
Dne 27. 4. 2007 se starosta Mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ing. R. Michniak s mís-

tostarostkou MUDr. Z. Nohelovou poklonili památce padl˘m u památníku na ulici Matrosovovû.

S nimi se pietního aktu zúãastnili i Ïáci 9. tfiíd se sv˘m fieditelem Mgr. P. Kroutilem a radní Mgr.

Markétou Korpasovou.

Následovalo poloÏení vûncÛ u dal‰ích tfií památníkÛ v MH a H. Red.

Dûkujeme panu Jindfiichu Ole‰ovi, kter˘

zdarma vytvofiil pro jednotlivé rubriky

v na‰em Zpravodaji piktogramy. V na‰em

Zpravodaji zvefiejÀujeme piktogramy bez

nároku na honoráfi.

ZDARMA  DO  KAÎDÉ  DOMÁCNOSTI ●   âERVEN  2007/6

Kolik máme 
zapsan˘ch dûtí 

do M·?
Pfii zápisu do matefisk˘ch ‰kol na‰eho

obvodu pro ‰kolní rok 2007/2008 ve dnech

23. a 24. dubna 2007 se novû pfiihlásilo

celkem 113 dûtí.

Volná místa je‰tû nabízejí tyto matefi-
ské ‰koly:

M· Ostrava-Mariánské Hory, Zelená
73/A, tel. 596 624 021.

M· Ostrava-Hulváky, Matrosovova
14/A, tel. 596 622 311.

Alternativní M· Ostrava-Mariánské
Hory, U Dvoru 22, tel. 596 627 950.

Mgr. R. Weinerová, vedoucí O·

Zeptali jsme se jich, co je pro nû prioritou v je-
jich ãinnosti na na‰í radnici a ãeho by chtûli za
volební období dosáhnout. Jejich pfiíspûvky uve-
fiejÀujeme podle abecedního fiazení bez re-
dakãních úprav.

Zde mûl b˘t pfiíspûvek ing. arch. Liany Janáã-
kové - nebyl dodán.

Zde mûl b˘t pfiíspûvek ing. Jifiího Jezerského -
nebyl dodán.

MUDr. Eva Klapetková
Narodila jsem se v Brnû r. 1940, vystudovala

jsem lékafiskou fakultu J. E. Purkynû (nyní Ma-

sarykova univerzita) v Brnû. Jsem rozvedená

a mám 2 dospûlé dcery.

Pracuji jako soukromá praktická lékafika pro

dospûlé. V Zastupitelstvu pracuji jiÏ 5. volební

období. Celou dobu se snaÏím podporovat akti-

vity zamûfiené na zvelebování na‰eho obvodu

(hlavnû ãistotu, udrÏování parkové úpravy a po-

dobnû). BohuÏel, morálka na‰í mládeÏe není prá-

vû nejlep‰í, neváÏí si materiálních ani lidsk˘ch

hodnot. Dále je nutno podpofiit ãinnost a péãi

o star‰í a chronicky nemocné spoluobãany. Práce

pro lidi je velice obtíÏná a nároãná, ale budu se

snaÏit obstát se ctí.

MUDr. Eva Klapetková, 
zastupitelka za Nezávislé

Statutární mûsto Ostrava
Úfiad mûstského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky:
Na v‰echny odbory a oddûlení se

dovoláte pfies centrum spojovacích

sluÏeb, tj. tel. ã. 599 459 102, 200

Webové stránky – www.marianskehory.cz
Úfiední deska je umístûna naproti vchodu

z radnice z PfiemyslovcÛ 61, elektronická

verze je na www.marianskehory.cz

Úfiední dny: Po a st od 8 do 11.30 

a od 12.30 do 17 hod.

Léto – ilustroval Jindfiich Ole‰

Zastupitelstvo mûstského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky je patnáctiãlenné

ÚdrÏba zelenû
Poslední kontrola proveden˘ch prací byla uskuteãnûna v úter˘ 22. 5. 2007 s tím, Ïe byly zji‰tûny

nûkteré nedodûlky, které mûla firma odstranit do 25. 5. 2007. Omlouváme se za pfiípadné zdrÏení

prací, které byly zpÛsobeny jak firmou, která zde kosení provádûla poprvé a musela se seznámit s te-

rénem, tak nepfiízni poãasí.

Ve vûtû „Leto‰ní novinkou je pak ochrann˘ postfiik plevele na v‰ech chodnících,...“ do‰lo 

k tiskové chybû a vypadlo slovo vytipovan˘ch. Seznam chodníkÛ, které byly o‰etfieny, najdete na

www.mariánskéhory.cz.

V pfiípadû jak˘chkoliv dotazÛ volejte odbor MHDaO p. ·ustkovou - tel. 599 459 238. Red.

Osvobození Ostravy

Koaliãní partnefii nabídli opoziãním zastupitelÛm, aby se úãastnili kontrolní ãinnosti úfiadu. âlen-

ství v kontrolním v˘boru v‰ak RSDr. Boháã a MUDr. Klapetková odmítli. Koaliãní partnefii
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Co se dûje v obvodu

Rekonstrukce M· Gen. Janka ã. 1208, Fifejdy I

Máte zaplaceny poplatky za psa?

Pronájem bytÛ v domech s peãovatelskou sluÏbou

UpozorÀujeme na zmûny

V˘stavba bytov˘ch domÛ na ulici ·imáãkovû 
Pro uvaÏovanou v˘stavbu bytov˘ch domÛ

v Mariánsk˘ch Horách v lokalitû ohraniãené uli-

cemi ·imáãkova, U Dvoru a Strmá je vydáno 

územní rozhodnutí pro technickou infrastruk-
turu (1. etapa). Znamená to, Ïe se vymûní ve‰ke-

ré inÏen˘rské sítû – vodovod, kanalizace, silno-

proud, slaboproud, horkovod, vefiejné osvûtlení,

a po realizaci sítí se novû upraví povrch komuni-

kace. Investorem této stavby je MMO spolu

s Dalkia âR, s.r.o., âEZ, a.s., OVaK, a.s., a s její

realizací se poãítá v roce 2008.

V souãasné dobû je pro bytovou v˘stavbu

(podle sdûlení z odboru investiãního MMO)

zpracována pouze zastavovací studie.

Souãasn˘m majitelem pozemkÛ je Obchodní

firma I.A.F. CHEQUIA s.r.o.

V rámci pfiedbûÏn˘ch jednání je pfiislíbena rea-

lizace domÛ v pfií‰tím roce. V nejbliÏ‰í dobû pro-

bûhne jednání se zástupci firmy I.A.F. 

CHEQUIA s.r.o., o kterém vás budeme informo-

vat.

Regenerace sídli‰tû Vr‰ovcÛ
Na konci ledna r. 2007 probûhla mezi obãany

anketa o v˘‰e uvedené akci. ObyvatelÛm byl za-

slán koncept 1. návrhu fie‰ení uvaÏované regene-

race sídli‰tû Vr‰ovcÛ. V souãasné dobû je zpraco-

ván 1. návrh  + prÛzkumy.

Podle Nafiízení vlády ã. 494/2000 Sb., o posky-

tování dotací ze státního rozpoãtu na podporu re-

generace panelov˘ch sídli‰È, je nutné vypracovat

studii s patfiiãn˘mi doklady a s Ïádostí pro minis-

terstvo místního rozvoje o dotace. Doba zpraco-

vání je 6 mûsícÛ (v˘kres je moÏné na poÏádání

pfiedloÏit).

J. Sládeãková, odbor MHaD

Objekt ‰kolky se nachází v sídli‰tní zástavbû Fi-

fejdy I, v klidové ãásti ‰kolského areálu Z· a M·

Gen. Janka. V roce 2005 zaãala postupná rekon-

strukce a oprava staré budovy. Bylo provedeno

nové zateplení stfiechy, v r. 2006 byla ãásteãnû

vymûnûna okna a zahájena celková rekonstrukce

budovy. Byly vymûnûny rozvody elektfiiny

a vzduchotechniky a zmûnûno dispoziãní fie‰ení -

byl vybudován nov˘ vstup do budovy a nové so-

ciální zafiízení. Tyto práce probíhaly v ãásti ob-

jektu, a to v oddûlení jeslí, v prostorách základní

umûlecké ‰koly a ‰kolky. 

Letos obdrÏí ná‰ obvod finanãní dotaci z mûst-

ského rozpoãtu ve v˘‰i 5 809 000 Kã na dokonãení

rekonstrukce objektu M· a je investorem stavby.

Investiãní stavba bude zahájena po obdrÏení rozpo-

ãtového opatfiení z mûsta, pravdûpodobnû jiÏ v ãer-

vnu budou probíhat práce, které je moÏno zahájit

bez omezení provozu a v souladu s bezpeãností dû-

tí. Bude dokonãena v˘mûna oken (jiÏní prÛãelí

a ‰títy), provedeny vnitfiní stavební úpravy (nov˘

vstup na zahradu, hlavní vstup do ‰kolky), vnitfiní

instalace, zateplení obvodu plá‰tû budovy a nová

fasáda. Po dobu prázdnin bude proto M· uzavfie-

na, jesle v‰ak  jen prvních 14 dní v ãervenci. Slu-

níãková ‰koliãka jako nová pfiivítá dûti, rodiãe,

paní uãitelky, kuchafiky a uklízeãky, zpûváky a je-

jich uãitele 1. záfií 2007 a pfiejeme v‰em, aÈ se jim

tam moc dobfie hraje, zpívá, uãí a pracuje.

Ing. Marie Svobodová, odbor ‰kolství

V na‰em mûstském obvodu jsou 3 domy s pe-

ãovatelskou sluÏbou (dále DPS) – na ulici Gen.

Hru‰ky 1, ·imáãkova 27 a Novoveská 14. V do-

mech se nacházejí obecní byty o velikosti 0+1

a 1+1 I. kategorie, do domÛ je bezbariérov˘ pfií-

stup. Îadatel, kterému je na základû rozhodnutí

Rady mûstského obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky (dále RMOb MH a H) schválen pronájem

bytu v DPS, hradí podle nájemní smlouvy bûÏné

nájemné a inkaso.

Îádost o pronájem bytu v DPS si mÛÏe podat

obãan, kter˘ je hlá‰en k trvalému pobytu na úze-

mí Statutárního mûsta Ostravy. Podmínky pro

pfiijetí popfi. odmítnutí Ïádosti, kritéria pro stano-

vení pofiadí Ïádostí, návrh na pronájem bytu

v DPS a jiná ustanovení fie‰í Zásady pro proná-
jem bytÛ v domech s peãovatelskou sluÏbou.

O vydání Zásad pro pronájem bytÛ v domech

s peãovatelskou sluÏbou rozhodla RMOb MH

a H na schÛzi konané dne 3. 4. 2007 pod ãíslem

usnesení 250/14 s úãinností od 9. 4. 2007. Îádost

o pronájem bytu v DPS a úplné znûní Zásad je

zvefiejnûno na webov˘ch stránkách úfiadu –

www.marianskehory.cz nebo jsou k dispozici

v ti‰tûné podobû u vedoucí oddûlení peãovatelské

sluÏby ing. Koãové, v kanceláfii v DPS ·imáãko-

va 27. Zde získají zájemci o byt v DPS dal‰í po-

drobné informace.

Ing. Marcela Koãová,
vedoucí oddûlení peãovatelské sluÏby

31.bfiezen byl termín pro zaplacení po-
platkÛ za psy.

V obvodû Mariánské Hory a Hulváky je k to-

muto datu evidováno 910 psÛ. Nejãastûji cho-

van˘m psem je kfiíÏenec, pak jezevãík, york‰ír,

pudl a dal‰í. Jeden pes pfiipadá na 0,07 obyva-

tele.

S úãinností od 1. ledna 2007 vydalo mûsto

Ostrava vyhlá‰ku, která sjednocuje roãní sazby

u v‰ech dÛchodcÛ, ktefií nemají jin˘ zdroj pfiíj-

mÛ neÏ dÛchod, a to na 200 Kã, druhého a kaÏ-

dého dal‰ího psa 300 Kã. Není tedy jiÏ nutné

v pfiípadû soubûhu dÛchodÛ podávat písemnou

Ïádost, jak tomu bylo do 31. 12. 2006. DrÏitelÛ

s tímto poplatkem je v obvodû 376.

Poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ od roku 2000 se po-

hybuje mezi 900 aÏ 950 psy. Také v na‰em ob-

vodû se najdou drÏitelé, ktefií zapomnûli na 

ohla‰ovací a poplatko-

vou povinnost. 

KaÏd˘ fiádnû evidova-

n˘ pes na‰eho obvodu by

mûl nosit evidenãní

známku, od roku 2001

jsou Ïluté umûlohmotné.

Finanãní odbor – 
správce poplatku

Od 1. 1. 2007 sepisují v‰echny Ïádosti o dÛchod Okresní správy so-
ciálního zabezpeãení. 

Îádost o dÛchod je moÏné sepsat nejdfiíve tfii mûsíce pfied poÏadovan˘m

dnem pfiiznání dÛchodu.

Podrobnûj‰í informace ve vûci dokladování Ïádosti o dÛchod lze získat na

kterékoli OSSZ. 

V Ostravû sídlí Okresní správa sociálního zabezpeãení na ul. Zelené
34a, tel. 596 662 111.

UPOZORNùNÍ
âeská správa sociálního zabezpeãení oznamuje sv˘m klientÛm, Ïe v roce

2007 dojde ke zmûnû nûkter˘ch v˘platních termínÛ. Mûní se kvÛli stát-

ním svátkÛm, dnÛm pracovního klidu a svátkÛm, které stanovuje zákon 

ã. 245/2000 Sb. Zmûna se t˘ká následujících v˘platních termínÛ:

dÛchody splatné budou splatné
4. 7. 2007 3.   7. 2007

6. 7. 2007 4.   7. 2007

20. 12. 2007 19. 12. 2007

22. 12. 2007 20. 12. 2007

24. 12. 2007 21. 12. 2007

Miroslava Kufová, DiS., sociální pracovnice, tel. 599 459 256
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Opravy komunikací

Likvidace nebezpeãn˘ch odpadÛ 

Co víte o radaru?

S opravami komunikací v obvodu Mar. Hory

a Hulváky se zapoãalo v mûsíci dubnu jejich 

oznaãením a v˘mûrou. Souãasnû probíhalo v˘bû-

rové fiízení na firmu, která mûla tyto opravy pro-

vádût. Proto se návaznost prací opozdila.

Po ukonãení v˘bûrového fiízení vybraná firma

ihned zapoãala s opravami. Nejdfiíve byly odstra-

Àovány v˘tluky na dopravnû v˘znamnûj‰ích ko-

munikacích, poté postupnû podle oblastí i na 

ostatních. V souãasné dobû jiÏ byly ve‰keré zada-

né práce ukonãeny. Opravy v˘tlukÛ (I. ãást) jsou

vyãísleny na cca 800 tisíc Kã.

Na ãásti komunikací byla provedena provizor-

ní oprava, neboÈ se zde budou provádût následnû

opravy inÏen˘rsk˘ch sítí nebo bude probíhat plá-

novaná v˘stavba (napfi. oblast ulic ·imáãkova,

U Dvoru, Strmá).

ProtoÏe s bûÏn˘m provozem se mohou objevit

nové poruchy komunikací, pravdûpodobnû v mû-

sících srpnu aÏ záfií bude zahájena DRUHÁ 

ETAPA OPRAV KOMUNIKACÍ V OBVODU.

Pfiípadné poruchy ohroÏující provoz na komu-

nikacích budou provádûny prÛbûÏnû.

V souãasné dobû také probíhá II. etapa rekon-

strukce ul. Korunní v hodnotû 30 mil. Kã a má

b˘t hotova do konce roku 2007.

Ing. M. Flisník, odbor MHD a O

VáÏení obãané, váÏení garáÏníci,

v leto‰ním roce zaji‰Èujeme, tak jako kaÏdoroã-

nû, pfiistavení mobilní sbûrny nebezpeãn˘ch od-

padÛ do areálÛ garáÏí na území mûstského ob-

vodu Mariánské Hory a Hulváky.

Potfiebujete-li se zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ

z domácností a garáÏí, odevzdejte je, prosím,

bezplatnû do mobilní sbûrny, která bude umístû-

ná na pûti stanovi‰tích vÏdy v dobû od 10 do 18

hodin, s polední pfiestávkou od 12.00 do 12.30

hod.

Do sbûrny lze odevzdat nefunkãní záfiivkové

trubice, autobaterie, plechovky od barev, lakÛ

a fiedidel, stará fiedidla, oleje, zaschlé barvy

a podobnû.

Tato sbûrna slouÏí pouze fyzick˘m osobám,

tedy obãanÛm, nikoliv podnikatelÛm.

Podnikatelé musí mít o likvidaci nebezpeã-

n˘ch odpadÛ vÏdy potvrzení, coÏ v této mobilní

sbûrnû nelze zajistit.

Kde a kdy bude sbûrna nebezpeãn˘ch od-
padÛ umístûna?

20. 6. 2007, areál garáÏí V˘stavní ulice
21. 6. 2007, areál garáÏí na ul. Fr. ·rámka

22. 6. 2007, areál garáÏí Baarova ulice
25. 6. 2007, areál garáÏí Nájemnická ulice
26. 6. 2007, areál garáÏí Îákovská ulice
U mobilní sbûrny nebezpeãn˘ch odpadÛ bude

pfiistaven také kontejner na pouÏité pneumatiky.

Vûfiíme, Ïe se zbavíte v‰ech nepotfiebn˘ch ne-

bezpeãn˘ch odpadÛ ekologicky prostfiednictvím

této sbûrny a Ïe nebudou tyto odpady zneãisÈo-

vat na‰e okolí. Chovejme se ekologicky, vÏdyÈ

provoz sbûrny dennû (po dobu vyuÏití) stojí

zdej‰í Úfiad mûstského obvodu 6600 Kã.

D. ·amánková, odborMHDaO 

Radar zÛstává tématem, o kterém se stále
hodnû mluví. Poslanec PETR WOLF se vrá-
til z prohlídky radaru na americké základnû
na Marschallov˘ch ostrovech, a tak jsem se
zeptala:

Máte za sebou dlouhou cestu, s jak˘mi po-
city se vracíte?

Cesta byla skuteãnû nároãná. Pfiekonali jsme

cca 38 tisíc kilometrÛ, vût‰inu ãasu jsme byli

na cestû v letadle. Ameriãané mûli velmi dobfie

pfiipraven˘ program, takÏe jsme pracovali sku-

teãnû od rána do veãera. Cesta podstatnû roz‰í-

fiila moje znalosti z této oblasti, a to se promít-

ne do mého rozhodování v otázce protiraketo-

vé obrany âeské republiky a na‰ich spojencÛ.

Co bylo cílem cesty?
Cílem cesty bylo seznámit se s reáln˘m rada-

rem, kter˘ v pfiípadû, Ïe bude âeská republika

souhlasit, bude modernizován a pfiemístûn na

na‰e území, dále pak vysvûtlit, proã obranu,

proã takov˘to systém v Evropû a proã na na-

‰em území. V rámci na‰eho pobytu na atolu

Kwajalein nám byly rovnûÏ pfiedvedeny poãí-

taãové simulace systému protiraketové obrany.

Jak nám sdûlili, stejné byly pfiedvedeny Ru-

sÛm. Úmyslnû fiíkám systému, protoÏe radar je

pouze jednou ãástí. Systém tvofií interceptory

(protirakety), kfiiÏník chránûn˘ torpédoborci,

speciálnû vybaven˘m letounem, satelity atd. Je

to komplexní systém, kter˘ by mûl ochránit

Evropu proti pfiípadnému raketovému útoku na

nás nebo spojence. (Po dobu odborné ãásti pro-

gramu byla delegace doprovázena pfiedstaviteli

amerického MO, Protiraketové agentury a na

základnû Kwajalein jejím velitelem plk. S. Re-

edem.) Podot˘kám, Ïe USA pro svou obranu

jiÏ tento radar nepotfiebují, jelikoÏ uÏ jsou

systémem protiraketové obrany pokryty.

V prÛbûhu na‰eho krátkého pracovního 

pobytu na atolu jsme vedli dlouhé diskuse 

o umístûní radaru, o vlivu na bezpeãnost âR,

vlivu na obyvatele a Ïivotní prostfiedí v okolí

radaru, o informovanosti a reakci RusÛ apod.

Prostû diskuse t˘kající se cílÛ na‰í pracovní

cesty byla otevfiená.

Hovofiili jsme také s obyvateli atolu. Radary

se vyvíjejí a zkou‰ejí na Kwajaleinu od ‰edesá-

t˘ch let. Vût‰ina obyvatel atolu, coÏ jsou v drti-

vé vût‰inû Ameriãané, je na radarech závislá,

co se t˘ká jejich zamûstnání. Fakt, Ïe by radar

mûl b˘t pfiemístûn do âR, je spí‰e rozladil, ne-

boÈ vût‰ina z nich by pfii‰la o práci a musela od-

tud odejít. Otevfienost a vstfiícnost z americké

strany byly maximální. 

Akceptujete tento zpÛsob bezpeãnostního
systému?

Systém protiraketové obrany, kter˘ Ameri-

ãané nabízejí, nemá ve svûtû obdoby. Pokud

bychom se rozhodli budovat ho sami, pak si

neumím pfiedstavit, Ïe bychom nabídku igno-

rovali. Ani tak silné ekonomiky, jako jsou ve

Francii, Británii nebo Nûmecku, si nedovolí

samy financovat nûjak˘ podobn˘ protiraketov˘

systém, a proto na nûm s Ameriãany spolupra-

cují Nûmci, Italové, Nizozemci a Japonci.

Je vhodné si uvûdomit, Ïe „radar“ by pfiinesl

nová pracovní místa, zlep‰ení ekonomiky v lo-

kalitû jeho umístûní apod. Pfiedev‰ím v‰ak vlá-

da má reálnou ‰anci vyjednat pfiístup k nov˘m

‰piãkov˘m technologiím na‰im univerzitám

nebo odborn˘m firmám. Na‰i vojáci se mohou

podílet na obsluze tohoto zafiízení. Jak Britové,

tak Kanaìané takto spolupracují. 

Jednou jsme se rozhodli b˘t souãástí kolek-

tivní obrany v rámci NATO a od toho se musí-

me odrazit v na‰ich úvahách, hodnoceních

a koneãn˘ch rozhodnutích. Nejlep‰í obranou je

pfiedcházet nebezpeãí. Domnívat se, Ïe svût je

prosycen láskou k bliÏním, je hezká, ale naivní

pfiedstava. Írán nebo Severní Korea disponují

raketami, které by jiÏ dnes byly schopny zasáh-

nout v˘chodní Slovensko. Nemyslím si, Ïe to

dûlají jen pro zábavu a pfiitom s radostí sná‰ejí

dopad ekonomick˘ch sankcí. A to hovofiíme

o souãasné situaci. Co bude za pût, deset let? 

Skoro dennû se setkávám s rÛzn˘mi názory,

bohuÏel pfievaÏují ty zjednodu‰ené, „nechci ci-

zí vojska na na‰em území..., ... nic nám nehro-

zí, to jsou v˘mysly AmeriãanÛ...“ apod. Je to

do jisté míry pochopitelné vzhledem k na‰im

historicky ‰patn˘m zku‰enostem se spojenci

pfied 2. svûtovou válkou a s okupaãní sovût-

skou armádou, kdy byly bez jak˘chkoli diskusí

s vefiejností rozmístûny na na‰em území jader-

né zbranû. 

Dnes je pouze na nás, jak se rozhodneme.
Ale také pouze my poneseme za své rozhod-
nutí odpovûdnost.

Dûkuji za rozhovor

Mgr. R. Matú‰ová
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V mûsíci ãervnu
oslavili a oslaví 

svá Ïivotní jubilea 
tito spoluobãané

Blablová Vûra, Eliá‰ová Eli‰ka, Fojtá‰ková

Jarmila, Halamová Drahomíra, Hasilíková An-

na, Mouãka Milan, Novák Emil, Fistrová Îo-

fia, Svoboda Karel, ·ustková Marie, ·vanda

Alois, âumpelíková Edeltrauda, Dardová Ma-

rie, Krestová Vlasta, Vidi‰evská Marie, Kro-

bová Marie, Volná Anna, Uvíra Karel, Gono-

sová Karolina, Kolovratová Zdenka, PíÏová

Franti‰ka, Lajtochová Milada, Tofiová Andûla

Blahopfiání a pomyslná kytiãka 
patfií v‰em v˘‰e jmenovan˘m

Jména oslavencÛ v této spoleãenské rubrice zve-

fiejÀujeme bez jejich pfiedchozího souhlasu. Pokud si

obãan zvefiejnûní nebude pfiát, je tento poÏadavek

nutno uplatnit u odpovûdné redaktorky Zpravodaje,

a to vÏdy nejpozdûji do 2. dne v mûsíci. Jména uvádí-

me bez hodností a titulÛ. red.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Angliãtina ve ‰kolce
Letos v záfií oslaví KfiesÈanská matefiská ‰ko-

la 16 let od svého zaloÏení a uÏ 15 let tam uãitel-

ky Jana Krajíãková a Elen Jufiicová seznamují

dûti hravou formou s anglick˘m jazykem.

Jednoho bfieznového dne pro nás rodiãe 

uãitelky pfiipravily zábavné anglické odpoled-

ne. V‰ichni jsme byli nad‰eni, jak se pfied‰kol-

ní dûti mohou zábavn˘m zpÛsobem seznamo-

vat s cizím jazykem. 

Barvy, ãísla, hraãky, zvífiata, písniãky, fiíkad-

la, hry s pohybem, Ïádné nudné sezení! Uãitel-

ky, které se samy podílely na vytváfiení meto-

diky seznamování na‰ich nejmlad‰ích s angliã-

tinou, mají pfiání, aby se dûti nadchly pro v˘u-

ku cizího jazyka, a to se jim na sto procent dafií.

Na KfiesÈanské matefiské ‰kole mají dûti 

s ukonãen˘m v˘vojem fieãi pfiíleÏitost toto

zdarma vyuÏívat. ·kola hrou je tu bezezbytku

naplnûna. Petr Skupina

Na snímcích rehabilitaãní pracovnice pfii práci s jed-
nou z klientek.

Krásn˘ch 90 let oslavila dne 20. 5. 2007 paní
Marie Kupková.

Bolesti zad nebo hlavy, únavu a napûtí zná skoro

kaÏd˘ ãlovûk. Podle oficiálních statistik trpí bolest-

mi zad a pohybov˘mi potíÏemi více neÏ 85 % na‰í

populace.

DÛvody bolestí jsou rÛzné, ale v zásadû jsou dva

stûÏejní - funkãní poruchy, kde není organick˘ pod-

klad, takÏe zde nejsou degenerativní zmûny, a vy-

hfiezlé ploténky. Porucha spoãívá ve vadné funkci 

opûrného aparátu, kter˘ pfiedstavují svaly a vazy.

Zejména dÛleÏité jsou svaly zádové a svaly bfii‰ní,

protoÏe jsou oporou pro pátefi. Velkou roli pfii boles-

ti zad sehrává také stres a zima.

Cílená rehabilitace pak umoÏÀuje tûmto typÛm

nemocí pfiedcházet, tj. zachytit stadium, kdy jsou

vytvofieny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale také

napomáhá pfii její léãbû.

Druhou hlavní pfiíãinou bolestí zad jsou degenera-

tivní zmûny na pátefii a meziobratlov˘ch ploténkách. 

Tûmto problémÛm mÛÏeme pfiedcházet cviãe-
ním a cílenou rehabilitací.

ProtoÏe jsem sama po operaci pátefie, je pro
mne rehabilitace v podstatû pfiirozenou souãástí
Ïivota. Rozhodla jsem se vyzkou‰et rehabilitaci
na DPS Novoveská, kde mû mimo jiné pfiekvapilo
velmi rychlé pfiijetí. Pfii objednání jsem pfiedloÏi-
la doporuãení svého lékafie.

Na tomto oddûlení se provádí komplexní rehabili-

tace - léãebná tûlesná v˘chova, mûkké techniky, 

reflexní masáÏe, míãkování, mobilizace kloubÛ, 

cviãení na velk˘ch a mal˘ch míãích atd. Je moÏno

vyuÏít parafínov˘ch zábalÛ, vífiivé láznû na dolní ne-

bo horní konãetiny, ale také fyzikální terapii – 

ultrazvuk, IP proudy, Endomed, DD proudy,

Träbertovy proudy a magnetoterapie.

Musím fiíci, Ïe provádûnou rehabilitaci mi zpfií-

jemnilo klidné prostfiedí a velmi vstfiícn˘ pfiístup re-

habilitaãní sestfiiãky Katky Hermanové. VÏdy také

vy‰la vstfiíc m˘m ãasov˘m moÏnostem.

Nezb˘vá neÏ tyto sluÏby pochválit a v‰em dopo-

ruãit. Mgr. R. Matú‰ová

Aby záda nebolela
Rehabilitaãní oddûlení – DÛm s peãovatelskou sluÏbou, Novoveská 14

Toto je úvod hymny mal˘ch pfiírodovûdcÛ
– prÛzkumníkÛ, kterou jsme si zpívali od 6.

5. do 11. 5. 2007 ve „‰kole v pfiírodû“ v krás-

ném prostfiedí Trojanovic. Poãasí nám sice le-

tos moc nepfiálo, ale i tak si malí pfiírodovûdci

sv˘mi lupami a dalekohledy nûjaké brouãky,

kytiãky a pfiírodu v lese prozkoumali. Dûti,

pfiestoÏe byly nûkteré poprvé samy bez rodi-

ãÛ, byly spokojené a veselé. JiÏ se tû‰íme na

dal‰í pobyt v krásném prostfiedí Beskyd.

Za kolektiv M· Zelená, 72A, 
·árka Tfie‰títková

M· vycestovala do pfiírody
„My jsme dûti veselé, ze ‰koliãky zelené, pfiírodu zkoumáme, odradit se nedáme...“

Tisková chyba: V minulém ãísle bylo chybnû

uvedeno jméno Weinerová - správnû je Wies-

nerová Jarmila. Omlouváme se.



Vznik ragby a zpÛsob hry
V roce 1823 v univerzitních kolejích anglického mûsta Rugby hráli

studenti fotbal. Mezi nimi se nacházel i zakladatel ragby William Webb

Ellis, kterého omrzela pravidla fotbalu, a tak vzal míã do rukou a nesl ho

k fotbalové bránû. Tak vznikla hra RUGBY(dále jiÏ ragby), jejíÏ pravi-

dla hry byla schválena v roce 1871. Zakladatelem ãeského ragby je autor

Ferdy Mravence, malífi a spisovatel Ondfiej Sekora, kter˘ pfieloÏil pravi-

dla hry z francouz‰tiny. âeská ragbyová unie byla zaloÏena v roce 1926.

V Ostravû zaãala historie ragby právû pfied ‰edesáti lety, kdy byl zalo-

Ïen rag-byov˘ oddíl Sokol Vítkovické Ïelezárny. První utkání sehrálo

muÏstvo 4. kvûtna 1947.

Názvy klubu od roku 1947 aÏ doposud:

Sokol Vítkovické Îelezárny (1947 - 53) 

Baník VÎKG Ostrava (1953 - 56) 

VÎKG Ostrava (1956 - 60) 

Lokomotiva Ostrava (1960 - 97) 

Sokol Mariánské Hory (1998 - dosud)

Tûlocviãná jednota Sokol Mariánské Hory
Je jedinou Sokolskou jednotou, která má pod sv˘mi kfiídly oddíl rag-

by. V rámci oslav 60. v˘roãí ostravského ragby, které se uskuteãnilo

v sobotu 12. kvûtna 2007 od 14.00 hodin, byla sehrána utkání v‰ech vû-

kov˘ch kategorií od mlad‰ích ÏákÛ po veterány Old Boys. Pro rozvoj to-

hoto sportu jsou v Ostravû vytvofieny vynikající podmínky, novû zre-

konstruované hfii‰tû na Raisovû ulici dává pfiedpoklady pro dal‰í spor-

tovní rÛst oddílu. Má 300 ãlenÛ ve vûku od 6 let, v souãasné dobû je ak-

tivních 140 hráãÛ. Jednotlivá muÏstva jsou rozdûlena od minipfiípravky

aÏ po muÏe, druh˘m rokem funguje i muÏstvo Ïen. Hráãi se kaÏdoroãnû

úãastní zahraniãních zájezdÛ, mlad‰í Ïáci jezdí pravidelnû mûfiit své síly

na velk˘ turnaj do italské Padovy, kadeti a star‰í Ïáci se pfiipravují na

tradiãním soustfiedûní ve francouzském Feurs. Také muÏi vyjíÏdûjí pra-

videlnû hrát do Francie nebo Anglie.

Mariánské Hory jsou jedním s nejdynamiãtûji se rozvíjejícím
klubem ragby v âR, a to pfiedev‰ím díky manaÏerovi oddílu Mila-
nu Kubatému. V novodobé historii klubu dosáhli úspûchÛ pfiedev‰ím

v mládeÏnick˘ch kategoriích. Mlad‰í Ïáci se prosazují se i na celostát-

ních turnajích. Star‰í Ïáci se v roce 2004 stali pfieborníky republiky.

Kadeti se v loÀském roce stali Mistry âR. Juniofii skonãili v roce 2006

v celorepublikové soutûÏi na 3. místû, stejnû jako seniofii v 1. lize muÏÛ.

Ostrava dodává i reprezentanty v mládeÏnick˘ch kategoriích. Marek

PodrouÏek, Libor Kraus, Václav ·kopek a dal‰í se pravidelnû úãastní

akcí reprezentaãních v˘bûrÛ.

Úspûchy klubu
MuÏi - finalisté ãeskoslovenského poháru v r. 1979, vítûzové meziná-

rodního turnaje v Overtonu 2005, 3. místo v 1. KB lize 2006.

Juniofii - Mistfii âeskoslovenska 1959, 1964, 1966, 1973, 3. místo v r.

2006. 

Kadeti - vícemistfii âeskoslovenska 1979, 1980, 1983 mistfii âR v ro-

ce 2006.

Îáci - pfieborníci âR 1994 a 2004. 

Pokud máte zájem stát se ãleny ragbyové rodiny, rádi vás uvítáme na

na‰em hfii‰ti kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 16.00 hodin. BliÏ‰í informace zís-

káte na na‰ich internetov˘ch stránkách:

www.ostrava.rugby.cz
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Nejstar‰í b˘val˘ hráã - Albín Bûlica (82 
let).

Generální sekretáfi âSRU Juraj Razga – pfie-
stfiiÏení pásky.

Utkání muÏÛ TJ Sokol Mar. Hory – RC Pfie-
louã.

Dne 12. 5. 2007 byly v obfiadní síni ÚMOb Mariánské Hory pfiedá-
ny u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí ragby v Ostravû za úãasti starosty ing. R.
Michniaka  a místostarostky MUDr. Z. Nohelové a pfiedních osob-
ností kraje z oblasti sportu a politiky ãestné plakety b˘val˘m hrá-
ãÛm a funkcionáfiÛm klubu. RovnûÏ bylo  slavnostnû otevfieno novû
zrekonstruované hfii‰tû na Raisovû ulici v Ostravû-Mariánsk˘ch
Horách. Oslavy „‰i‰atého” sportu na severu Moravy vyvrcholily ut-
káním ÏákÛ, dorostencÛ i star˘ch pánÛ.



15.– 17. 6. 2007:
Královsk˘ turnaj v deskov˘ch hrách, SVâ Juven-

tus v Karviné

16. 6. 2007:
Celodenní v˘let do Zoo Ostrava s malováním

v plenéru, Estetika SVâ od 9.00 do 17.00 hodin

20. 6. 2007:
Hrad Hukvaldy - Poznáváme Moravskoslezsk˘

kraj + Stanice pro záchranu ÏivoãichÛ v Barto‰ovi-

cích u Nového Jiãína

V¯STAVY:
16. – 19. 6. 2007:
Prodejní v˘stava kaktusÛ a sukulentÛ – Stfiedisko

pfiírodovûdcÛ Ostrava-Poruba, 9.00 – 17.00 hodin,

19. 6. 2007 od 9.00 do 15.00 hodin

21. 6. 2007:
Klubov˘ veãer v Atlantiku Ostrava ke 20. v˘roãí

vzniku souboru DIVIDLO Ostrava a jejich hosté,

souãasní, budoucí i b˘valí ãlenové

22. 6. 2007:
Tradiãní „Veãer na pfiidanou“ DIVIDLA Ostrava,

SVâ Korunka od 16.00 hodin

Od 26. 6. 2007:
Poznávací vodáck˘ kurz pro ãleny DIVIDLA a je-

jich hosty, Vltava – z Vy‰‰ího Brodu do âesk˘ch

Budûjovic

VáÏení rodiãe, milé dûti, mládeÏi,
dûkujeme, Ïe jste nám po cel˘ ‰kolní rok 2006-2007

vûnovali svou pfiízeÀ. Pro nás ‰kolní rok je‰tû nekon-

ãí - máme pro vás pfiipravenou nabídku letních tábo-

rÛ, které vedou zku‰ení pedagogiãtí pracovníci. Více

informací najdete na www.svc-korunka.cz a na tel.

ãísle 569 624 041.

Pfiejeme vám krásné proÏití letních mûsícÛ, hodnû

sluníãka a pohody.

Za kolektiv zamûstnancÛ SVâ Korunka

Jana Secová, fieditelka
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Kalendáfi událostí
5. ãervence se na Slezskoostravském hradû uskuteãní slavnost, pfii níÏ budou

vzpomenuty velké postavy na‰í historie: Cyril, Metodûj a M. Jan Hus. Zahájení bu-

de v 11.00 hodin, hlavní program pak od 14.00 hodin. Vedle hlavního proudu zába-

vy a pouãení bude nepfietrÏitû probíhat v areálu hradu i program pro dûti. 

Mgr. Pavel Sikora

Oddíl LO TJ Mariánské Hory zaji‰Èuje Mistrovství âR v terãové lukostfielbû
Ïactva. Závod je organizován jako mezinárodní a zúãastní se ho asi 100 lukostfielcÛ

z âR i ze zahraniãí. SoutûÏí se v kategorii mlad‰ích ÏákÛ ve vûku do 12 let a v kate-

gorii star‰ích Ïáku ve vûku do 14 let. Ná‰ oddíl bude reprezentovat na tomto mist-

rovství asi 15 na‰ich ãlenÛ. Slavnostní zahájení závodu bude 23. ãervna 2007
v 8.45 hod. v prostorách lukostfielnice lukostfieleckého oddílu TJ Mariánské Hory-

Ostrava. Ing. Ján Masár

KNIHOVNA – KNIHA – âTENÁ¤
Knihovna Mariánské Hory, Dalibo-

rova 9:
Oddûlení pro mládeÏ:
22. 6., úter˘ - „¤ecká keramika“ –

tvÛrãí dílna, ve které ozdobíme kvûtináãe fieck˘mi

motivy, od 13 do 16 hodin.

24. 7. a 28. 8., úter˘ - „Veselá zvífiátka“ – dílna,

ve které jednoduchou skládací technikou budeme

vyrábût papírové stonoÏky, veselé je‰tûrky, usmûva-

vé je‰tûrky a jiná roztomilá zvífiátka, od 10 do 17

hodin.

PÛjãovní doba v ãervenci a srpnu 
Oddûlení pro dospûlé Oddûlení pro mládeÏ
Pondûlí 9 – 15 zavfieno

Úter˘ 9 – 17 9 – 17

Stfieda zavfieno zavfieno 

âtvrtek 9 – 17 9 – 15

Pátek 9 – 15 9 – 15

Sobota zavfieno zavfieno

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Oddûlení pro dospûlé:
26. 6., úter˘ - „Pû‰inami let“ – prezentace nové

sbírky poezie pana Bohuslava Koblihy, zaãátek v 16

hodin.

2. 7. - 31. 8. - „DÏungle - svût divoké pfiírody“ –
v˘stava v˘tvarn˘ch prací klientÛ âtyfilístku – centra

pro osoby se zdravotním postiÏením v Ostravû-

Muglinovû, dennû bûhem pÛjãovní doby.

Oddûlení pro mládeÏ:
19. 7., ãtvrtek - „·perky z papíru“ – tvÛrãí dílna,

ve které si dûti mohou z barevn˘ch papírÛ vyrobit

korálky, náu‰nice, broÏe a náramky, od 13 do 17 ho-

din.

9. 8., ãtvrtek - „Ozdobné fietûzy“ – tvÛrãí dílna,

ve které budou dûti vyrábût z rÛzn˘ch materiálÛ

ozdoby do oken knihovny nebo do sv˘ch pokojíãkÛ,

od 13 do 17 hodin.

PÛjãovní doba v ãervenci a srpnu
Oddûlení pro dospûlé Oddûlení pro mládeÏ
Pondûlí 9 – 17 9 – 17

Úter˘ 9 – 15 zavfieno

Stfieda zavfieno zavfieno

âtvrtek 9 – 17 9 – 17

Pátek 9 – 15 9 – 15

Sobota zavfieno zavfieno

Pracovnice knihovny

Objednávky na telefonním ãísle: 606 777 977

RRRReeeeggggeeeennnneeeerrrraaaaããããnnnníííí     aaaa    zzzzeeee‰‰‰‰tttt ííííhhhhlllluuuujjjj ííííccccíííí     ssssttttuuuuddddiiiioooo

Slévárenská 8, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

www.salonrelaxace.wz.cz
e-mail: salon.relaxace.email.cz 

Sportovní masáÏe, aromamasáÏe, 
baÀkování, masáÏe lávov˘mi kameny, 

suché uhliãité koupele.
Speciální kúry na formování postavy 

strojem vacuum, pneuven bevuk 
a anticelulitidové masáÏe vãetnû zábalu.

Firma Alice Veãefiová PÓZA, o.s.,
nabízí gastronomické sluÏby ve sv˘ch provozovnách:

Jídelna PÓZA, Kralická 3, Ostrava-Mariánské Hory

◆ v˘roba, rozvoz a v˘dej tepl˘ch jídel na území mûsta Ostravy
◆ v˘roba a rozvoz chlazen˘ch jídel
◆ firemní a rodinné akce, rauty 

(dennû v˘bûr z nûkolika druhÛ hlavních jídel, obûdové 
a pfiesnídávkové polévky, minutky, saláty)

Obãerstvení PÓZA, 28. fiíjna 158, 
Ostrava-Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony)
◆ v˘dej hlavních jídel, polévek a minutek dle denní nabídky
◆ v˘robky studené kuchynû – dennû ãerstvé saláty, chlebíãky, 

zákusky
◆ teplé nápoje - káva, ãaj
◆ rozlévané nealko nápoje, cukrovinky atd.

V této provozovnû pfiijímáme objednávky na chlebíãky, 
mísy, jednohubky, zákusky a dorty.

KKKKoooossssmmmmeeeetttt iiiicccckkkk ˘̆̆̆        ssssaaaalllloooonnnn        SSSSYYYYDDDDAAAA
Gen. Janka 1157/3a, O.-Mar. Hory
Fifejdy I – u zdravotního stfiediska

Tel. 596 617 585, 603 876 642

PEDIKÚRA + MANIKÚRA + KOSMETIKA
MASÁÎE + KADE¤NICTVÍ

NEHTOVÁ MODELÁÎ + TURBOSOLÁRIUM
Od 6 Kã/min. – V¯KONNÉ TRUBICE
SLUÎBY LZE âERPAT P¤ES FKSP

+ DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA SLUÎBY
Provoz (doãasnû) Po-Pá 10.00 – 18.00

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

tel.: 775 264 104
MasáÏe, Dornova metoda, BaÀkování, Biotron

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU KORUNKA
Ostrava-Mariánské Hory, pfiíspûvková organizace, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

SVâ Korunka: 596 624 041-2, www.svc-korunka.cz



e-mail: uradmarhory@arsystem.cz ● www.marianskehory.cz. ● tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSK¯CH HOR A HULVÁK ● 7

Dp danex – plast
Prodej materiálÛ

VODA – TOPENÍ – PLYN

Baterie, um˘vadla, WC, potrubí PPR,
PVC, mûdûné, izolace, náfiadí, 

radiátory, kotle a jiné.

Vytápûní prÛmyslov˘ch objektÛ
plynov˘mi záfiiãi 

a teplovzdu‰n˘mi agregáty
Studie, projekty, ekonom. 
vyhodnocení, dodávky zafi.

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.

Nabídka sluÏeb v oboru kanalizace:
âi‰tûní odpadÛ od WC, umyvadel apod.

âi‰tûní kanalizace DN 25 aÏ DN 1200
Revize stavu svislé a leÏaté kanalizace DN 40 aÏ DN 1200 TV kamerami

âi‰tûní jímek, ‰achet, vpustí, odluãovaãÛ tukÛ a likvidace vzniklého odpadu
Bezv˘kopové opravy a rekonstrukce kanalizace

Pronájem a servis mobilních WC, um˘váren a oplocení
www.sebak.cz

e-mail: ostrava@sebak.cz
NONSTOP

Tel.: 596 136 000, 602 718 643, 724 600 113, 724  600 115

Cena inzerce je stanovena na 10 Kã za cm2 v ãernobílém provedení. V barevném 15 Kã

za cm2. Za inzerci ãtvrtletní  bude poskytnuta sleva 10 %, na celoroãní sleva 20 %.

Belgické koberce
2, 3, 4, 5 m + 3,66 m ‰ífie.
ZátûÏové koberce, ãisticí zóny, kusové 
koberce, bûhouny, ob‰ívání, kladení.

OTEV¤ENO:
Po - Pá 9.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00

tel.: 596 966 249, mobil: 602 966 763
Novináfiská 3, Ostrava-Mariánské Hory (areál tiskáren)
www.eostrava.info/firmy/koberce,  www.koberce-ostrava.cz
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Oãima redaktorky

DNE 28. 4. - JARNÍ ÚKLID
Obyvatelé osady Bedfii‰ka a Îelezná ã. 10 a 12 v MH a H uklízeli za

pfiímé úãasti starosty ing. Radomíra Michniaka. 

DNE 24. 4. PROBùHLA AKCE ·ROT
MP, PâR v souãinnosti s ÚMOb MH a H kontrolovala osoby, které

do sbûren dováÏí druhotn˘ materiál k v˘kupu a zejména pÛvod nabytí

tohoto materiálu.DNE 10. 5. se slavil Den matek na DPS Novoveská.

DNE 3. 5. CVIâILY SLOÎKY IZS
Zhlédli jsme cviãení sloÏek integrovaného záchranného systému. ·lo

o simulaci havárie autobusu, osobního a dodávkového auta.

Potfiebujete rychle PEDIKÚRU?
Volejte  SYDA - 596 617 585

Provoz doãasnû od 10.00 do 18.00 hod.

Pronajímáte dÛm nebo byt?
Nabídneme nejlep‰í fie‰ení.

Zaji‰Èujeme bydlení pro zahraniãního investora.
Poskytujeme smluvní servis po dobu trvání nájemní smlouvy.

◆ zajistíme prodeje domÛ, pozemkÛ
◆ znalecké posudky, kupní smlouvy
◆ prodeje bytÛ formou

internetové aukce www.drazbabytu.cz

AREON REALITY s.r.o., Po‰tovní 2, 
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: 596 130 109, 608 973 125,
info@areon.cz, www.areon.cz


