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MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY 
MAJÍ SVOU KNIHU

Slavnostní křest publikace Františka Řezníčka s texty 
Jiřího Jezerského Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky se 
konal v knihkupectví Librex v Ostravě v úterý 26. září. Knihu 
v kolébce slavnostně pokřtil a jen lehce polil šampaňským její 
kmotr, generální ředitel BorsodChem MCHZ, Alexander Pálffy. 
O jejím zrodu hovořili autoři knihy František Řezníček a Jiří 
Jezerský. Celou akci slovem provázela starostka obvodu Liana 
Janáčková. Přítomní zájemci pak využili přítomnosti autorů 
a zakoupenou publikaci si nechali podepsat.

O tom, jaká je kniha Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 
vypovídá jeden z e-mailů, zaslaných na naši adresu:

Dobrý den,
v tomto týdnu jsem si zakoupila knihu ke 100. výročí 

povýšení Mariánských Hor na město a chtěla bych alespoň touto 
cestou upřímně poděkovat všem, kteří se o vydání této obrazové 
publikace zasloužili, zejména jejich autorům F. Řezníčkovi 
a J. Jezerskému. V minulosti vyšlo několik publikací o městě 

Ostravě, ale nikoho nenapadlo vydat knihu o některém z jejího 
obvodu. Tento nápad dostali, jako vždy, až představitelé 
Mariánských Hor. Tato nádherná kniha je jedinečná svými 
100 pohledy na Mariánské Hory a Hulváky. Jejich proměna 
na barvami zářící obvod je z fotografií patrná. Připojuji se ke 
slovům paní starostky v úvodu této publikace, že „stojí za to 
zde bydlet, pracovat, žít“. Stejně, jako dnešní generace si ráda 
připomíná podle dobových fotografií jak vypadaly Mariánské 
Hory před mnoha léty, tak tato publikace připomene budoucím 
generacím, jak a kde žili jejich rodiče, prarodiče, jejich předci. 
Co říci na závěr, snad jen bravo a mnoho díků. Přeji všem 
mnoho osobních i pracovních úspěchů a další dobré nápady.
 Marie Veřmiřovská

P. S. Zájemcům o knihu připomínáme, že zakoupit si ji mohou 
v knihkupectví Librex.  (Red.)
 Foto: Klárka Řezníčková

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto předvolebním období mi dovolte, abych Vám poděkovala za 
přízeň, kterou jste mi po celé čtyři roky projevovali. Velmi si toho 
vážím a věřte, že jsem odhodlána řešit v této funkci Vaše problémy 
i nadále.

Zachovejme si vzájemnou důvěru.
Vaše starostka Liana

Bytový odbor
Nechal jsem vypracovat podrobnou rekapitulaci toho, kam směřovalo nájemné z obecních 

bytů za období 2002 – 2006. To, že peníze šly zpět do oprav bytového fondu Mariánských 
Hor a Hulvák je nezpochybnitelný fakt, i když je možné, že někdo z nájemníků může mít 
pocit, že se pro něj NIC neudělalo. Ale tak už to bývá…

Seznam všech položek by zcela zaplnil stránky Zpravodaje a proto jen součet statisícových 
částek na jednotlivých kapitolách:

l Renovace zdravotechniky a GO vodovodů – 18 107 632 Kč
l Renovace elektroistalace – 5 927 499 Kč
l Renovace střešní krytiny a opravy komínů, nátěr střechy – 5 967 084 Kč
l Fasády, zateplení domů a výměna oken, opravy balkonů, bezbariérové vstupy 57 615 694 Kč
l Ústřední topení, energetické audity, měřiče tepla, regulace – 10 694 928 Kč
l Sanace požáru na Fifejdách, Rtm. Gucmana 3 – 2 375 371 Kč 
l Oprava výtahů výškových domů – 9 909 795 Kč

Možná, že by bylo vhodné vědět, že hulvácké obecní domy, kterých je 26 + osada Bedřiška 
se na tomto výčtu oprav podílejí částkou 8 138 261 Kč.

Za bytový odbor Jiří Jezerský, místostarosta

I to je zajímavé
Je všeobecně známo, že v cizině 

vycházejí české nebo slovenské noviny. 
V kanadském Slovákovi, který mám 
před sebou a který má redakci v Torontu, 
se neustále opakuje inzerát jistého 
imigračního právníka. To je ten pán, 
který v roce 1997 lákal a stále láká 
k emigraci naše romské spoluobčany. 
Vzpomínáte? Pak jsme byli osočeni 
z rasismu, když několik rodin z Ostravy 
vyslyšelo jeho volání. Na svých stránkách 
www.georgekubes.com stále láká další 
ovečky k emigraci. I tak lze vydělávat.

Jiří Jezerský

Upozornění na telefonní 
číslo havarijní služby 

České inspekce 
životního prostředí. 

Vzhledem ke stále se opakujícím 
podnětům či stížnostem občanů 
na zvýšenou prašnost, vypouštění 
exhalátů z velkých firem v našem 
obvodě bychom chtěli sdělit telefonní 
číslo Havarijní služby ČIŽP, která je 
24 hodin denně v provozu. Je to číslo 
731 405 301. 

Pokud občané máte takovou stížnost 
či podnět, volejte neprodleně toto 
telefonní číslo a pracovníci ČIŽP budou 
ihned na vzniklou situaci reagovat. 
Pokud nám nebo ČIŽP vaše zjištění 
oznámíte posléze, špatně se již firmám 
prokazuje, zda došlo k úniku škodlivin 
či nikoliv.

Múzická škola se speciálním zaměřením 
na děti a mládež se zdravotním postižením 
má sídlo na Nivnické ulici v Mariánských 
Horách. V tomto školním roce byla zahájena 
výuka i v nové přístavbě, díky níž škola 
získala mimo jiné i prostorný akustický 
sál. Na 300 talentovaných dětí s různým 
zdravotním postižením zde každodenně 
poznává krásy různých uměleckých 
oborů. Jak říká ředitelka školy Miloslava 

Soukupová: „Mnohé děti by bez naší školy 
o svém obrovském talentu ani nevěděly.“ 
Přístavba múzické školy byla pořízena 
z finančních prostředků města Ostravy 
podle projektu mariánskohorského Ateliéru 
Simona. Jejich zástupce také na slavnostním 
otevření předal ředitelce školy certifikát. 
Co je tedy tato škola? Žádný dům strachu 
a hrůzy, ale vila, kde sídlí múzy.  (TK)

Múzická škola
dostala certifikát

Foto: František Řezníček

Volební období samosprávy obcí trvá 
4 roky. V těchto dnech končí a proto se budou 
konat volby nové. Jsou o tom, kdo z našich 
sousedů se bude podílet na řízení města. Po 
nás – voličích – se chce, abychom se rozhodli 
správně a nic neponechali náhodě. Mělo 
by se stát nepsaným pravidlem, že jen ten, 
kdo dorazí k urně a splní svou občanskou 
povinnost, má plné právo rozcupat svého 
zastupitele, když s ním není spokojen. 
Záludnost zastupitelské demokracie je však 
v tom, že volby jsou tajné a nikdo, opravdu 
nikdo neví, kdo volil a koho. Ale zato se 
ví, že se k urnám dostavuje 30 – 40 %
registrovaných voličů a že ten zbytek se 
d o b r o v o l n ě vzdává své zodpovědnosti. 
Také se ví, že každý z nich má své zdůvodnění 
a že na něm trvá…, což ponechávám bez 
komentáře.

Návštěva volební místnosti je méně 
bolestný akt, než návštěva zubaře. (Nechť 
mi doktoři prominou.) Předchází mu chvíle, 
kdy si doma a v klidu rozprostřu před 
sebe hlasovací lístky a vyberu si ze široké 
nabídky svého člověka (svou skupinu) do 
zastupitelstva. Třeba toho, koho znám. 
Třeba toho, komu věřím, že jeho předvolební 
sliby jsou uchopitelné, že nebyl na jablka 
v Těšíně. U jeho jména udělám křížek 
a takových křížků udělám pro Mariánské 
Hory a Hulváky 15. Při volbě do města 

Ostravy se sluší zakřížkovat 55 jmen… 
s tím zákon samozřejmě počítá a tak stačí 
označit v záhlaví hlasovacího archu jednu, 
pouze jednu politickou stranu a mám-li své 
vyvolené i z jiné politické nabídky, můžu tu 
jednu stranu křížkováním prokombinovat 
se jmény těch, kterým důvěřuji. Avšak opět 
pozor na počet křížků u jmen v MH+H 
a v Ostravě.

Když se mi podaří výše uvedené 
nepoplést, vložím nepoškozený a jinak 
neupravený hlasovací lístek (v případě 
Ostravy dva hlasovací lístky) za plentou ve 
volební místnosti do jedné ú ř e d n í obálky, 
kterou obdržím ve volební místnosti. Tuto 
obálku pak před zraky volební komise vsunu 
do volební urny. Tímto aktem se stávám 
občanem voličem, který spolurozhoduje 
o osudu svého města.

Možná, že někomu ze čtenářů mé 
pojednání připadne jako nepatřičné. Prosím, 
je to možné, ale vězte, že mne k tomuto 
inspirovala ta skutečnost, že občan volič 
se nedokonale seznámí se způsobem 
hlasování, nepřečte si „návod k použití“ 
a pak jeho cesta do volební místnosti je marná 
a zbytečná, protože spousta hlasovacích 
lístků je volební komisí vyřazena, protože 
jsou popleteně vyplněné – jako NEPLATNÉ. 
Tak hovoří statistika. A to je škoda.

S úctou Jiří Jezerský, místostarosta

VOLBY 2006

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Ostravy

a do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů

1. Volby do Zastupitelstva města Ostravy a do Zastupitelstva
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

se uskuteční
v pátek 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku čís.: 261 
je volební místnost: Ostravská 

univerzita, Fr. Šrámka č. 1121/3
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Výstavní 2/2639, 2A/2640, 4/2476, 
6/2475, 16/2370, 18/2369, 20/2368, 
22/2372, 22A/2371, 24/2375, 26/2374, 
28/2373, 32/2495, 34/2496, 36/2497, 
38/2498, 40/2499,

ve volebním okrsku čís.: 262 
je volební místnost: Ostravská 

univerzita, Fr. Šrámka č. 1121/3
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu

Zelená 67/2511, 68/2465, 69/2512, 
70/2523, 71/2513, 72/2524, 74/2525, 

75/2515, 76/2420, 77/2516, 78/2419, 
79/2517, 80/2418, 81/2518, 82/2417, 
83/2519, 84/2526, 85/2520, 86/2527, 
87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529, 
92/2530, 94/2531, 

ve volebním okrsku čís.: 263 
je volební místnost : Ostravská 

univerzita, Fr. Šrámka č. 1121/3
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

28. října 155/2658, 157/2659, 159/2660
Fráni Šrámka 4/2450, 6/2451, 7/2435, 

8/2452, 9/2436, 10/2440, 11/2437, 
12/2439, 14/2438, 16/2508, 18/2509, 
20/2453, 22/2454, 24/2455, 26/2456, 
28/2457, 30/2458, 32/2459, 

Jablonského 5/196
(Pokračování na str. 2)

Oprava domu
na Baarově ulici

Dům na Baarově ulici byl vyprojektován 
v roce 2001. Normy, týkající se tepelné 
izolace domů se však v roce 2002 a 
následně v roce 2005 zpřísnily. Obalové 
konstrukce domu měly tedy navrženy 
parametry, které nevyhovují současným 
normám a bylo tedy třeba dům zateplit. 
Celá akce je financována z prostředků 
města, náš obvod vybral jen dodavatele 
stavby.

V bytech se také opraví praskliny a bude 
doplněna tepelná izolace v mezistřešním 
prostoru.
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(Pokračování ze str. 1)
ve volebním okrsku čís.: 264 
je volební místnost: Knihovna, ul. 

Daliborova č. 418/9
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Bendlova 8/377
Bílá 1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 

5/1973, 
Cottonové 1/1961, 2/1970, 3/1962, 

4/1969, 5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967, 
9/1965, 11/1966, 

Daliborova 8/594, 13/420, 15/421,
18/492, 24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394,

28. října 201/66, 203/81, 217/437, 221/
439, 227/212, 

Hany Kvapilové 1/2006, 2/2000, 
3/2005, 4/1999, 5/2004, 6/1998, 7/2003, 
8/1997, 9/2002, 10/2007, 11/2001, 

Kopaniny 10/917,11/397, 13/398, 
Nájemnická 12/947, 14/948, 16/949, 

35/676, 39/721,
1. máje 12A/70, 14/69
Slévárenská 1/436, 11/403, 13/404,

14/410, 16/409, 22/427

ve volebním okrsku čís.: 265
je volební místnost: ZŠ, ul. Matro-

sovova č. 833/14
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

28. října 243/102, 247/879, 249/886, 
251/924, 253/925, 255/838, 257/858, 261/
860, 263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 
271/857, 273/864, 275/875,

Herbenova 1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 
5/767, 7/801, 

Jahnova 2/870, 3/956, 7/866, 8/912, 
9/959, 11/1076, 11A/2018, 14/890, 16/
913, 17/894, 19/898, 21/971, 

Kalusova 4/818, 8/871, 10/827, 

Kremličkova 1/922, 3/937, 4/706, 
5/993, 6/705, 8/711, 10/728, 

Mrštíkova 1/868, 2/1217, 4/885, 6/840, 
8/830, 10/798,

Prostorná 2/914, 3/826, 4/811, 8/963, 
Tilschové 1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 

7/685, 8/955, 9/766, 10/952, 13/825,
Tovární 8/537, 12/1060, 14/1061, 

16/10, 20/981,
Železárenská 3/694, 9/957, 13/921,

15/855, 17/991, 19/954

ve volebním okrsku čís.: 266 - část 
Hulváky 

je volební místnost: ZŠ, ul. 
Matrosovova č. 833/14

pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Blodkova 5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 
22/1469, 30/438, 31/626, 36/437, 38/436, 
40/435, 42/434,44/433 

28. října 277/944
Klínová 3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 
Kukučínova 3/888, 10/799, 12/761,
Ladislava Ševčíka 6/756, 7/1448, 

9/1420, 12/956, 13/1500, 14/792, 15/1499, 
16/822, 17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 
21/1496, 22/814, 23/1495, 24/741, 26/420

Matrosovova 1/597, 3/979, 4/757, 
5/649, 6/745, 7/644, 8/791, 9/645, 13/662, 
15/663, 17/664, 19/665, 21/751, 23/750, 
25/666, 27/667, 29/637, 33/1087,

U Nových válcoven 2/338, 4/340, 
6/342, 8/344, 

Wolkrova 4/790, 
Železárenská 8/619, 14/1102, 
Železná 8/621, 10/618, 12/606,

ve volebním okrsku: 267 - část 
Hulváky

je volební místnost: ZŠ, ul. Matro-
sovova č. 833/14 

pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Bedřišská 1/1548, 2/1538, 3/1547, 
4/1539, 5/1546, 6/1860, 7/1545, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 12/1541, 18/
367,

28. října 279/961, 281/272, 283/223, 
289/177,291/219, 

295/1424, 297/1423, 299/1422, 301/
1421, 

Jasinkova 1/1832, 3/1558, 4/1549, 
5/1557, 6/1550, 7/1556, 8/1551, 9/1862, 
10/1552, 11/1868, 11A/1869, 12/1553 

Knüpferova 1/1458, 2/1457, 3/1456, 
4/1455, 

Kordova 6/1559, 8/1560, 9/506, 10/
1561,

Lázeňská 1/1462, 2/1461, 3/1460, 
4/1459, 5/2956, 

Oborného 2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 
9/1335, 10/299, 13/856, 14/321, 15/174, 
16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 27/254, 
28/237, 31/266, 34/270, 

Varšavská 4/282, 5/285, 6/264, 7/1577, 
9/413, 10/265, 13/229, 14/233, 15/230, 
16/576, 17/231, 18/234, 20/235, 21/268, 
22/236, 23/596, 25/287, 26/485,26A/132, 
28/483, 29/378, 30A/573, 31/269, 32/286, 
34/568, 42/479, 44/1294, 46/1435, 106/
425,

Žákovská 28/273, 34/94, 36/95, 

ve volebním okrsku čís.: 268
je volební místnost: SOU stavební, ul. 

Mojmírovců č. 1002/42
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

28. října 242/653, 248/813, 256/853, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 268/
964, 270/829, 272/723,

Josefa Šavla 3/733, 5/734, 6/689, 
8/768, 11/750, 13/765, 15/764, 17/763, 
19/762, 23/760,

Karla Tomana 1/626, 3/620, 5/627, 
7/618, 9/624,11/606, 13/625,

Klostermannova 3/759, 5/758, 6/882, 
7/757, 8/845, 9/756, 10/904, 13/754, 
19/742, 20/771, 22/772,

Kubelíkova 1/736, 3/737, 4/751, 
5/738, 6/752, 7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 
11/741, 15/779, 19/939,

Sokola Tůmy 1/1099, 2/831, 4/749, 
6/748, 8/747, 10/746, 12/745, 14/744, 
18/775, 20/774, 22/773, 24/776

Solidarity 2/926, 4/897, 6/893, 8/14, 
9/780, 10/844, 12/843, 14/787, 

U Vodojemu 2/812, 4/664, 5/797, 
6/656, 8/661, 9/667, 10/662,

V Zátiší 2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 
6/629, 7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 
11/673, 12/646, 14/622,

Vršovců 35/899, 37/908, 41/891, 
43/170, 45/786, 47/785, 49/784, 53/777,

ve volebním okrsku čís.: 269 
je volební místnost: SOU stavební, ul. 

Mojmírovců č. 1002/42
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu

28. října 208/190, 212/158, 218/197, 
220/555,

Karla Tomana 4/330, 6/633, 8/643, 
12/1080, 14/1078,

Kollárova 7/193, 8/354, 9/194, 10/355, 
11/195, 12/356, 13A/351, 18/584 

Kravařská 1/1111, 5/770, 9/451, 
Mojmírovců 17/579, 19/580, 25/1092, 

27/1069, 29/1073,
Oblá 2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 

7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 13/
1068,

Slavníkovců 9/791, 11/1108, 13/1109, 
15/1110,

ve volebním okrsku čís.: 270
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. 

Karasova č. 300/6
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Boleslavova 5/674, 7/901, 9/1050, 
Mládí 1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 

6/1129, 8/1138,
Mojmírovců 26/1188, 28/1134, 30/

1118, 32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248, 
40/1256,

ve volebním okrsku čís.: 271
je volební místnost: GERIFIT (DPS), 

ul. Novoveská č. 1168/14
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Náprstkova 23/994,
Novoveská 6/978, 8/979, 10/659, 

12/691, 14/1168
Vršovců 31/1039, 33/1053, 54/29, 

56/1126, 58/1127, 60/1133, 62/1132, 
64/1009,

ve volebním okrsku čís.: 272 
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. 

Karasova č. 300/6
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Boleslavova 11/712, 13/835, 15/841, 
17/878, 21/1257, 23/1141,

Karasova 8/1169, 
Václavská 10/1143, 
Vršovců 2/1147, 4/1146, 6/1145, 

19/1144

ve volebním okrsku čís.: 273 
je volební místnost: Dům s pečovatel. 

službou, ul. Šimáčkova č. 1148/27
pro voliče voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Františky Stránecké 3/803, 
Gen. Hrušky 1/2035
Novoveská 24/509, 26/507, 28/506, 

30/505, 32/61, 34/63,
Přemyslovců 64/1166, 66/1167, 68/

1232,
Rybářská 13/1223, 
Šimáčkova 9/1219, 11/731, 12/730, 

14/568, 17/641, 18/1020, 20/1019, 
23/1010, 25/1011, 27/1148,

ve volebním okrsku: 274 
je volební místnost: IUVENTAS-

Soukromé gymnázium a střední škola 
s.r.o., ul. U Dvoru č. 1119/14

pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Korunní 63/822, 67/637, 72/970, 
74/974, 78/603, 80/1091,

Lomená 1/935, 5/961, 7/941, 9/135,
Marie Pujmanové 6/1228, 8/1221, 

10/663, 12/848, 13/132, 15/1007, 16/1131, 
17/1075, 21/1097,

Pflegrova 2/581, 3/567, 
Přemyslovců 48/836, 50/832, 52/992, 

56/1162, 58/1163, 60/1164, 62/1165,
Strmá 2/565, 3/1013, 5/808, 6/566, 

7/1012,
Sušilova 1/919, 3/986, 5/1004, 7/658,
Šimáčkova 7/1220,
U Dvoru 4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 

8/1096, 9/1231, 11/518, 21/1040,
(Pokračování na str. 3)

Černé skládky + velkoobjemové odpady 364 772,22
Vánoční výzdoba 1 641 682,30
Veřejné osvětlení - rekonstrukce 549 168,00
Hřbitov - údržba 832 780,81
Pohřby osamělých osob 98 400,00
Údržba na úseku vzhledu obce, kosení trávníků, jarní, 
podz. hrabání listí, výběry odpad. košů, pískoviště apod., 
údržba zařízení obvodu zničeného vandaly (lavičky, koše) 18 679 272,40
Údržba skate parku 37 469,50
Opravy památníků v obvodu 156 368,46
Dodání nových odpadkových košů, laviček 540 719,40
Rekonstrukce na úseku zeleně 1 290 194,60
Údržba komunikací 8 844 501,65
Čistění komunikací 10 867 198,20
Zimní údržba komunikací 11 607 932,90
Rekonstrukce komunikací cest, chodníků 19 826 258,30
Vybudování cyklistických stezek 2 341 693,84
Regenerace sídliště Fifejdy I. celkem 69 143 419,60
Vybudování Skate parku 7 590 477,20
Vybudování stěny lukostř. hřiště 507 985,80
Založení nových trávníků, výsadba rostlin, keřů a stromů, 
osazení laviček odpadkových košů, pergoly, 
zařízení pro děti apod. 25 157 026,10
Veřejné osvětlení 3 325 877,60
Vybudování nových komunikací, chodníků a parkovišť 32 562 052,90

Čerpání finančních prostředků odborem MHDaO v letech 2002 - září 2006Investice prováděné odborem MHDaO, 
které jsou uvedeny v tabulce se týkaly 
následujících akcí:

2002: 
rekonstrukce ul. Korunní – Stojanovo 

nám., zpomalovací prahy Matrosovova ulice, 
rekonstrukce Radničního nám., chodník J. 
Šavla, zastávky MHD Zelená, cykl. stezka.

2003:
chodník Přemyslovců – 1. strana, 

parkoviště Jablonského, parkoviště Pře-
myslovců, kašna Stojanovo nám., vnitro-
blok Baarova 6.

2004:
rekonstrukce ul. Hynaisova, rekonstrukce 

ul. Rubová, schodiště Všrovců, dešťová 
kanalizace na ul. Žákovská, zábradlí 
Mariánské nám., cyklistická stezka 
Fr. Šrámka – Zelená – 1. část, povrch 
komunikace na ul. Boleslavova.

2005:
ul. Hynaisova – dokončení, ul. Rubová – 

pokračování, chodecký přechod Švermova, 
cyklistická stezka Fr. Šrámka – Zelená 
– 2. část, rekonstrukce ul. Korunní – od ul. 
U Dvoru po ul. Raisovu – investorem byl 
Magistrát města Ostravy, povrch komunikace 
na ul. Mrštíkova.

2006:
chodník Přemyslovců – 2. strana, 

dokončení ul. Rubová, povrch části 
komunikace na ul. Prostorná.

Investice odboru místního 
hospodářství v letech 2002 – 2006 

Prodej a nabytí 
nemovitostí

V uplynulém volebním období bylo 
prodáno z majetku statutárního města 
Ostravy, svěřeného Městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky do osobního 
vlastnictví 34 bytových jednotek, 
3 nebytové prostory, 6 obytných domů, 
21 pozemků – z toho u jednoho byl prodán 
pouze spoluvlastnický podíl k pozemku 
odvozený z vlastnictví bytové jednotky 
a 1 garáž.

V tomtéž období nabylo statutární 
město Ostrava do svého vlastnictví se 
svěřením Městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky celkem 72 pozemků, 
přičemž z toho 60 pozemků bylo úplatně 
převedeno z vlastnictví společnosti ČEZ, 
a. s. Tyto se nacházejí pod garážemi 
v lokalitě ulice Baarova. Dále nabylo 
u jednoho pozemku pouze jeho část, a to 
ve výši 1/6 z důvodu ucelení vlastnictví.

Statutární město Ostrava do svého 
vlastnictví se svěřením Městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky nabylo taktéž 
pozemky darováním, a to v celkovém 
počtu 3.

Během minulého volebního období 
bylo uzavřeno celkem 268 smluv o nájmu 
nemovitostí, popřípadě jejich částí, které 
v sobě zahrnují jak pronájmy pozemků tak 
i staveb. Pouze 4 smlouvy byly uzavřeny 
na základě žádosti nájemce na dobu 
určitou, zbývající smlouvy byly uzavřeny 
na dobu neurčitou.

Majetkoprávní odbor

Již v minulém vydání 
Zpravodaje jsme vás 
informovali, že vedení 
radnice v Mariánských 
Horách a Hulvákách se 
podařilo navázat spolu-
práci s potravinářskou 
firmou Hamé. Jednáme 
o  čtvrtletním dodávání 
jejich výrobků zdarma do 
školy pro postižené děti 
a pro seniory. K prvnímu 
předání dobrot z Hamé 
došlo v pondělí 25. září. 
Byly určeny žákům 
Soukromé základní školy 
speciální pro žáky s více 
vadami v Hulvákách. 
Radost z dárečků měly 
nejen děti, ale také  
ředitelka školy Dagmar 
Mazáková. Je potěšující, že 
i velké potravinářské firmy 
myslí na to, jak udělat 
radost dětem. Děkujeme. 
 (TK)

Firma Hamé nadělovala

Co se změnilo na našich školách
Ohlédnutí za obdobím 2002 - 2006

Oblasti školství je v našem obvodu 
věnována trvalá pozornost, a to nejen 
školským zařízením, zřizovaným městským 
obvodem, ale i vytváření podmínek pro 
rozvoj speciálních, středních a vysokých 
škol. Např. budova bývalé ZŠ na Podlahově 
ulici dnes slouží Ostravské univerzitě, 
budova bývalé školní družiny ZŠ Gen. Janka 
byla pronajata soukromému školskému 
zařízení IUVENTAS. Další budovy ve 
správě odboru školství jsou pronajaty 
Soukromým speciálním školám pro děti 
s více vadami, Ostrava, s.r.o. a Taneční škole 
Mirka Kuchaře.

V roce 2002 byla zahájena nejdůležitější 
akce posledních let na úseku školství, 
a to celková zásadní rekonstrukce ZŠ 
Gen. Janka, prováděná za plného provozu 
školy. Jak se škola změnila navenek, 
můžeme všichni vidět. Z vnitřních úprav 
jmenujeme rekonstrukci ÚT s regulačními 
uzly, zdravotechniky, zateplení spojovacích 
chodeb, zateplení střech, výměna oken, apod. 
V tomto roce byly v obou základních školách 
vybudovány nové počítačové učebny, v MŠ 
Matrosovova provedena sanace vlhkého 
zdiva v suterénu budovy, provedena větší 
údržba v MŠ Zelená (oprava střechy, oken, 
rozvodů vody).

Rok 2003 znamenal pro školství zásadní 
změnu. Všechny základní i mateřské školy 
získaly právní subjektivitu, což znamená pro 
vedení těchto zařízení zvýšené pravomoci 
i zvýšenou zodpovědnost za provoz zařízení. 
Odbor školství zajišťuje pro tyto nově vzniklé 

příspěvkové organizace mimo jiné servis 
(údržbu budov i interiéru a praní prádla) 
a také veškeré investiční akce. Výdaje na 
školství byly ovlivněny skutečností, že se 
do nich promítaly náklady na tzv. přímé 
náklady na vzdělávání - státní dotace na 
mzdy a školní pomůcky. 

Na investice bylo vynaloženo 6,3 mil. Kč.
V roce 2004 byla dokončena další velká 

investiční akce, a to rekonstrukce ZŠ 
Matrosovova v Hulvákách. K financování 
byla využita státní dotace ve výši 15 milionů 
Kč a v této škole byla provedena např. 
rekonstrukce sociálního zařízení, zateplení 
většiny vnějšího pláště budovy, výměna 
oken, nášlapných vrstev podlah, nová 
fasáda. V posledním desetiletí prošla ZŠ 
Matrosovova naprosto zásadní změnou, na 
kterou můžeme být právem hrdi. 

Velká pozornost byla v tomto roce 
věnována i školním jídelnám základních 
a mateřských škol. Bylo nutno provést 
stavební úpravy a dovybavení novou 
technologií, tak, aby jídelny splňovaly 
nové hygienické požadavky v souladu 
s příslušnými vyhláškami. Na tuto akci bylo 
vynaloženo přes 3,2 mil. Kč. 

Od 1. ledna 2005 vstupil v platnost 
dlouho očekávaný a často diskutovaný 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). Přinesl 
např. novou pravomoc ředitelkám MŠ ve 
stanovení úplaty za předškolní zařízení. 

Hlavní akcí bylo dokončení další etapy 
celkové rekonstrukce ZŠ Gen. Janka. 
Jednalo se o venkovní práce (zateplení pláště 
budovy, klempířské prvky, plastové výplně 
otvorů), které nebylo možno provádět 
v zimním období. Náklady na rekonstrukci 
ZŠ Gen. Janka v letech 2004 - 2005 činily 
9,3 mil. Kč. 

V srpnu 2005 byla v mateřské škole Gen. 
Janka rekonstruována střecha včetně zateplení 

a opravena část ležaté kanalizace. Na podzim 
bylo v této MŠ nutno řešit havarijní stav 
oken a kovových dveří v čelní stěně. Obě 
akce byly finančně kryty mimořádnou dotací 
města, celkem 2,7 mil. Kč.

Z rozpočtu obvodu byla opravena i střecha 
vč. klempířských prvků na AMŠ U Dvoru 
v hodnotě 100 tis. Kč.

V roce 2006 bylo nutno řešit v AMŠ stav 
sociálního zařízení, které nevyhovovalo 
provozu MŠ. Nákladem 148 tis. Kč byly 
v jednom oddělení opraveny rozvody vody, 
elektřiny a odpadů. Položena byla nová 
dlažba a nové sanitární zařízení. Totéž bude 
v roce 2007 nutno udělat v dalším oddělení 
této mateřské školy.

Na MŠ Gen. Janka probíhají dokončovací 
práce na první části celkové rekonstrukce 
budovy. Z vnitřních prací je to např. 
rekonstrukce elektro a rozvaděčú, ZTI 
– výměna zařizovacích předmětů 
a vodovodního připojovacího potrubí. 
Dochází zde také k některým změnám 
dispozičního řešení (oddělení vstupu do 
jeslí od vstupu do prostor, užívaných ZUŠ 
) a s tím související nový vstup do budovy 
včetně přístupového chodníku a branky. 
Investiční náklady této akce jsou v letošním 
roce 2,6 mil. Kč, z provozních nákladů bude 
vynaloženo dalších 350 tis. Kč.

Provoz základních a mateřských škol 
vyžaduje nemalé finanční prostředky. Ne 
vždy je možno ihned uspokojit oprávněné 
finanční požadavky ředitelů. O tom, že 
ředitelé a ostatní zaměstnanci našich 
základních a mateřských škol pracují dobře, 
svědčí výsledky jak kontrol hospodaření, tak 
kontroly České školní inspekce.

Pro vedení naší radnice však oblast 
školství zůstává jednou z priorit a na to 
se mohou děti i pedagogové spolehnout. 
Zaslouží si to.

Renata Weinerová
vedoucí odboru školství
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(Pokračování ze str. 2)
ve volebním okrsku čís.: 275
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. 

Karasova č. 300/6
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Boleslavova 2/1115, 4/989, 6/990, 
8/634,

28. října 202/1081, 204/1093,
Karasova 5/466, 11/915,
Kaštanová 6/2030
Kralická 4/333, 6/332,
Mojmírovců 5/597, 7/695, 8/200, 

11/1045, 12/1122, 14/1001,
Nivnická 3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 

9/617, 10/665, 12/388
 14/446, 16/1017, 18/564, 20/456, 

23/331, 25/350,
Přemyslovců 3/53, 5/54, 11/57, 13/977, 

17/987, 19/975, 21/804, 25/72, 35A/285, 
41/338, 49/884, 51/865, 55/1238, 57/1239, 
59/1240, 63/224

Slavníkovců 8/657,10/1106, 12/1106, 
14/321, 16/724, 18/729, 24/639, 26/823, 

Štítného 8/644, 13/1114, 15/1000,

ve volebním okrsku čís.: 276 
je volební místnost: IUVENTAS-

Soukromé gymnázium a střední škola 
s.r.o., ul. U Dvoru č. 1119/14

pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:

Hozova 1/484,
Hudební 1/503, 4/1100, 5/1242, 7/1243, 

8/1006, 9/930, 10/1089,
Klicperova 11/1057, 13/847, 15/846,
Korunní 41/900, 43/1211, 45/1211, 

47/1211, 50/910, 51/1088,52/906, 54/
288, 55/980, 56/909,59/1244, 61/1244, 
62/1058, 64/1054,

Ludmilina 23/1082, 25/965, 29/999, 
30/1065, 31/942, 32/995, 33/1051, 34/
1003, 36/131, 38/1062, 40/1059, 41/900

Marie Pujmanové 11/1137,
Stojanovo nám. 1/1072, 2/940, 3/1136, 

5/936, 6/932, 
Přemyslovců 28/1055, 32/793, 34/576, 

40/714, 42/1260, 44/967,
Raisova 3/859, 9/905, 11/903, 15/916, 

17/927, 19/931, 21/946, 25/988, 27/996,
Sušilova 2/1052,
Závišova 3/1056,

ve volebním okrsku čís.: 277 
je volební místnost: Dům techniky, 

Mariánské nám. č. 480/5 pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:

Čelakovského 3/1064, 8/490, 9/607
Dr. Maye 1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
Emila Filly 1/508, 2/1090, 3/1042, 

5/1043, 6/726, 8/604, 9/551, 12/982, 
14/1105, 15/241, 

28. října 170/1263, 180/938, 184/341, 
186/243, 190/242

Hynaisova 12/790,
Kalvodova 3/687, 4/704, 6/907,
Klicperova 2/614, 4/615, 6/616, 

9/1032,
Korunní 13/973, 15/807, 17/1123, 

37/817,
Mariánské nám. 3/1041, 4/461, 7/495, 

11/600, 12/100,
Olivova 3/553,
Pražákova 2/225, 9/1099, 11/1098, 

12/702, 14/715, 16/716,
Přemyslovců 16/476, 20/533, 22/534, 

24/1029, 26/1030,

Raisova 4/881, 6/1066, 8/718,
Tvorkovských 3/348, 6/902, 10/888, 

11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103, 22/877, 
23/1104, 24/876,

Závišova 4/1031,

ve volebním okrsku čís.: 278 
je volební místnost: Dům techniky, 

Mariánské nám. č. 480/5
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Baarova 2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 
7/976, 8/1046, 9/1067, 10/2012 

Korunní 10/709, 12/1026, 14/1027, 
16/1028, 18/933, 20/834, 22/934, 24/
1022, 25/713, 26/1023, 28/1024, 30/1025, 
32/984, 34/1033, 36/1195, 38/1194, 
40/1193, 42/1192 

Novinářská 3/1113,

ve volebním okrsku čís.: 279 
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., 

ul. Gen. Janka č. 1208
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Baarova 15/1161, 17/1160,
Gen. Janka 1/1156, 3/1157, 5/1158, 

7/1159,

ve volebním okrsku čís.: 280 
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. 

Gen. Janka č. 1208
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Gen. Janka 2/1154, 4/1153,
Jiřího Trnky 1/1149, 1A/1250, 3/1150, 

3A/1251, 5/1151, 5A/1252, 7/1152, 
7A/1253, 9/1237,

Rtm. Gucmana 1/1191, 3/1190

ve volebním okrsku čís.: 281 
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. 

Gen. Janka č. 1208
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Gen. Hrušky 2/1197, 4/1198, 6/1199, 
8/1207, 10/1201, 12/1202, 14/1203, 
16/1204, 18/1205, 20/1206

ve volebním okrsku čís.: 282 
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. 

Gen. Janka č. 1208
pro voliče podle místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu:

Gen. Hrušky 22/1210, 23/1216, 
24/1214, 25/1215,

2. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 
dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky.

V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Ostravě Mar. Horách, dne 26. 9. 
2006

 
Ing. arch. Liana Janáčková, v. r.
starostka

V pořadí čtvrtý ročník Dne otevřených 
dveří společnosti BorsodChem MCHZ, který 
proběhl v sobotu 16. září, se mimořádně 
vydařil. Nejenom díky nádhernému dni 
babího léta, ale i odbornými exkurzemi, 
nabízenými specialitami maďarské a indické 
kuchyně, pestrým kulturním programem. 
V něm se hrálo a zpívalo především na 
lidovou notu, uměním potěšili členové 
tanečního souboru Akcent, zaujalo trio 
vítkovské skupiny Rytíři a lapkové svým 
exotickým programem. 

Obrovský zájem byl také o exkurze za 
brány podniku. Lidé mohli na vlastní oči 
vidět, že zdejší technologie není nikterak 
nebezpečná a je ekologická. Firemního dne 

se zúčastnilo více než 1100 návštěvníků, 
kteří shlédli také ukázky práce městských 
hasičů a vojáků z Hlučína. „Počet příchozích 
nás mile překvapil a potěšil,“ sdělila mluvčí 
firmy Jana Kubová. „Myslím, že se nám 
podařila docela dobrá věc,“ připojila. 

K pohodě pětihodinové akce jistě přispěl 
i fakt, že se tu nenudili dospělí, ani jejich 
ratolesti. Bylo o co soutěžit, zkoušet si 
praktické experimenty z chemie, nebo se jen 
tak vyřádit  v nafukovacích atrakcích. Obě 
pořadatelské firmy - vedle BorsodChemu 
se letos poprvé prezentovala rovněž Dukol, 
s.r.o předpokládají, že letošní čtvrtý ročník 
nebyl poslední.

P. Šmíd

Chemici se představili 
v příznivém světle

Otevřený dopis 
školákům

Milé, školou povinné děti,
také se vám, stejně jako mi, nelíbí 

nepořádek u popelnic? Také nevěřícně 
kroutíte hlavou, když po cestě do školy 
překračujete odložené ledničky, rozbitá 
umyvadla, skříně, gauče, křesla a dokonce 
i záchodové mísy? Určitě víte, že je TAM, 
pod rouškou noci natahali vaši sousedé 
a teď za záclonou sledují, zda to radnice 
uklidí a jak rychle. Hrajou s námi hru, kdo 
to déle vydrží. Radnice je se zatnutými 
zuby přinucena udělat „navíc“ pořádek 
z peněz, které jsou určeny na kosení trávy, 
na opravy chodníků, na dětská hřiště…

Takže, ptám se vás, budoucí dospěláci 
… co s tím?!? Postavit ke každé popelnici 
či kontejneru, ke každému zákoutí policistu 
na 24 hodin? To snad ne! Ptám se, proč 
NĚKDE se daří udržet pořádek a NĚKDE 
ne? Ptám se, ví VŠICHNI dospěláci, že 
sběrný dvůr, kde mohou zdarma odložit 
nepotřebné věci z domácnosti je kousek 
od Kauflandu?

Ptám se, zná NĚKDO recept na ČISTÉ 
MĚSTO? Je to výchovou? 

Slibte nám, dospělým, že vy, naše děti 
budete jiní, pořádkumilovnější.

Děkuji, Jiří Jezerský, místostarosta

V rámci projektu Mezi Ostravicí a Odrou 
zveme děti na Ostravský bál. Přijďte se do 
knihovny pobavit, zatančit si a zasoutěžit ve 
středu 15. listopadu od 15 do 17 hodin,  
nejlépe v dobových kostýmech z Ostravska. 
Těšíme se na malé ševce, pekaře, řezníky, 
horníky, kováře, švadlenky, pradlenky a další. 
Ostravský bál zahájí svým vystoupením 
dětský folklórní soubor Hlubinka.

Bližší informace v dětských odděleních 
poboček Fifejdy a Mariánských Hor.

Knihovna v Mariánských Horách, 
Daliborova 9

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Hlavy našich předků, tak se jmenuje 

dílna, ve které budeme pomocí nafouknutých 
balonků vytvářet  hlavy např. králů, 
vodníků,… Dílny budou 7. listopadu 
v úterý, 10. listopadu v pátek a 14. 
listopadu v úterý vždy od 13 do 16 hodin. 

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10 
připravuje:

Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílny Hlavy našich předků 

budou v úterý 28. listopadu a ve čtvrtek 
30. listopadu, vždy od 13 do 17 hodin. 
Z nafouknutých balónků, papírů, lepidel 
a barev budeme modelovat  hlavy.

Oddělení pro dospělé:
Čtenáře a návštěvníky knihovny zveme 

na vernisáž fotografií Jany Neborákové 
s názvem Ladakh – himálajské království 
ticha a přítomnosti. Součástí vernisáže bude 
krátké povídání o životě v buddhistických 
klášterech i ve stanech nomádů, o umění žít 
v radosti a štěstí. Prezentace bude zpestřena 
promítáním diapozitivů i seznámením 
s projektem podpory malých mnichů ve dvou 
himalájských klášterech, který připravuje 
občanské sdružení M.O.S.T.

Úterý 14. listopadu v 17 hodin.
Ve středu 22. listopadu v 18 hodin se 

bude konat Netradiční módní přehlídka 
v hudebním rouše. Srdečně Vás zveme 
na předvánoční  koncert spojený s módní 
přehlídkou. Originální modely navrhly 
Irena Egertová a Blanka Čápová, přehlídku 
doprovodí zpěvem Eva Vontorová.

3. 10. proběhla v knihovně v Mariánských 
Horách na Daliborové ulici beseda s ing. 
J. Jezerským a fotografem F. Řezníčkem 
o  knize „Mariánské Hory a Hulváky“, 
která byla vydaná u příležitosti 100. výročí 
povýšení Mariánských Hor na město.

Co se děje v našich 
knihovnách?

Vykonává v přenesené působnosti 
státní správu – poskytuje dávky sociální 
péče, sociálněprávní ochranu dětí 
a v samostatné působnosti poskytuje 
pečovatelskou službu. V praxi to znamená, 
že na výkon státní správy dostává finanční 
prostředky ze státního rozpočtu a na výkon 
samosprávy dostává finanční prostředky 
z rozpočtu městského obvodu.

Na odboru sociálních věcí pracuje 
8 dávkových pracovnic, 7 sociálních 
pracovnic, 1 sociální pracovník, 1 kurátor 
pro mládež, na pečovatelské službě pracují 
2 sociální pracovnice, 9 pečovatelek 
a 1 rehabilitační pracovnice.

Pro srovnání vývoje péče o občany 
našeho městského obvodu uvádím některé 
statistické údaje od roku 2003 do roku 
2005 a za 1. pololetí 2006:

V tomto období pobíralo ročně 912 
občanů dávky sociální péče, za 1. pololetí 
2006 je to 538 občanů, kteří jsou pro nárok 
na sociální dávku posuzováni jednotlivě 
nebo jako manželé, a nebo rodiny 
s dětmi. Zvýšil se počet rodin, kterým 
byla poskytována sociálněprávní ochrana 
z 1797 na 1821, zvyšuje se počet návštěv 
sociálních pracovníků v rodinách z 1501 
na 1651. V letošním roce jsme poskytli 
pronájem prostorů obecně prospěšné 
společnosti „Bílý nosorožec“, která se 
zaměřila na využívání volného času dětí 
a jejich vzdělávání od předškolního věku 
až po mládež do 15 let na ul. Železná 
v Hulvákách.

Náš městský obvod má podle poslední 
demografické studie asi 20 % občanů 
starších 60 let. Tento počet seniorů se 

promítl do poskytování sociálních dávek 
pro seniory a zdravotně postižené občany, 
zejména u příspěvku na zvýšené výdaje 
související s používáním kompenzačních 
pomůcek, příspěvek pobírá 424 občanů, 
322 občanů pobírá příspěvek na provoz 
telefonní stanice. Také se zvyšuje 
počet klientů, kterým je poskytována 
pečovatelská služba – od roku 2003 se 
zvýšil počet občanů z 57 na 187 občanů 
v roce 2005. Městský obvod vynakládá 
na provoz pečovatelské služby ročně asi 
3 600 000 Kč. V souladu s hygienickými 
požadavky jsme zakoupili pro občany 
termonádoby na rozvoz obědů, abychom 
dodrželi teplotu jídla, zakoupili jsme myčku 
na nádobí, zakoupili jsme mrazničku pro 
udržení správné teploty chlazených jídel, 
rozšířili jsme úkony pečovatelské služby 
o praní prádla a zakoupili automatické 
pračky se sušičkami, pro nakoupené 
potraviny klientů jsme každé pracoviště 
pečovatelské služby vybavili novou 
chladničkou.

V domě s pečovatelskou službou 
na ul. Novoveská 14, Ostrava-Mar. 
Hory je rehabilitace, kterou hradí 
zdravotní pojišťovny na doporučení 
ošetřujícího lékaře. Zvýšením počtu 
pacientů rehabilitace se zvýší finanční 
úhrady pojišťoven a tyto prostředky 
se využívají na obnovu zařízení 
– zakoupili jsme magnetoterapeutický 
přístroj k léčbě pohybového ústrojí, 
kompresor k perličkové lázni. Podle 
finančních možností městského obvodu 
se snažíme služby pro občany rozšiřovat 
a zkvalitňovat.

Odbor sociálních věcí

Ve III. čtvrtletí roku 2006 se uskutečnilo 
jedno zasedání ZMOb a pět schůzí 
RMOb.

Zastupitelstvo na svém zasedání:

schválilo – Zásady sociálního fondu 
zaměstnanců úřadu

- rozbor hospodaření obvodu za leden až 
červen 2006

- 2. úpravu rozpočtu obvodu na rok 2006 
- rozbor hospodaření příspěvkových or-

ganizací

rozhodlo prodat tyto pozemky:
- p.č. 196/8 o výměře 150 m2 v k.ú. MH 

manželům Věchovým
- p.č. 104/31 až 104/35 o výměře 

6 120 m2 v k.ú. MH společnosti INVESPA, 
spol. s r.o.

- p.č. 736/322 o výměře 10 m2 v k.ú. MH 
firmě MPL KAUF, spol. s r.o.

- p.č. 347 o výměře 627 m2 v k.ú. MH  
p. Marku Nevrlému

- p.č. 255/1 o výměře 1311 m2 v k.ú. MH 
firmě SATON ALFA v.o.s.

rozhodlo, že před podáním každé 
žádosti o:

- umožnění splátek za dlužný nájem 
a služeb spojených s bydlením

- umožnění splátek poplatků z prodlení
- prominutí poplatků z prodlení
uhradí žadatel 10 % z dlužné částky

Rada na svých schůzích

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na 
provedení:

- renovace fasády domu Korunní 18 
s firmou Warstav, spol. s r.o.

- rekonstrukce MŠ Gen. Janka s firmou 
POEL, spol. s r.o.

- rekonstrukce obytných domů 28. 
října 155 až 159, Výstavní 2, 2A s firmou 
INTOZA s.r.o.

- zateplení fasády domů Baarova 4 a 6 
s firmou Tchas, spol. s r.o.

- rekonstrukce půdního prostoru v domě 
U Nových válcoven 2 s firmou Miroslav 
Kohoutek

- generální opravy výtahu 320 kg v domě 
Výstavní 6 s firmou Cenok – výtahy, a.s

- izolace a odvodnění domu Bílá 3 
s firmou Jiří Duda

- renovace zdravotechniky v domě 
Výstavní 6 s firmou Janoš Richard

schválila pronájem nebytového 
prostoru v domě Gen. Hrušky 6 p. Věře 
Horsinkové za účelem prodeje tabákových 
výrobků, drobného zboží a galanterie

rozhodla o ukončení Smluv o nájmu 
nebytových prostor

- v domě Čelakovského 3 a Dr. Maye 8, 
uzavřené se společností V.A.D. WORTEX, 
a.s., z důvodu prodeje obou domů, a to 
dohodou k 9. 7. 2006

- v domě Přemyslovců 65, uzavřené 
s firmou Stavoinvesta Frýdek-Místek, spol. 
s r.o., z důvodu neplacení nájemného, a to 
výpovědí k 31. 12. 2006

Schválila přidělení bytů v DPS:
- Šimáčkova 27 p. Věře Vlčkové a Jarmile 

Vašutové
- Novoveská 14 p. Miladě Mutlové 

a manželům Hradilovým
Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu
a schůzí Rady městského obvodu 

ve III. čtvrtletí 2006  

Na besedě nad knihou Ostrava-Mariánské 
Hory a Hulváky v knihovně na Daliborově 
ulici se živě diskutovalo. Jednu čtenářku 
zajímalo, jak je to vlastně s areálem 
Benátky. O odpověď jsme požádali osobu 
nejpovolanější, starostu městského obvodu 
Nová Ves.

Vážený pane starosto, je všeobecně 
známo, že areál nazvaný Benátky patří 
do katastrálního území Nové Vsi. Co vy 
na to?

„Pokud bych měl na tuto otázku odpovědět 
spravedlivě, pak ji musím rozdělit na dvě 
části. S provozem na Benátkách, myslím 
tedy provoz v lesoparku Benátky, jsem 
spokojen.

Městský obvod Nová Ves neobdržel 
žádnou stížnost na provoz v této lokalitě, 
ani na hluk ani na vandalismus. Pokud mám 
odpovědět na druhou část, mám na mysli 
okolí »studánky« u komunikace Novoveská, 
popřípadě chodník podél této komunikace, 
pak s tímto stavem příliš spokojen nejsem a 
je zde co napravovat.“

Pamětníci rádi vzpomínají, jak chodili 
pro vodu do studánky. Je naděje, že její 
provoz bude „někým“ obnoven?

„Ano, v minulosti byla možnost chodit 
pro vodu do studánky. Ale musím občany 
zklamat, není to voda pramenitá, vyvěrající 
z hlubin země, ale je to voda, která se do 
těchto míst stahuje ze svahu nad »studánkou«. 
Byli jsme podnikem OVaK a.s. mnohokrát 
upozorněni, že voda, vytékající z tohoto 
objektu je kontaminována bakteriemi, 
škodícími zdraví, konkrétně znešištěná 
splašky a určitým procentem fekálií, snad ze 
zástavby vedle tramvajové smyčky.

Rovněž se ve vodě objevily rezavé látky. 
Toto má být údajně způsobeno zkorodovaným 
potrubím, dopravujícím ropné produkty 
z Koksovny Šverma do bývalých Urxových 
závodů. Potrubí se již pochopitelně dávno 
neužívá. Reagovali jsme na tuto skutečnost 
a vyvěsili jsme zde oznámení, že voda není 
pitná. Zřejmě rozboru vody lidé nevěřili 
a tabule zmizela do týdne. A občané si vodu 

v nádobách odnášeli dále. Proto bylo na 
doporučení tehdejší krajské hygieny učiněno 
opatření, aby voda nevytékala trubkou 
z objektu »studánky«, ale byla svedena do 
protilehlého rybníka. Musím ale konstatovat, 
že výstavbou komunikace Mariánskohorská 
se nesmírně ovlivnily odtokové poměry 
a tato lokalita je dosti podmočena a původní 
vodohospodářská opatření, zvláště podél 
ulice Novoveská, jsou narušena. Objekt 
»studánky« je nenapravitelně nedořešen. 
Dle výpisu z katastrálního úřadu byla 
studánka v majetku OVaK. Nynější 
akciová společnost tvrdí, že jim studánka 
nepatří. V majetku obce ji nemáme, je 
tedy bezprizorní. Pokud je objekt studánky 
již hodně poničen sprejery, pak většinou 
požádám nájemce lesoparku Benátky pana 
Flašara o nápravu.“

Na dotazy místostarosty J. Jezerského 
odpovídal starosta městského obvodu 
Nová Ves pan Oldřich Zimmermann.

Otázky pro Novou Ves
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SKLENÁŘSTVÍ
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.

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

SLUŽBY V DPS

www.rwe-smp.cz 

Od 1. 8. 2006 budete mít na vše  

     mnohem více času. 
Na jednom místě nyní vyřídíte 
záležitosti spojené s odběrem 
zemního plynu i elektřiny. 

zemníplyn 

Pro úsporu Vašeho času

Zákaznická kancelář v novém
Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., oznamuje svým zákazníkům přesun své 

Zákaznické kanceláře v Ostravě na novou adresu do Obchodního centra Skupiny ČEZ, 

Nádražní 32. Provozní doba: Pondělí a středa 8 – 17h, úterý a čtvrtek 8 – 14h, pátek 8 - 11h. 

Kontakty: Zákaznická kancelář SMP: Nádražní 32, 702 00 Ostrava. 

Zákaznická linka: 840 111 115, Cenová linka: 841 141 141, Pohotovost plyn: 1239

www.rwe-smp.cz

Gerifit centrum, Novoveská 14, 
Ostrava-Mariánské Hory, tel. č. 599 459 
122
r KADEŘNICTVÍ: objednávky na 

telefonu 604 568 999 nebo 599 459 122, 
p. Eckertová. Provozní doba: Po, St a Pá od 
8.00 do 14.00, Út a Čt od 12.00 do 18.00 
hodin
r REHABILITACE: i nadále fun-

guje rehabilitace hrazená zdravotními 
pojišťovnami. Zájemci se mohou hlásit na 
tel. č. 599 459 121 u p. Koblovské
r PEDIKURA: objednávky na tele-

fonním čísle 732 556 665, p. Urbancová. 
Provozní doba: Po od 11.00 do 15.00 hod. 
v domácnostech klientů, Út, St a Čt od 7.00 
do 12.00 hodin

Senior klub: 7. 11. 14.00 hod. Turecko, 
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
r  PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do 

12.00 hodin. Objednávky na tel. č. 732 556 
665 p. Urbancová 
r HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý

den mimo pátek, vždy po dohodě 
s pečovatelkou. Slouží jako středisko osobní 
hygieny pro obyvatele DPS.
r KADEŘNICTVÍ: 
Lichý týden 
Po – Čt  8.00 – 17.00
Pá  11.00 – 17.00
So  dle objednávky
Sudý týden 
Po – Čt  8.00 – 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

Nabízíme Vám:
l Zajištění levného stavebního materiálu
l Práce zednické, obkladačské, sádrokartonářské
l Práce voda – topení – plyn v mědi a plastu
l Práce elektro - rozvody včetně revizí
l Zateplení RD, nátěry fasád
l Rekonstrukce bytových jader
l Nástřiky ornamentálních strukturovaných omítek
l Podlahářské práce a další práce po dohodě

Firma OMMAL, telefon 603 142 584
Vaše spokojenost je naše reklama!

Moderní způsob komunikace občana 
s úřadem. Poskytuje možnost použít internet 
nebo telefon pro vyřizování záležitostí 
s úřadem. Projekt eSMO bude realizován 
v několika etapách. Nejdříve je možno 
vyřizovat agendy:

- občanské průkazy
- komunální odpady (systém svozu)
Občan má možnost využívat služeb 

IS eSMO po sepsání dohody o možnosti 
využívání těchto služeb. Uzavřít dohodu 
může fyzická osoba s trvalým pobytem na 
území statutárního města Ostravy nebo na 
území některého správního obvodu Ostrava.

Možnost užívat služby IS eSMO počíná 
okamžikem uzavření Dohody.

Dohodu lze uzavřít následujícími 
způsoby:

- osobně na kontaktním místě (Seznam 
kontaktních míst IS eSMO pro Uživatele 
je uveden na internetových stránkách 
www.esmo.cz

- zasláním formuláře Dohody s vypl-
něnými identifikačními údaji

Dohodu musí uzavřít každý, kdo 
si přeje využívat přístupu ke službám 
eSMO. Podpisem Dohody stvrzuje, že byl 
seznámen s podmínkami statutárního města 
Ostravy pro poskytování a využívání služeb 
„Informačního systému pro komunikaci 
s úřadem.

Služby IS eSMO jsou pro uživatele 
poskytovány bezplatně.

Co je eSMO?

Budete stavět? Modernizovat 
dům nebo byt?
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