou

povinni dodrÏovat opatfiení stanovená organizátorem

akce, dodrÏovat pokyny organizátora akce, pofiada-

telské sluÏby a preventivní poÏární hlídky, nevná‰et

a nepouÏívat pfii akci pfiedmûty nebo látky, pouÏitel-

né jako zápaln˘ prostfiedek, ale také poãínat si pfii

manipulaci s bûÏn˘mi prostfiedky – napfi. zapalovaã,

zápalky apod. tak, aby nedo‰lo k poÏáru.

BlíÏí se ãas vánoãní, ãas shonu, nákupÛ, peãení,

vafiení a posléze pfiejídání a nicnedûlání, ãas zapalo-

vání svíãek na vánoãních stromcích a pofiádání tra-

diãních vánoãních zvykÛ, kdy k nûkter˘m potfiebuje-

me oheÀ. Buìme opatrní a mûjme oheÀ stále pod

kontrolou, aby se náhle nezmûnil v poÏár. 

Nov˘ rok pfiivítáme jiÏ tradiãnû za pouÏití zábavné

pyrotechniky. Aby pfii její v˘robû byla dodrÏena u-

stanovení vyhlá‰ky âeského báÀského úfiadu ã.

174/1992 Sb. o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zachá-

zení s nimi, se starají jiní. My si v‰ak peãlivû prostu-

dujeme a budeme dodrÏovat návod k pouÏití. A po-

kud by zakoupen˘ v˘robek návod k pouÏití náhodou

neobsahoval, radûji uplatníme reklamaci a pouÏití ta-

kové pyrotechniky se vyhneme. 

Pfieji vám klidné proÏití leto‰ních Vánoc, rozzáfie-
né oãi va‰ich dûtí, nebo vnouãkÛ pod vánoãním stro-
meãkem a pohodov˘ rok 2007.

Ing. Chvíla Franti‰ek, 
preventista PO ÚMOb MHaH

ABY U NÁS NEHO¤ELO (24)

âeská spofiitelna, a.s., 
prodluÏuje otevírací dobu sv˘ch poboãek
V zájmu zkvalitnûní sluÏeb a ve snaze vyjít vstfiíc potfiebám

na‰ich klientÛ, prodluÏujeme s platností od 2. ledna 2007
otevírací dobu poboãek na území statutárního mûsta 
Ostravy – kaÏdé pondûlí do 18.00 hodin.

Vyjma poboãek Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunãice, kde
prodluÏujeme otevírací dobu v pondûlí do 17. 00 hodin.

Poboãka Shopping Park Ostrava je otevfiena standardnû
kaÏd˘ den od 10.00 do 20.00 hodin.

Dal‰í informace Vám rádi poskytneme na poboãkách
âeské spofiitelny, a.s., v Ostravû.
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PRO NEJLEVNùJ·Í OKNA NEMUSÍTE 
JEZDIT DO POLSKA!

Okno 150*150 cm, 5komorov˘ profil Rehau
kování ROTO (D) pouze za 4950 Kã 

Cena vãetnû 5% DPH pfii montáÏi na‰imi pracovníky

V základní cenû levnûj‰í neÏ konkurence po 30% slevû.

ZATEPLENÍ BUDOV CENA ZA 1 M2 OD 650 Kã

Dodáváme plastová a dfievûná okna a dvefie, garáÏová vrata,
Ïaluzie, rolety, zateplovací systémy. 

Dal‰í informace na tel. 596 632 173 

Nemusíte jezdit k nám, my pfiijedeme k Vám!

Zamûfiení provede zdarma ná‰ technik.

Zimní akce sleva 10%

Firma PRIN˚ CIESZYN spol. s r. o. Ostrava-Svinov, Peterkova 639

E-mail: ostrava@pri.cieszyn.pl (garáÏe K O M A)

Dp danex – plast
Prodej materiálÛ

VODA – TOPENÍ – PLYN

Vytápûní prÛmyslov˘ch objektÛ
plynov˘mi záfiiãi 

a teplovzdu‰n˘mi agregáty
Studie, projekty, ekonomické

vyhodnocení, dodávky zafiízení.

Ve‰keré informace a ceníky na

www.danex.cz
Ostrava – Mar. Hory, 

Novoveská 7

Po – Pá 7.00 – 17.00,
So – 8.00 – 12.00

Tel.: 596 624 358 
E-mail: info@danex.cz

POH¤EBNÍ SLUÎBA
Tfi. 28. fiíjna 266, 

Ostrava-Mar. Hory

(první zástávka za námûstím
smûr Poruba, pfied restaurací

Záti‰í), telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtûÏ‰ích, 
pfii ztrátû blízkého ãlovûka, 

obraÈte se na nás. Bez ãekání
u nás zajistíte v‰e, co souvisí
s úmrtím i pohfibem kdekoliv,

i mimo Ostravu a âR.

Pondûlí – pátek 
8.00 – 16.00 hod. 

Pfievozy po pracovní dobû 
nonstop – volejte 

596 626 594 
nebo 777 334 036

SKLENÁ¤STVÍ 
S – SERVIS

KALUSOVA 9, 
MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 

604 701 544, 604 701 545

PROVOZNÍ DOBA:
po – pá 

7.00 – 15.00 hod.



8 ● ZPRAVODAJ MARIÁNSK¯CH HOR A HULVÁK e-mail: uradmarhory@arsystem.cz ● www.marianskehory.cz. ● tel.: 559 459 102-107

Tento Zpravodaj vydává s povolením MMO jednou mûsíãnû Úfiad mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
PfiemyslovcÛ 63, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pod ãíslem registrace MK âR E 12770. Telefon 599 459 102-107,

odpovûdná redaktorka: Mgr. Renáta Matú‰ová, e-mail: uradmarhory@arsystem.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS
s. r. o., Novináfiská 3, Ostrava-Mariánské Hory, Distribuce – RIOX, spol. s r. o., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ

Poznamenejte si!
Pokud se chystáte koncem prosince nûco vy-

fiizovat na na‰í radnici, pak si zapi‰te, Ïe posled-

ním úfiedním dnem tohoto roku bude 20. prosi-
nec s obvykl˘mi úfiedními hodinami, tj. od 8.00

do 17.00 hodin (polední pfiestávka je od 11.30

do 12.30 hod.). Prvním úfiedním dnem roku

2007 je stfieda 3. 1. 2007.Ve dnech 27. 12. - 29.

12. 2006 je radnice pro vefiejnost uzavfiena.

Redakce

Vûfiím, Ïe se vám toto provedení bude líbit. I nadále v nûm

najdete v‰e dÛleÏité, co je spojeno s Ïivotem v na‰em obvodu,

ale také informace t˘kající se mûsta Ostravy. Ráda si pfieãtu

va‰e námûty na adrese matusova@marianskehory.cz, mÛÏete

mi také zatelefonovat na ãísla 599 459 211, 724 327 477 nebo

napsat na adresu ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

Tû‰ím se na spolupráci v roce 2007!

Hezké Vánoce plné klidu a pohody pfieje
Mgr. Renáta Matú‰ová, ‰éfredaktorka Zpravodaje

Vá‰ Zpravodaj je tady v tomto roce 
sice naposledy, zato v novém „kabátû“

Milí spoluobãané, ráda bych vás informo-

vala o nûkter˘ch akcích na‰eho Klubu Ïen

v druhé polovinû roku 2006. Také my, Ïeny,

jsme se aktivnû zapojily do komunálních vo-

leb. Tfii na‰e ãlenky kandidovaly na kandi-

dátce âSSD. Na‰e ãlenka MUDr. ZdeÀka

Nohelová ve volbách uspûla a stala se mís-

tostarostkou. Paní místostarostce gratuluje-

me a obãanÛm dûkujeme za podporu.

Úãastnily jsme se i akcí pofiádan˘ch spolu-

pracujícími organizacemi - 8. pochodu seni-

orÛ, konference v Praze pofiádané minister-

stvem zemûdûlství, v˘lovu ryb s grilováním

v Jistebníku. JiÏ tradiãní je na‰e úãast na vá-

noãních v˘stavkách pod patronací Okresní

rady Ïen. Letos se opût konala v Petfikovi-

cích za pfiímé podpory starosty pana Dfievja-

ného. V˘stavku zahájila pfiedsedkynû ORÎ,

paní Eva Biernatová a pfiedsedkynû ZO

z Petfikovic, paní ·árka Kluãková.Vzácn˘m

hostem byla i na‰e paní místostarostka

MUDr. Zdena Nohelová a tajemnice KRÎ

paní Zlatka Par‰ová. Své v˘robky z perníku,

vánoãní ozdoby a ruãní práce vystavily

i ãlenky základních organizací sedmi ostrav-

sk˘ch obvodÛ a také Ïeny z Havífiova, Kar-

viné a z Fr˘dku-Místku. Dal‰í vánoãní v˘-

stavky se konaly v Proskovicích a Nové Bû-

lé.

Patronát máme nad dûtmi logopedické

‰kolky na Hornické ul., nad Dûtsk˘m domo-

vem ve Slezské Ostravû, spolupracujeme

i s místní knihovnou na Daliborovû ul. Pro

radost na‰ich dûtí jsme v tûchto zafiízeních

pfiispûly k mikulá‰ské nadílce. V‰em pfieji

pûkné Vánoce a úspû‰n˘ krok do roku 2007.

Za Klub Ïen Mariánské Hory 
a Hulváky Eva Biernatová

VáÏení obãané, 
ãtenáfii na‰eho mûsíãníku,

pfiejeme vám krásné proÏití vánoãních svát-
kÛ. Pfiejeme Vám do roku 2007 pevné zdra-
ví, mnoho lásky, úcty, porozumûní a splnûní
Va‰ich pfiání.

Krásné Vánoce pfiejí zamûstnanci ÚMOb

Mariánsk˘ch Hor a Hulvák

Klub Ïen Mariánské Hory a Hulváky

Na‰e Ïeny na vánoãní v˘stavce v Petfikovicích - Eva Biernatová, RÛÏen-
ka Tichá a Elvírka Malífiová.

V˘stavka v Petfikovicích, 11/2006 - Dr. Nohelová a starosta Petfikovic
Dfievjan˘.

Dûtem chutná sladk˘ perník nejvíce.
Perníkov˘ Betlém - vánoãní v˘stavka v Nové
Bûlé, 12/2006.


