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Bylo to před deseti roky, když 
jsem se v Torontu jako první čes-
ký novinář setkal s fenoménem 
zvaným romský exodus. Jako 
první český novinář jsem o tom 
napsal pro naše média. Reportáž 
si přečetl Josef Klíma z TV Nova, 
přijel za mnou do Ostravy, kde 
jsem mu řekl všechny podrob-
nosti a přenechal mu svůj námět. 
Vznikl televizní dokument, který 
přinesl českým občanům vízovou 
povinnost pro vstup do Kanady.

Měl jsem tu smůlu, nebo štěstí, 
že jsem se nacházel přímo v cent-
ru tohoto dění. A všechno začalo 
docela komicky…

„Co děláš tak daleko od Ostra-
vy?“ zeptal jsem se v torontském 

baru Roma, kterého jsem znal 
jako novinář z ostravských soud-
ních síní.

„Žádám tady o azyl!“ řekl sebe-
jistě známý kapsář z Přívozu.

„Azyl!?“ žasl jsem. „Je přece 
rok 1997, není důvod emigro-
vat…“

„Když tady řekneš, že tě v Čes-
ku i dnes ohrožují skíni, co Romy 
zabíjejí a šikanují, můžeš požá-
dat o status uprchlíka,“ sdělil mi 
s úsměvem.

„Hele, co kdybych si tady požá-
dal o azyl i já?“ šokoval jsem ho.

„Copak tebe někdo v Ostravě 
diskriminuje?“ vytřeštil na mě oči. 
„My nemůžeme jít v noci v klidu 
po ulici ze strachu, že nás zbijí 

holé lebky!“ „Co kdybych řekl, že 
mě diskriminují Romové, protože 
nemůžu jít v klidu ve dne v Ostra-
vě po ulici ze strachu, že mě okra-
dou!“ vybuchl jsem.

„To je naše kulturní identita!“ 
řekl sebevědomě. „Být čorkařem 
se u nás dědí z rodu na rod!“

„Hele, statečný dědici cikán-
ské kulturní identity, co když se 
domluvíme a budeme si v Kana-
dě dělat jeden druhému svědka 
u imigračního soudu?“ plácl jsem 
ho přátelsky po zádech. „Ty mi 
dosvědčíš, že jste mě v Ostra-
vě napadli a zranili, přičemž jste 
hanobili moji rasu, já ti zase před 
imigračním soudem potvrdím, že 
jsem tě chtěl zabít za to, že jste mé 

ženě ukradli v tramvaji z kabelky 
deset tisíc korun, doklady a firem-
ní razítko!“ 

„Ty jsi ale běloch, gadžo, tobě 
tady fakt azyl nedají!“ podíval se 
vážně. „A vůbec – kdo tě tam teď 
šikanuje, když jsem už v Kanadě?“ 
snažil se nejapně žertovat. „Když 
se Romové vystěhují z Česka do 
Kanady, budou spokojeni i gad-
žové z Ostravy! Tak proč si lámat 
hlavu…?“

Náhle mi bylo jasné, proč se 
moji romští spolucestující šprtali 
v letadle tři slůvka v angličtině: 
status of refugee – status uprch-
líka. Vyslovili je před celníky 
a měli rázem, jako »diskriminova-
né české etnikum«, co srdce ráčí. 

Na letišti se jich ujali imigrační 
úředníci, zadarmo je odvezli do 
motelu, dali jim ubytování na účet 
státu i peníze na stravu. K tomu 
bezplatně tlumočníka a slevu na 
městskou hromadnou dopravu i na 
nákup základních potravin. A ještě 
peníze »na přilepšenou«.

„Jak chceš dělat řidičák, když 
neumíš anglicky?“ chtěl jsem po-
chopit, odkud se bere jeho nevída-
né sebevědomí. „V osmnácti jsem 
byl zdravý jak kosmonaut a dostal 
jsem v Ostravě invalidní důchod, 
proč bych teď jako nebohý psa-
nec neměl v Torontu dostat řidi-
čák…?“ pohrdlivě se ušklíbl.

 
 (Pokračování na str. 2)

Jak Romové emigrovali do Kanady

Proč jsme podpořili změnu
na radnici v Mariánských

Horách a Hulvákách
Volby v roce 2006 v MH+H vy-

hráli Nezávislí. Spojenectví ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL bylo pro ostatní 
politické subjekty velkým překva-
pením. Tento fakt jsme vzali jako 
skutečnost a začali jsme pečlivě 
sledovat dění v obci. Na společnou 
platformu s Nezávislými nás po-
stavil stejný zájem na rozvoji obce, 
dokončení rozdělaných investic 
a realizace nových plánů.

Radnici a také všechny výbory 
a komise ovládla Koalice. Velmi 
brzy jsme začali tušit, že nové vede-
ní začíná mít určité problémy nejen 
s chodem úřadu, ale i s chodem ce-
lého obvodu: nepořádek, nekosení 
trávy, nebyly zahajovány investiční 
akce, práce se vyznačovala nekon-
cepčností, vládla nervozita, nastalo 
propouštění profesionálních pracov-
níků z úřadu a další závažné nedo-
statky byly na denním pořádku.

Hlavní náplní práce se stalo prová-
dění finančních a hospodářských au-
ditů, které měly prokázat rozkrádání 
a zneužívání finančních prostředků 
obce, zejména ze strany bývalé paní 
starostky. Tyto audity nebyly samo-

zřejmě zadarmo. Stály dost peněz 
z kapes daňových poplatníků. Sou-
běžně s těmi kontrolami probíhalo 
i propouštění zaměstnanců, kteří byli 
nějakým způsobem spjati s pí Janáč-
kovou. Byly vypracovány seznamy 
jako za války a podle nich se jedna-
lo. Jen se – bohudík – propouštělo. 
Na radnici zavládl duch personální-
ho teroru a nejistoty pod názvem op-
timalizace státní správy. Přestalo se 
pracovat a čekalo se, kdo zase dosta-
ne červenou kartu. Nic naplat, linie 
pod vedením pana starosty byla dána 
a podle ní se jednalo.

Vše jsme sledovali. Jednoho 
dne jsme si řekli, že jsme nešli do 
voleb proto, abychom nečinně při-
hlíželi stavu od deseti k pěti. Chtěli 
jsme pracovat pro blaho a rozkvět 
obce. Ale nebyli to jen opoziční 
zastupitelé, kteří se na to nemohli 
dívat. Byli to i řadoví občané, kte-
ří volili právě ty zastupitelé, kteří 
tento problém rozpoutali. Obrace-
li se na nás, abychom s tím něco 
udělali. Nabízela se jediná cesta, 
a to: změna ve vedení radnice.

(Pokračování na str. 2)

dovolte mi, abych vás všechny 
v této hektické a neklidné době 
srdečně a upřímně pozdravila 
a popřála vám krásné prožití 
prázdnin a zasloužené dovole-
né. 

Měla jsem sice zpo-
čátku úmysl vám 
zde popsat důvo-
dy, proč jsem 
se „vrátila“, 
ale rozhodla 
jsem se to ne-
udělat. Každý 
z vás si již 
určitě vytvořil 
na situaci na 
radnici svůj ná-
zor – ať už je pro 
mne příznivý, či 
nikoliv. Nebudu, 
a ani nechci, ko-
mentovat dění 
na radni-

ci v období od 6. 11. 2006 do 
6. 6. 2007. Ne, že bych k tomu 
neměla co říct, ale možná by to 
z mých úst znělo neobjektivně. 
Takže to jediné, co bych ráda, 
abyste věděli, že chci nadále 

pracovat ve prospěch 
našeho obvodu, po-

kračovat v tom, 
co jsme přeruši-

li a hlavně se 
snažit o klid 
a pohodu pro 
vás. Abychom 
to dokázali 
z v l á d n o u t , 
potřebuji vaši 
podporu a spo-
lupráci. Věřím, 
že mi věříte…

AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY
1. Na ul. 28. října mezi ul. Železárenskou a 1. Máje provádí Se-

veromoravská plynárenská, a.s. Ostrava  pokládku plynovodu vč. 
přípojek. Stavbu provádí fa SKATYL spol. s.r.o. Ostrava, zahájena 
byla 9. 7. 2007 a bude dokončena ve vozovce 30. 8. 2007, v chodní-
ku se předpokládá do konce listopadu 2007.

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje provádí nový povrch 
komunikace 28. října od ul. U Koupaliště  po ul. Železárenskou 
s termínem zahájení 1. 9. 2007, pravděpodobné ukončení 10. 11. 
2007.

3. Na ul. Železárenská v blízkosti křižovatky s ul. 28. října prová-
dí Fa EWI Vítkovice opravu vodovodního řádu, a to od 16. 7. 2007 
s termínem ukončení 30. 8. 2007.

4. Na ul. Novoveská v úseku ul. Oběžná a na kruhovém objezdu 
ul. Přemyslovců a Grmelova provádí fa STAVIA - silniční stavby, 
a.s. Ostrava nový povrch komunikace ve dvou etapách s termínem 
dokončení  19. 9. 2007. 

5. V úseku 28. října po ul. Korunní se pokládá nový kanalizač-
ní řád s následným novým povrchem vč. celkové úpravy chodníků 
a zeleně. Uzávěra je rozdělena do dvou etap.Termín uzávěry I. etapy 
byl 13. 3. 2007, konec II. etapy bude 30. 10. 2007. 

 Margit Mostýnová, odbor MHDaO

Poté, co byla zveřejněna rok 
stará nahrávka z debaty opráv-
něně si stěžujících obyvatel 
osady Bedřiška v Ostravě na své 
romské sousedy – víme, kdo to 
„zařídil“ a proč – roztrhl se na 
radnici v Mariánských Horách 
a Hulvákách pytel s telefonáty, 
e-maily, SMS a návštěvami, kte-
ré popisují zlodějny a loupeže 
jednoho etnika. 

Jen namátkou: starostka Ja-
náčková honí v noci romské 
výrostky, kteří ukradli souse-
dovi okapy, dohněda opálená 
trojice podrazí berle nemocné 
paní z ulice Nivnické a ukradne 
jí z baťůžku peníze a doklady, 
v pravé poledne vytrhávají 
romské děti plechové parapety 
v přízemí domů, dokonce 
i vlastní školy.... Vypadá to tak, 
že zlodějům a lupičům naros-
tl hřebínek, když se dozvěděli, 
jak media a všelijaké iniciativy 
se dovedou vyřádit na autorech 
nešťastně formulovaných vět 
poukazujících na bezvýchodnost 
spolužití dvou etnik. Výsledkem 
je - kdo řekne cokoliv proti Ro-
mům – hanobí rasu.

A přitom lidé od státu oče-
kávají, že nebudou olupováni 
za bílého dne a nechtějí slyšet 
průjmy vznešených a nic neřeší-
cích proklamací. Lidé chtějí prá-
vo a spravedlnost pro všechny 
bez rozdílu barvy pleti. Umíme 
pojmenovat situaci bez hrozby 
trestního oznámení? Jezerský

Narostl jim
hřebínek

Vážení a milí občané 
Mariánských Hor

a Hulvák,

Děkuji,
vaše starostka 
Liana

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MH+H
ÿ Informace o práci policie, bezpečnostní situace v obvodě
Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2007
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(Pokračování ze str. 1)
Čeští Romové, žádající v Ka-

nadě o azyl pobírali zhruba sedm 
dolarů na den a osobu jako přilep-
šení, přičemž jim zdejší radnice 
platila ubytování a stravu. Pěti-
členná romská rodina tak měla bez 
práce denně skoro 35 dolarů. Kdo 
měl jídlo třikrát denně a na poko-
ji sprchu, dostal »jen« pět dolarů 
na den, na koho zbyla skromnější 
ubytovna, tomu přidali.

„Co všechno se dá za pětatřicet 
kanadských dolarů nakoupit?“ ze-
ptal jsem se v torontské samoob-
sluze. „Dohromady čtyři kila vep-
řového masa, dvě kila kuřecích 
párků, čtyři litry stolního oleje, 
bochník chleba, deset housek, tři-
cet buchtiček a kostka margarinu,“ 
dostal jsem šokující odpověď.

Tak jsem začal ještě v únoru 
1997 psát z Toronta reportáže pro 
české deníky o romském exodu. 
Přečetl si je i redaktor televize 
Nova Josef Klíma, přijel za mnou 
do Ostravy, vyzvěděl, co se dalo 
a natočil dokument, v němž byly 
příběhy romských rodin prezento-
vány jako rozmarný výlet. Nejvíc 
se asi líbil torontskému právníko-
vi George J. Kubešovi, jemuž se 
brzy po jeho odvysílání rozrostla 

klientela o sto Romů. Za jednoho 
mu kanadská vláda vyplatila dva 
tisíce dolarů.

„Když náhodou v Kanadě azyl 
nedostaneme a budeme se muset 
vrátit do České republiky, nezbo-
ří se svět,“ ujistil mě klidně další 
romský žadatel.

„Náš byt v Ostravě jsme pro-
najali, takže nám z něho jdou pe-
níze a máme se po návratu kam 
nastěhovat. Navíc nám do rodiny 
přibude kanadský občan,“ řekl 
s úsměvem. „Moje žena je v jiném 
stavu a podle zdejších zákonů zís-
ká každé dítě, narozené třeba v le-
tadle při mezipřistání v Montrea-
lu, kanadské občanství…“ dodal 
a pohladil svoji choť po bříšku.

„Když seženeme byt, dostane-
me od vlády Ontária sociální pod-
poru. Ta činí měsíčně 650 kanad-
ských dolarů na ubytování, kolem 
čtyř stovek je na stravu,“ vypo-
čítával a vesele brnkal na kytaru. 
„K tomu dostaneme dalších 700 
dolarů jednorázově, jako tak zva-
né »startovné« na zařízení bytu. 
Před Vánocemi nám přibude obli-
gátní stovka na dárky a sleva na 
městskou hromadnou dopravu,“ 
přidal informovaně.

A pokud by chtěl pracovat, 

nebyl by to problém. Kanada je 
na prvním místě ve světě v těžbě 
uranu, kterého vydobývá 34 % 
světové produkce. Dost práce je 
v dřevozpracujícím průmyslu; dvě 
třetiny na světě vyrobeného papí-
ru pocházejí z Kanady. A pak je 
tady zemědělství – každý třicátý 
třetí Kanaďan pracuje v tomto od-
větví, které je spolu s lesnictvím 
a dřevařským průmyslem hlavním 
hospodářským odvětvím země. 
Průměrná farma zde má rozlohu 
225 hektarů a potřeba je každé 
ruky. Průmysl zaměstnává dvacet 
procent obyvatelstva a vytváří 
27 % HDP.

A s tím úplně vážně počítal 
Vladimír Kroščen z Ostravy. Po-
tkal jsem ho i s manželkou a čtyř-
mi dětmi při mezipřistání na letišti 
v Paříži.

„Pro nás už cesta zpátky neexis-
tuje. Prodali jsme byt a za letenky 
dali devadesát tisíc,“ řekl odhod-
laně. „Chci zkusit žít v zemi, kde 
nebudou našim dětem rozbíjet 
hlavy cikáni za to, že řádně chodí 
do školy, a kde je nezmlátí gadžo-
vé, že jsou černí…“

Vladimír pochází z třinácti dětí 
a ví, co jsou to životní složitosti. 
Do Kanady si vezl svůj výuční list 

a potvrzení o svářečských zkouš-
kách a výpis z trestního rejstříku. 
Nikdy nebyl trestně stíhán, jeho 
rodina nikdy nevzala ani korunu 
podpory a sociálních dávek, přes-
tože za byt platili čtyři tisíce.

A zatímco Romové v Torontu se 
radovali, tisícům členů Českého 
a slovenského sdružení v Kanadě 
se dělaly vrásky. Vybídli mě proto, 
abych do největších ontárijských 
novin Globe and Mail napsal člá-
nek, jestli jsou Češi rasisté, nebo 
jen z lidského hlediska nemají rádi 
jakékoli nepřizpůsobivé občany.

„Nemáme se rádi, ale snášíme 
se!“ řekl mi předseda Českého 
a slovenského sdružení v Kanadě 
Josef Čermák.

A tak jsem v malé torontské ko-
můrce napsal článek; o povodních 
a chování postižených občanů bě-
hem jejich dočasného ubytování 
v prostorách některých základ-
ních a vysokých škol, o tom, jak 
prodávali humanitární pomoc na 
černém trhu, jak si na dobré bez-
platné bydlo zvali i své příbuzné 
ze Slovenska, jak brali třicet tisíc 
odškodnění a kupovali si za ně le-
tenky do Kanady, o jejich nechuti 
pracovat…
Článek šokoval, pokrytecky 

jsem byl prohlášen za největší-

ho odpůrce barevné rasy, zvláště 
když jsem ještě pronesl, že rasis-
ta nejsem, jelikož mám doma i 
barevnou televizi. Čecho a Slová-
kokanaďané však byli rádi, že mají 
obětního beránka a argument, proč 
žádat vízovou povinnost pro Čes-
kou republiku.

„Nechceme dezinfikovat naše 
školy a živit nepřizpůsobivé 
přistěhovalce, kteří obchodují 
s drogami a chtějí žít pouze ze 
sociálních podpor z našich daní!“ 
protestovali u kanadské minis-
tryně práce a sociálních věcí. 
A protestovali tak vehementně, až 
z toho pro mě bylo odsouzení za 
rasismus Helsinským výborem při 
Americkém kongresu a pro Česko 
vízová povinnost.

Alespoň mám vzkaz pro Ka-
naďany; chyba není v Česku, ale 
ve vašem multikulturním zákonu. 
Kdyby přistěhovalce nerozmazlo-
vali a bez dolaru je ihned vyhos-
tili, nikdo by se k nim nehrnul. 
A Romové už vůbec ne! Ale kdo 
by potom v Kanadě načerno za-
metal chodníky, těžil uran, svážel 
odpadky a kácel stromy…? 
Převzato s laskavým svolením 
autora Břetislava Olšera
www.bretislav-olser.enface.cz

Jak Romové emigrovali do Kanady

V poslední době se v našem 
obvodě nemluví o ničem jiném, 
než o hospodaření, které dle vy-
jádření bývalého vedení radnice 
bylo špatné, nehospodárné, plýt-
valo se z finančními prostředky 
daňových poplatníků atd. K to-
mu, aby se prokázalo naplnění 
těchto tvrzení slouží audity hos-
podaření. Provádějí se dvojím 
způsobem. Buď ze zákona, kdy 
nestojí radnici ani korunu a dělá 
ho Magistrát města Ostravy, nebo 
jej může zadat radnice se souhla-
sem orgánů samosprávy měst-
ského obvodu. Pak to znamená, 
vypsat výběrové řízení a zaplatit.

V prvním pololetí roku 2007 
se uskutečnily v MH+H audity 
obou typů. Pan exstarosta zadal 
„jisté“ firmě bez výběrového 
řízení ověření vybraných sku-
tečností v oblasti hospodaření, 

o kterých byl přesvědčen, že po-
rušují zákon. S touto firmou byla 
uzavřena smlouva a bylo jí za-
placeno 180 000 Kč. Firma sice 
nezjistila žádné rozkrádání ani 
nehospodárné nakládání s ma-
jetkem, ale na určitá pochybení 
narazila, což stačilo k tomu, aby 
zpráva o hospodaření byla na-
fouknuta. Okamžitě byla zveřej-
něna na internetových stránkách 
radnice, aby „všichni“ viděli, jak 
ta Janáčková špatně hospoda-
řila. Nezávisle na něm – téměř 
ve stejné době – proběhl radnicí 
další audit, který nařídil Magis-
trát města Ostravy. Závěrečná 
zpráva po kontrole hospodaření, 
tentokrát pražskou auditorskou 
firmou, hovoří zejména o ad-
ministrativních chybách. Audit 
se panu exstarostovi nehodil 
a tak se o něm už v Ostravě ne-

hovoří. Dokonce ho nebere na 
vědomí ani Magistrát města Os-
travy, který ho financoval. Rada 
města Ostravy usoudila, že vůči 
MH+H je třeba přísně zakročit. 
A to i přesto, že ten „objedna-
ný“ a zveřejňovaný audit nese 
v úvodu upozornění: „Toto ově-
ření nesplňuje požadavky pro 
vydání auditorského výroku, 
a proto tato zpráva není zprá-
vou o provedení finančního au-
ditu účetní uzávěrky…“

Na závěr bych chtěl uvést, že 
jsem pro důslednou kontrolu hos-
podaření s veřejnými prostředky 
a nezajímá mně, kdo právě sedí 
na radnici. Jsem ale výhradně pro 
nedogmatickou kontrolu. Věřím, 
že občané dokážou rozlišit mezi 
objektivitou a subjektivitou.

Jiří Boháč

Objektivita nebo msta?

(Pokračování ze str. 1)
Věděli jsme, že ne všichni občané 
to pochopí, ale nebáli jsme se jít do 
toho. Bývalé vedení za dobu své vlá-
dy na radnici udělalo vše, aby se se 
svými sliby zalíbilo řadě občanům.
Zejména rómská komunita v osadě 
Bedřiška dostala řadu slibů, ale ne-
pochopili jednu podstatnou věc: že 
jsou to jen sliby, které nejsou ničím 
podloženy.

Také nově ustanovený odbor kon-
troly – a zejména jeho vedoucí – se 
dal velmi rychle a silně slyšet. Se vší 
vážností začal provádět kontroly na 

školských zařízeních a pasoval se 
do role nejchytřejšího. Jeho jednání 
bylo neprofesionální a o jeho zna-
lostech práce z finanční sféry se dalo 
hodně pochybovat. Jako vedoucí 
kontroly neuznával i vysoce profe-
sionální pracovníky z finančních in-
stitucí, kteří se touto problematikou 
každodenně zabývají. Ředitelé zaří-
zení nebyli tímto přístupem nadšeni 
a podávali námitky. Nic naplat, pan 
vedoucí dostal „teplé místečko“ jako 
odměnu a tak se musela vykazovat 
činnost, i kdyby to k ničemu nebylo. 
A ono to opravdu k ničemu nebylo.

O záležitostech na této radnici po 
volbách 2006 by se dalo ještě dlouze 
psát. Považoval jsem za důležité jen 
něco nastínit. Každý z Vás si může 
udělat svůj vlastní úsudek a odpo-
vědět si na otázku: proč jsme byli u 
toho. S odstupem času si uvědomu-
ji, že jsme udělali dobře, že obec se 
bude dál rozvíjet, lidé dostanou zase 
chuť pracovat i veselit se. Já osobně 
bych si to přál a jsem připraven spo-
lupracovat se všemi, kteří to chtěli 
a nebudou se zabývat vytahováním 
nesmyslných problémů, tak jak to 
bylo v případě minulého vedení. 
Chci vést věcnou diskuzi o problé-
mech obce. Vy, občané našeho obvo-
du si to zasloužíte. Proto jste si nás 
zvolili.  Jiří Boháč

Proč jsme podpořili změnu na radnici 
v Mariánských Horách a Hulvákách Dávky pomoci

v hmotné nouzi
Odbor sociálních věcí zabezpečuje rozhodování a výplatu dávek 

pomoci v hmotné nouzi občanům městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky prostřednictvím 7 dávkových a 3 sociálních pra-
covníků. V souvislosti s přijetím zákona č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, došlo ke změně okruhu společně posuzovaných osob pro úče-
ly dávek systému pomoci v hmotné nouzi.

S účinností od 25. 6. 2007 se proto občané při řešení svých po-
žadavků s jednotlivými dávkovými a sociálními pracovníky orien-
tují podle počátečního písmene svého příjmení. Kanceláře přísluš-
ných pracovníků jsou umístěny v budově A, na ul. Přemyslovců 63 
a v budově C, na ul. Přemyslovců 65 (bližší rozlišení v tabulce):

 Počáteční    Sociální pracovnice písmeno Dávková pracovnice Sociální pracovník  příjmení občana
 A – Č Zdeňka Budova A, dv. č. 8 Lukáš Drlík Budova C, dv. č. 11
  Dubovská tel. 599 459 226  tel. 599 459 263

 D – I Naděžda Budova A, dv. č. 8 Elen Budova C, dv. č. 11
  Lindovská tel. 599 459 227 Mačugová tel. 599 459 263

 J – K Radka Budova A, dv. č. 7 Elen Budova C, dv. č. 11
  Hrušková tel. 599 459 228 Mačugová tel. 599 459 263

 L – Pa Jindra Budova A, dv. č. 7 Eva Budova C, dv. č. 11
  Sestřenková tel. 599 459 228 Schofferová tel. 599 459 263

 Pe – R Denisa Budova C, dv. č. 9 Lukáš Drlík Budova C, dv. č. 11
  Jožáková tel. 599 459 259  tel. 599 459 263

 Ř – To Eva Budova C, dv. č. 12 Eva Budova C, dv. č. 11
  Palmiová tel. 599 459 262 Schofferová tel. 599 459 263

  Jana Budova C, dv. č. 12 T, U
 Tr – Ž Šebestová tel. 599 459 262 Eva Budova C, dv. č. 11 
    Schofferová tel. 599 459 263

    V – Y Budova C, dv. č. 11
    Lukáš Drlík  tel. 599 459 263

    Z, Ž
    Elen Budova C, dv. č. 11
    Mačugová  tel. 599 459 263

Děkujeme občanům za pochopení, jestliže v některém případě 
došlo pro ně ke změně sociálního nebo dávkového pracovníka. Jsme 
však přesvědčeni, že nové uspořádání přispěje ke spokojenosti při 
řešení jejich záležitostí.
 Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru sociálních věcí
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Od komunálních voleb v MH+H uplynulo více než 8 měsíců. 
Leccos se od té doby událo a tak nebude na škodu si připomenout, 
jak jste vy, voliči Mariánských Hor a Hulvák volili.

Tabulka výsledků hlasování:
NEZÁVISLÍ 30,68 % 5 mandátů
ODS 27,39 % 4 mandáty
ČSSD 18,85 % 3 mandáty
KSČM 13,08 % 2 mandáty
KDU-ČSL 5,76 % 1 mandát

Rovněž si připomeneme i počty hlasů, které obdrželi zastupite-
lé, kteří se dostali do zastupitelstva (v počtu 15), když zapracovala 
matematika zákona o volbách:
Liana Janáčková NEZ 1370 hlasů
Jiří Jezerský NEZ 1143 hlasů
Michaela Rašková NEZ 1093 hlasů
Vladimír Sikora NEZ 1059 hlasů
Eva Klapetková NEZ 1015 hlasů
Radomír Michniak ODS 992 hlasů
Jan Machač ODS  953 hlasů
Jan Adámek ODS 960 hlasů
Dagmar Stachová ODS 960 hlasů
Zdeňka Nohelová ČSSD 697 hlasů
Lumír Slovák ČSSD 686 hlasů
Ludmila Večerková ČSSD 682 hlasů
Jiří Boháč KSČM 492 hlasů
Luděk Kokeš KSČM 472 hlasů
Markéta Korpasová KDU-ČSL 267 hlasů

Poté, co byly v říjnu 2006 oznámeny výsledky voleb, sdělilo 
koaliční seskupení ODS, ČSSD, KDU-ČSL, že: 

- převezmou moc, protože jen ony jsou demokratické strany
- silou osmi mandátů prosadí svého starostu, svou místostarost-

ku a své radní
- si rozdělí mezi sebe posty finančního a kontrolního výboru
Na radnici v Mariánských Horách také vyčlenili místnost pro 

kancelář poslance ČSSD pana Wolfa. Tímto rozhodnutím ostatní 
politické subjekty poslali do opozice. Starostovat začal p. Michni-
ak, pí Nohelová a radní p. Machač, p. Adámek a pí Korpasová.

Udělejme si součet hlasů, které dostali zastupitelé tzv. „demo-
kratických stran“ a „nedemokratických stran“.

ODS + ČSSD + KDU-ČSL: 3826 + 2065 + 267 = 6158 hlasů, 
disponují s osmi mandáty NEZ + KSČM: 5680 + 964 = 6644 hla-
sů, disponují jen sedmi mandáty.

Tento stav byl změněn na zasedání zastupitelstva dne 6. 6. 2007, 
kdy se k tzv. opozici přidala paní Stachová, která měla a má výhra-
dy ke způsobu řízení městského obvodu od listopadu 2006.

Starostkou byla 6. 6. 2007 zvolena paní Janáčková, místosta-
rostou pan Boháč a radní jsou p. Jezerský, pí Rašková a p. Andrle 
– náhradník, který vystřídal pana Sikoru. Předsedové a složení vý-
borů zůstalo takové, jaké bylo navoleno v listopadu 2006.

S odstupem 
času…Radnice v Mariánských Horách 

a Hulvákách měla svého dvorního 
fotografa. Náš občan František 
Řezníček měl zmapovaný každý 
kout Ostravy, jeho archiv byl velmi 
cenný. Fotografie míst, které odne-
sl čas, ve srovnání s tím, co se tam 
nachází dnes, jsou dokumentem 
k nezaplacení. František to dělal 
s láskou, protože nedokázal jinak 
mačkat spoušť svého aparátu než 
s maximálním zaujetím pro doku-
ment, který doba vyžaduje. Kdo 
jiný to měl dělat? Jedině odbor-
ník na slovo vzatý. Tím František 
Řezníček byl. Spolupráce s ním na 
knize „Mariánské Hory a Hulváky 
100 let“ byla plodná a věřte, že 
vybrat ze záplavy skvělých fotek ty 
nejlepší, byl kumšt. Pan Řezníček se 
ho zhostil na jedničku a kniha měla 
úspěch.

My Ti Františku děkujeme, je 
nám moc líto, že teď budeš fotit jiná 
místa, než město, ve kterém jsi tak 
rád bydlel.

S úctou
Liana Janáčková
a Jiří Jezerský

Pozn. redakce: Pan František 
Řezníček nás opustil dne 1. 7. 2007 
ve věku 53 let.

Fotograf

Každý občan zvolený do ja-
kéhokoliv zákonodárného sboru 
(parlament, obecní zastupitelstvo 
apod.) vykonává svůj mandát 
osobně a v souladu se svým sli-
bem a není přitom vázán žádnými 
příkazy. Tak zní zákon.

Stává se však, že politická stra-
na, na jejíž kandidátce se člověk 
s mandátem vyskytuje, si ná-
rokuje právo o tomto mandátu 
rozhodovat a v tu ránu je man-
dát předmětem sporů. Zejména 
tehdy, když poslanec, senátor či 
zastupitel svůj názor na rodnou 
stranu změní a ocitne se v jiném 
politickém seskupení. I Winston 
Churchil přestupoval z jedné poli-
tické strany do druhé a stará dobrá 
Anglie – kolébka demokracie – se 
kabonila, ale nakonec byla ráda, 
že ho měla. Politika už je taková. 
Angažovaný jedinec se musí smí-
řit s nactiutrhováním, pomluvou, 
osočováním poté, co opustí své 
hnízdo. Důležité je, aby on – člo-
věk s mandátem – měl svůj cíl. 

Cíl, o kterém bude přesvědčen, že 
je ve shodě s co největším počtem 
voličů.

Otázkou je, kdo z nás umí své 
příznivce spočítat. Existuje k to-
mu jedna jediná metoda a tou jsou 
tajné volby. Ty umí přidělit man-
dát a ten se pak stává neměnný. 
Neodvolatelný. Zde nepomůže 
žádné petiční právo, neuspějí ani 
dopisy žádající „popravu“, jak si 
mnozí pamatují, že tak se dělo 
v zemích koruny České. Proto tvr-
dím: mandát je mandát a NIKDO 
s ním násilím nehne. Díky bohu. 
Samozřejmě existují důvody, kdy 
mandát zaniká. Jsou dány záko-
nem č. 491/2001 Sb., paragraf 
55. Koho tato problematika blíže 
zajímá, má možnost samostudia 
výše uvedeného. Předesílám, že 
tam ani písmenko není o tom, že 
nespokojenost občanů s politikem 
(akce typu „děkujeme odejděte“) 
musí být vyslyšena.

Jiří Jezerský

MandátMezi námi je již pramá-
lo těch, kteří vědí, že 

jejich předci přišli do Ostra-
vy z Haliče. Možná, že právě 
Vy jste ten poslední pamětník 
svých haličských kořenů. Sbí-
rám a archivuji vzpomínky  Os-
traváků na přelomu 19. a 20. 
století, abych přiblížil našim 

potomkům nejbouřlivější dobu 
našeho města a zároveň dopl-
nil kroniku Mariánských Hor 
a Hulvák.

Předem děkuji za každou 
písemnou informaci, kterou 
mi můžete poslat na e-mail: 
jiri.jezersky@marianskeho-
ry.cz  nebo na adresu: Radni-
ce MHaH, Přemyslovců 63, 
709 36  Ostrava.

Jiří Jezerský,
radní Mariánských Hor
a Hulvák

Mezi námi Dostáváte Zpravodaj?
Od ledna t.r. je Zpravodaj 

roznášen poštovními doručo-
vatelkami do všech domácností 
městského obvodu. Pro Vaši in-
formaci uvádím, že Zpravodaj 
vyjde v roce 2007 ještě koncem 
září a na přelomu listopad-pro-
sinec. Pokud v tomto období 
nenajdete své noviny v poštov-
ní schránce, informujte mne 
prosím telefonicky (599 459 234 
nebo 604 833 062).

Noviny si poté můžete vy-
zvednout osobně na Radnici 
v kanceláři Podatelny (přízemí), 

kde také nahlásíte své jméno 
a bydliště pro sjednání nápravy.

Celé znění novin máte k dis-
pozici také na webových strán-
kách www.marianskehory.cz.

Ráda přivítám Vaše náměty 
či připomínky, které mi můžete 
zasílat na adresu ÚMOb Ma-
riánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 63, 709 34  Ostrava 
nebo na e-mail:
zeisberger@marianskehory.cz

Těším se na spolupráci s Vámi.
Gabriela Zeisberger, redakce

V souvislosti  s novým zákonem čís. 107/2006 
Sb. O jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
s platností od 1. 1. 2008, žádáme všechny NÁJEM-
CE obecních bytů, aby se v průběhu měsíce SRPNA 
2007

O S O B N Ě
dostavili na bytový odbor k podpisu a převzetí no-
vých výpočtů nájemného.
Nové nájemné bude platit od 1. 1. 2008.
Nutno přinést občanský průkaz!

Dostavit se můžete na odbor bytového hospodář-
ství:
PONDĚLÍ a STŘEDA 8.00 – 17.00 hodin
ÚTERÝ a ČTVRTEK 7.00 – 15.30 hodin
PÁTEK  7.00 – 14.00 hodin
Kontaktní osoby:
p. Balusová tel. 599 459 220, p. Slámová tel. 
599 459 221, p. Barnasíková tel. 599 459 250, 
p. Idesová tel. 599 459 265, p. Stachová tel. 
599 459 251, p. Kneblová tel. 599 459 252

! POZOR ! Sdělení odboru bytového hospodářství
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l Byty jsou určeny osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního po-
stižení a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.

l V případě nenaplnění kapaci-
ty domu s pečovatelskou službou 
může být přidělen byt občanům, 
kteří mají starobní nebo plný inva-
lidní důchod a u kterých lze před-
pokládat, že budou potřebovat 
pečovatelskou službu díky zhor-
šování zdravotního stavu.

l Žádost o pronájem se podává 
na předepsaném tiskopise. Žádost 
může podat občan ČR, který uží-
vá byt nebo dům na území ČR:

- je způsobilý k právním úko-
nům 

- je poživatelem starobního 
nebo plného invalidního důchodu, 
přičemž platí, že v případě žádosti 
manželů musí být tato podmínka 
splněna u obou

- nemá ke dni podání žádosti 
nesplněné závazky vůči měst-
skému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

l Do evidence žádostí o proná-
jem  bytu  v domě s pečovatelskou 
službou nejsou přijímány žádosti 
občanů:

- kteří nesplňují některou z pod-
mínek uvedenou v předchozím 
odstavci

- jejichž zdravotní stav dle vyjá-
dření ošetřujícího lékaře neodpo-
vídá umístění v tomto zařízení

- kteří hrubě  porušují  dobré  
mravy  v  domě  v  dosud  užíva-
ném  bytě nebo hrubě porušují své 

povinnosti vyplývající z nájmu 
bytu (neplatí nájemné).

l Žadatel má právo výběru 
domu s pečovatelskou službou 
a velikosti bytu. V odůvodněných 
případech má právo měnit své 
požadavky v závislosti na změně 
rodinné a sociální situace. 

l Evidenci žádostí o pronájem 
bytu v domech s pečovatelskou 
službou vede odbor  sociálních 
věcí, který žadatele nejpozději do 
30 dnů od podání žádosti písem-
ně uvědomí o zařazení žádosti do 
evidence  či  o jejím nezařazení.

l Z evidence je žádost vyřa-
zena: 

- na základě písemné žádosti 
žadatele o vyřazení

- byl-li žadatel umístěn v zaří-

zení sociálních služeb s celoroč-
ním pobytem (Domov pro seniory, 
Ústav sociální péče, aj.)

- zjistí-li se, že žadatel  při  po-
dání  žádosti uvedl nepravdivé 
údaje, které žadatele neoprávněně 
zvýhodnily

- v případě, že se žadatel na pí-
semnou výzvu nedostaví k ověře-
ní a projednání skutečností uvede-
ných  v žádosti o uzavření nájemní 
smlouvy

l Nájemní smlouva mezi 
pronajímatelem a nájemcem se 
uzavírá na dobu neurčitou. V odů-
vodněných případech se nájem-
ní smlouva uzavírá zkušebně na 
dobu určitou

l Uzavření nájemní smlouvy 
rozhoduje Rada městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky na 
návrh odboru sociálních věcí, kte-
rý  vychází z těchto kriterií seřaze-
ných v pořadí podle závažnosti:

- žadatel  má  uzavřenou  smlou-
vu  o  poskytování  pečovatelské 
služby 

- žadatel je příjemcem příspěv-
ku na péči podle zákona č. 108/

2006 Sb., o sociálních službách      
- žadatel v případě schválení 

pronájmu bytu v domě s pečova-
telskou službou uvolní pro potře-
by městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky dosud užívaný 
byt

- žadatel má trvalý pobyt 
v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky

- datum podání žádosti

l Žadatel o byt v domě s pečo-
vatelskou službou, který neuvolní 
pro potřeby městského obvodu    
Mariánské Hory a Hulváky dosud 
užívaný byt, uhradí na účet  měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky  před  podpisem  ná-
jemní smlouvy finanční příspěvek, 
který je použit na úpravy a údržbu 
bytů v domech s peč.službou:

při uzavření nájemní smlouvy 
k bytu 1+0   15 000 Kč

při uzavření nájemní smlouvy 
k bytu 1+1            20 000 Kč

l  Účinnost směrnice:   
1. 7. 2007

Redakce

To nejdůležitější ze Směrnice č. 3/2007
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o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky
(Novoveská 14, Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1)

Veřejná správa – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
stav po dni 6. 6. 2007

starostka Ing. arch. Liana Janáčková 
místostarosta RSDr. Jiří Boháč 
radní Ing. Jiří Jezerský 
radní MVDr. Michaela Rašková 
radní Ing. Jan Andrle 
zastupitel MUDr. Eva Klapetková 
zastupitel Ing. Radomír Michniak 
zastupitel Ing. Jan Adámek, MBA předseda finančního výboru
zastupitel Dagmar Stachová 
zastupitel PhDr. Jan Machač 
zastupitel MUDr. Zdeňka Nohelová 
zastupitel Mgr. Ludmila Večerková 
zastupitel Bc. Tomáš Sucharda předseda kontrolního výboru
zastupitel Luděk Kokeš 
zastupitel Mgr. Markéta Korpasová

RADNICE Samospráva - Zastupitelstvo*

* zastupitelé řazení podle počtu hlasů

kancelář vedení radnice
P. Uhrová
pověřená vedením

odbor byt.hospodářství
H. Balusová
pověřená vedením

odbor majetkoprávní
I. Pavúková
pověřená vedením

odbor MHDaO
Ing. M.Flisník
pověřen vedením

odbor školství
Mgr. R. Weinerová
pověřena vedením

odbor sociálních věcí 
Bc. D. Bradová
vedoucí odboru

odbor organizační a VV
M. Výmolová
vedoucí odboru

odbor finační
Ing. V. Palarčíková 
vedoucí odboru

odbor výstavby, VHaZ
J. Janíková
pověřená vedením

tajemník 
Ing. Miloš Pauček

STÁTNÍ SPRÁVA
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Obyvatelé Mariánských Hor si 
jistě všimli, že parčík, vlast-

ně zelená úprava (díky za ni!) na 
spojnici ulic Korunní a Přemys-
lovců slouží teď v létě v odpoled-
ních hodinách většinou k relaxaci 
našim nejstarším spoluobčanům, 
jímž už často věk a s ním spojené 
zdravotní potíže nedovolí dojít za 
odpočinkem a posezením s přá-
teli dál. Potud vše ve zdánlivém 
pořádku. Při bližším pohledu na 
podmínky, v nichž zde senioři 
pobývají, by nás však měla hanba 
fackovat! 

Majitelé čtyřnohých miláčků 
totiž používají stejné místo k ven-
čení a to často tak bezohledně, 
že sedící návštěvník při spatření 
některých kombinací šesti nohou 
rychle uhýbá, aby neschytal sprš-
ku rovnou ze zdroje. Zápach však 

zůstává. Střed parčíku je současně 
cestou občanů z práce a z autobu-
sové zastávky, ve školním roce 
tudy chodí školáci. Zde je všech-
ny zcela pravidelně přepadává 

nezdolný hlad či chuť si zamlsat 
a obaly od pochutin končí všude 
jinde, jen ne v koši.  

Pokud nechce stěží se pohybují-
cí bábinka za chvíli sedět doslova 
na smetišti, absolvuje několikrát 
za odpoledne kaskadérský kou-
sek, ohnutí zad za pomocí berlič-
ky až k zemi a odstranění odpad-
ku. Vtipnou poznámku seniora 
na odhozený papírek: „Paní něco 

jste ztratila!“ už lépe nepoužívat, 
protože z úst napomenuté (ho) se 
vyhrne něco, oproti čemu je obsah 
městské stoky Chanelem 5. 

Oblibou procházejících dětí je 

rvaní hrstí větviček a jejich roz-
hazování po sobě vzájemně, ale 
ve výsledku na chodník. Rovněž 
zde se nedoporučuje napomínání. 
Kromě vybraného slovníku dítěte 
se setkáte i s nařčením rodičů z 
vaší nepřizpůsobivosti a omezová-
ní dětského temperamentu. Sama 
jsem v podobné situaci zasahova-
la, protože jsem neunesla pohled 
na nevyváženost sil: korpulentní 

čtyřicátnice a na infarkt vystreso-
vaná dvaadevadesátiletá paní, kte-
rá si dovolila napomenout dvojici 
asi třináctiletých dívenek. 

V parčíku nejsou výjimkou 

návštěvníci, kteří zmoženi alko-
holem použijí lavičky jako lože a  
návštěvnice mají při svém spole-
čenském setkání půl dne na očích 
pohled víc než nevábný. Budit 
se nedoporučuje, zkušenosti viz 
výše. 

„Nejlépe“ však zelený objekt 
vypadá po nájezdu opozdilých 
nočních chodců. Bezradné dů-
chodkyně pak řeší způsob likvi-

dace, jak to říct, obdoby produk-
tů psího venčení. Slabší povahy 
v tom případě volí raději pobyt 
v přehřátém městském bytě s vy-
hlídkou z okna na rozpálenou 
frekventovanou ulici.

Výčet situací, s nimiž se naši 
starší spoluobčané za trochu po-
bytu v zeleni setkávají, je daleko 
bohatší. Já  však směřuji k závě-
ru, a to řečnickou otázkou: Takto 
chceme prožít svůj pozdně dů-
chodový věk?“ Protože jak jinak, 
„Také jednou zestárneme...“.

(fi)

Pozn. redakce: Paní starostka 
osobně slíbila dohlížet na čistotu 
a pořádek Radničního náměstí tak, 
aby prostředí, ve kterém naši milí 
spoluobčané odpočívají, bylo pří-
jemné a důstojné. 

Také jednou zestárneme

Snoubence v Mariánských Horách a Hulvákách nepo-
strašila ani předpověď astrologů, že datum 7. 7. 2007, tj. 3 
sedmičky za sebou, znamená smůlu a ani pověra, že páry, 
které se dají tento den dohromady, jsou hádavé a doslova 
intrikářské. Své ANO si řeklo 8 dvojic (což je dvojnásobek 
oproti jiným termínům) a nám přísluší jen popřát všeho 
nejlepšího.

Příští rok bude magickým datem 8. 8. 2008 a naši oddá-
vající se budou těšit na ty z Vás, kteří se „nebojí“. (GZ)

Svatby kdykoliv a kdekoliv
Vědí snoubenci, že v Mariánských Ho-

rách a Hulvákách se mohou nechat oddat 
na vlastní zahradě? (Podmínkou však je, aby 
byla v katastru městského obvodu MH+H.)
Radnice rovněž nepreferuje sobotu. Snou-

benci mají velkou šanci se domluvit s paní 
Skřinařovou (tel. 599 459 213) na všem, co 
pokládají za důležité při svatebním obřadu, 
včetně výběru svého oddávajícího.

Jiří Jezerský

Na parkovištích hypermar-
ketů se krade. Specializovaní 
zloději se cíleně soustřeďují 
na ty z nakupujících, kteří 
fungují takto:
-  nakupující přijde z nákupu ke 

svému autu
-  otevře vozidlo a na zadní seda-

dlo položí kabelku s doklady
- vloží nákup do kufru auta

-  odváží vozík na jeho seřadiště
Po tuto dobu – naprosto 

nestřeženou – mají zloději 
volnou ruku. Z odemknutého 
auta ukradnou, co se dá – ze-
jména tašku s penězi a kredit-
ní kartou.

Dejme si pozor…

Jiří Jezerský

Na parkovišti se krade

Každé poslední pondělí v měsíci (nyní 30. 7. 2007) je pro občany den 
otevřených dveří POLICIE. Občané se mají možnost obrátit se svými 
podněty (od 8.00 do 14.00 hodin) na vedení Policie České republiky 
na ulici Strmé v Mariánských Horách, informovat majora Kelnara 
o krizových situacích, které se dějí v tomto obvodě. Jiří Jezerský

Den otevřených dveří

Každoročně dostane úřad 
městského obvodu z Magistrátu 
města Ostravy přidělený urči-
tý počet kontejnerů na odvoz 
a likvidaci velkoobjemových od-
padů z domácností. V letošním 
roce bylo našemu Úřadu přidě-
leno 150 kontejnerů a pro jarní 
úklid dalších 13. Celkem tedy 
163 kontejnerů.
Čerpání je určeno na likvidaci 

nepovolených skládek odpadů 
z pozemků, které vlastní měst-
ský obvod MH+H, dále pro svoz 
a likvidaci velkoobjemových od-
padů domácností (na jaře).

K dnešnímu dni bylo vyčer-
páno 37 kontejnerů pro likvidaci 
velkoobjemových odpadů z do-
mácností, 17 kontejnerů bylo 
přistaveno jen na Železnou ulici, 
odpad naložen a uložen na sklád-
ku. 33 kontejnerů odpadu bylo 
odvezeno z osady Bedřiška. Dal-
ších 8 kontejnerů bylo přistaveno 
v lokalitě Červený kříž (ul. Bílá, 
Cottonové a Hany Kvapilové).

Je to opravdu k zamyšlení. Při-
stavení, odvoz a likvidace odpa-
du 1 kontejneru stojí 2884 Kč + 
19 % DPH, což znamená úhrnem 
3432 Kč.

Žel, jsou v našem obvodě lo-

kality, kde bychom mohli přista-
vovat kontejnery denně, likvido-
vat odpad a za pár dnů to není 
poznat. Ptám se, proč by měli 
ostatní „trpět“ za některé nepři-
způsobivé občany?

Když vyčerpáme přidělenou 
roční „kvótu“ kontejnerů, pak 
každý další objednaný kontejner 
budeme muset zaplatit z rozpoč-
tu obvodu. A věřte, nejsou to 
malé částky.

 
Dagmar Šamánková,
 odbor místního hospodářství, 
dopravy a obchodu,
samankova@marianskehory.cz

Jak je to s velkoobjemovými 
kontejnery?

13. 7. 2007 se konal netradiční obřad na Benátkách, které spadají pod 
matriční obvod Mariánské Hory a Hulváky.
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Máme zmapované černé sklád-
ky, ale další rostou. Ti, co jsou je-
jich autoři, se nám všem smějí do 
obličeje. V příšeří noci přivážejí 
do garážových kolonií, k popelni-
cím gauče, křesla, ledničky, umy-
vadla, záchodové mísy, pneuma-
tiky… a za „záclonou“ čekají, až 
ten nepořádek radnice uklidí. Pak 
navezou další.

Nepotřebné věci z domácností 
převezme sběrný dvůr. Legálně 
a zdarma.

Jiří Jezerský
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Do konce školního roku zbýva-
ly dva týdny, ale děti z VESELÉ 
ŠKOLIČKY se už vyhřívaly na 
plážích MALLORCY. Nevěříte?

My jsme totiž s HOPSALÍ-
NEM – panem RIEDLEM navští-
vili ŠPANĚLSKO, poslední zemi 
z naučně zábavného cyklu „DO 
SVĚTA!“ Cestu přes moře jsme 
absolvovali v rytmu písně TŘI 
MALÉ CITRÓNKY, proplouvali 
jsme mezi vlnami a hledali sladké 
poklady. Poznali jsme hlavní měs-
to MADRID, kde jsme viděli ko-

ridu, chlapci si vyzkoušeli pohyby 
toreadora s muletou.

Děvčata i hoši se seznámili se 
základními pohyby tance FLA-
MENGO i s druhy národních 
jídel. Svou šikovnost všichni po-
tvrdili při chůzi slalomovou drá-
hou s kornoutem zmrzliny v ruce 
a jelikož nikomu kopeček mraže-
né dobroty nespadl na zem, smlsli 
si na barevném bonbonu.

Také jsme se naučili pár slo-
víček nutných ve společenském 
životě jako je: dobrý den, na-

shledanou, prosím, děkuji, ano 
a ne. V závěru jsme si zopakovali 
názvy všech světadílů, které jsme 
v tomto školním roce navštívili 
– Ameriku, Asii, Austrálii, Afriku, 
Evropu.

GRACIAS, Hopsalíne, za po-
učné a veselé povídání plné tance, 
dobré nálady a pohody. ADIOS 
v příštím školním roce!!!

Za kolektiv dětí a mateřské 
školy Zelená 73A, p. učitelka 
Pavla Platošová

Buenos dias milí čtenáři

Dětské rybářské závody
Teplý, prosluněný nedělní den 24. června sliboval 

skvělé zážitky klání rybářského dorostu v nádher-
ném prostředí rybníka Odra 2B pod mariánskohor-
ským Hulváckým kopcem.
Čerstvě a bohatě zarybněný revír splnil očekává-

ní, a tak hodnotící porota měla plné ruce práce s vel-

kými sumáři úlovků spokojených malých lovců. Na 
každého, nejen na vítěze, který vyhrál domácí kino, 
však zbyla cena, a to díky štědrosti sponzorů, ke kte-
rým patřila jako tradičně naše starostka Ing. arch. 
Liana Janáčková, Bohuslav Suchánek, Jaromír Mi-
čulka, Michal Suchanec, Pavel Kriško, Josef Vicha a 
Petr Flisník. Všem patří náš vřelý a upřímný dík.

Vladimír Hütter, jednatel MS ČRS Mar. Hory

Dopravní podnik Ostrava a.s. chce oslovit tu cestující veřej-
nost, které není lhostejné ničení vozidel MHD. Nabízí odměny 
těm občanům, kteří přispějí k odhalení pachatele vandalismu 
ve vozidlech hromadné dopravy osob Dopravního podniku Os-
trava a.s. 

Odměna spočívá v bezplatném poskytnutí kupónů popřípa-
dě jízdenek podle výběru občana v hodnotě až do výše dlouho-
dobé roční nepřenosné jízdenky pro město Ostravu. Při posu-
zování výše odměny bude brána v úvahu výše způsobené škody, 
způsob a rozsah poškození, míra osobního podílu na zadržení 
pachatele apod. 

Odměna ve formě kupónů případně jízdenek bude občanovi 
předána ihned jakmile orgány činné v trestním řízení potvrdí, 
že jednání občana bylo příčinou (jednou z příčin) odhalení pa-
chatele. Více na www.dpo.cz

Odměna za dopadení 
vandalů

Na základě usnesení rady městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky č. 445/27 ze dne 16. 7. 2007 
bude od 1. 9. 2007 veškeré záležitosti týkající se pro-
nájmu hrobových míst, včetně plateb nájemného, vy-
řizovat radnice, odbor místního hospodářství, dopra-
vy a obchodu. 

Kontaktní osoba: Hana Šustková, tel. 599 459 238, 
e-mail: sustkova@marianskehory.cz

Upozornění občanům

Ve dnech 20.– 26. června 2007 
zorganizoval Úřad městského ob-
vodu MH+H spolu s OZO Ostra-
va s.r.o. přistavení  mobilní sběrny 
nebezpečných odpadů do areálů 
garáží v našem obvodě.

Sběrna stála vždy jeden den 
u garáží na ul. Výstavní, Fráni 
Šrámka, Baarové, Nájemnické 
a Žákovské.

Majitelé garáží a občané Mari-
ánských Hor a Hulvák byli na tuto 
akci předem upozorněni v červno-
vém radničním Zpravodaji, na we-
bových stránkách ÚMOb a dále 
ještě pracovnicí odboru MHDaO. 
V areálech garáží byla vylepena 
upozornění s datem a hodinou 
přistavení Sběrny nebezpečného 
odpadu. 

Do sběrny bylo odevzdáno 
779 kg barev, 70 kg oleje, 14 kg 
fotochemikálií, 1 kg léků a l kg 
suchých článků – celkem tedy 865 
kg nebezpečných odpadů.

Domníváme se, že akce byla 
úspěšná. Občané se zbavili ekolo-
gicky nebezpečných odpadů, kte-
ré by asi skončili - nebýt této akce 
- na skládkách nebo by byly volně 
pohozeny.

Zdejší radnici tato akce stála 
33 000 Kč.

Budeme se snažit, aby i v letech 
následujících se tato akce alespoň 
1x ročně opakovala.

Pokud by občané měli potřebu 
zbavit se odpadů nebezpečných 
i velkoobjemových během roku, 
mohou bezplatně využít Sběr-
ného dvoru, který je na Rybář-
ské ulici, poblíž Kauflandu, a je 
v provozu denně od 8 do 16 hodin, 
v sobotu od 9 do 12 hodin. Tele-
fonní číslo do Sběrného dvoru je 
596 633 955.

Dagmar Šamánková,
samankova@marianskehory.cz

ZHODNOCENÍ AKCE:

Přistavení mobilní sběrny
pro sběr nebezpečných

odpadů

Jsme patrioti – ano nebo ne? 
V případě, že alespoň trošku 
ano, pak si nenechte ujít www.
ostravaci.cz. Budete příjemně 
překvapeni. Jiří Jezerský

Jsme patrioti?

Smějí se…

ZMH 162.indd   6ZMH 162.indd   6 20.7.2007   7:21:2720.7.2007   7:21:27



e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107     ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Knihovna – kniha – čtenář
Knihovna Mariánské Hory, 

Daliborova 9:

28.8. úterý od 10 do 17 hodin 
„Veselá zvířátka“ dílna, ve kte-
rá jednoduchou skládací tech-
nikou budeme vyrábět papírové 
stonožky, veselé ještěrky a jiná 
zvířátka. 

3. 9. – 30. 9. Výstava dět-
ských knih v polském jazyce 
organizována ve spolupráci 
s Regionální knihovnou v Kar-
viné. 

Evropský týden mobility: 
17. 9. – 21. 9. „Stop! Pojď 

s námi soutěžit“- test pro děti 
orientovaný na dopravní značky

18. 9. – 21. 9. „ Pozor, zele-
ná“ -  soutěže s autíčky a do-
pravními značkami.

Půjčovní doba v červenci 
a srpnu 

 Oddělení pro dospělé
Pondělí  9 – 15
Úterý  9 – 17
Středa  zavřeno
Čtvrtek  9 – 17
Pátek  9 – 15
Sobota  zavřeno 

   
Oddělení pro mládež

Pondělí  zavřeno
Úterý  9 – 17
Středa  zavřeno
Čtvrtek  9 – 15
Pátek  9 – 15
Sobota  zavřeno

Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10
2. 8. – 31. 8. „Džungle-svět 

divoké přírody“ – výstava vý-
tvarných prací klientů Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravot-
ním postižením v Ostravě-Mug-
linově, denně během půjčovní 
doby.

9. 8. čtvrtek od 13 do 17 hodin 
„Ozdobné řetězy“ – tvůrčí díl-
na, ve které budou děti vyrábět 
z různých materiálů  ozdoby do 
oken knihovny nebo do svých 
pokojíčků.

2. 8. – 31. 8. „Bobříkomá-
nie“  - dětští čtenáři mohou lovit 
během půjčování prázdninové 
knižní bobříky. Např. bobřík 
rychlého čtení, bystré hlavičky, 
správného čtenáře,… 

3. – 29. 9. „Větrné mlýny 
severní Moravy“ – výstava fo-
tografií a zajímavostí o větrných 
mlýnech v našem kraji.

20. 9. čtvrtek v 15 hodin se 
představí Teatr pantomimy 
– „Szkapa“. Divadelní předsta-
vení uvedeme v rámci projektu 
„Všichni jsme tady doma“.

Evropský týden mobility : 
17. 9. a 18. 9. „Žádné zmatky 

u křižovatky“ - dopravní kvíz 
a doplňovačka pro děti.

19. 9. středa od 14.30 hodin 
„ Kolečkiáda“ Zábavné soutěž-
ní odpoledne na hřišti ZŠ Gen.
Janka za účasti příslušnic Měst-
ské policie Ostrava z Oddílu 
prevence a dohledu a pracovnic 
Českého červeného kříže Ostra-
va. Soutěže v jízdách zručnosti, 
poznávání dopravních značek 
a poskytování první pomoci.

20. 9. a 21. 9. od 13 do 17 
hodin  „Krajina snů“ Výtvarná 
dílna, ve které děti mohou ztvár-
nit z přírodních materiálů vlastní 
představu krajiny bez aut.

Půjčovní doba v červenci 
a srpnu 

 Oddělení pro dospělé
Pondělí  9 – 17
Úterý  9 – 15
Středa  zavřeno
Čtvrtek  9 – 17
Pátek  9 – 15
Sobota  zavřeno 

   
Oddělení pro mládež

Pondělí  9 – 17
Úterý  zavřeno
Středa  zavřeno
Čtvrtek  9 – 17
Pátek  9 – 15
Sobota  zavřeno

Vyvrcholením Evropského  
týdne mobility  bude v sobotu 
22. 9. výlet nazvaný „Za hum-
ny je kůň“. Navštívíme jízdní 
policii ve Staré Bělé a naše cesta 
bude dále směřovat k  polanec-
kým rybníkům.

Upozornění pro návštěvníky 
knihovny: Od soboty 1. 9. 2007 
bude v knihovnách opět běžná 
půjčovní doba.

Bližší informace o všech 
akcích v knihovnách  našeho 
obvodu poskytnou pracovnice 
knihoven.

Knihovny našeho obvodu nabí-
zejí svým čtenářům běžné knihov-
nické služby a zároveň nabízejí 
svým čtenářům, zejména těm nej-
mladším, možnost strávit příjem-
né chvíle v knihovně ve volném 
čase. Dovolte nám, abychom Vás 
seznámili s atraktivními akcemi, 
které proběhly v prvním půlroce 
v knihovnách našeho obvodu.

Jednou z nejdůležitějších akcí 
byl celoměstský projekt nazvaný 
„Týden prvňáčků“, kdy se děti 
z prvních tříd účastnili zábavné-
ho celodenního programu. Byly 
slavnostně pasovány na čtenáře 
knihoven a zároveň si odnesly 
drobné upomínkové předměty, 
které jim budou připomínat vstup 
mezi čtenáře.

Samozřejmostí se pro naše 
knihovny stala i účast na celostátní 
akci „Noc s Andersenem“. Letošní 
noc byla věnována dvěma veliká-
nům české literatury: B. Němco-
vé a J. Foglarovi. Jako každým 
rokem i letos byl o tuto akci z řad 
dětských návštěvníků knihoven 
velký zájem, proto dětské odděle-
ní pobočky Mar. Hory, Daliborova 
9 uspořádalo „Noc pro náctileté“,  
která byla věnována dospívající 
mládeži a jejich problémům.

Dalším velkým projektem je 
celoměstský projekt “Všichni 
jsme tady doma“, který se zabý-
vá problematikou menšin žijících 
v České republice. Jedním z nej-
atraktivnějších pořadů, které se 
uskutečnily v knihovnách, byla 

beseda o Řecku nazvaná „ Za 
krásami a zajímavostmi Řecka“ 
s p. S. Prusali, která byla dopl-
něna i ukázkou řeckých lidových 
tanců.

Romské děti pod vedením 
studentky Ostravské universi-
ty nacvičily na motivy romské 
pohádky divadelní představení 
„O mamě Romě“, které pak pre-
zentovaly v rámci projektu na 
ostatních pobočkách Knihovny 
města Ostravy. Při nácviku této 
hry vznikl dokument, který byl 
promítán na 5.mezinárodním fes-
tivalu dětské a studentské filmové 
tvorby Ostravský koníček 2007.

Nadále připravujeme další pro-
gramy pro velké i malé čtenáře, na 
které Vás srdečně zveme.  (RH)

Ohlédnutí za prvním půlrokem

Kouzelné slovíčko vypuš-
těné do éteru jako džin z láh-
ve. Víme co znamená? Jako 
elektrikář znám integrované 
obvody, jako radní jsem byl 
poučen, že integrace je „pro-
ces sjednocení prvků a čin-
ností v nový celostní systém 
se specifickými cíly.“

Dobrá, co tedy znamená 
integrace specifické skupiny 
obyvatel (v našem případě 
Romů)? Podotýkám, že těch 
Romů, kteří po většinové 
společnosti chtějí specifické 
zacházení. Bylo mi vysvět-
leno, že integrace znamená, 
že do obecního domu s „in-
tegrovanými, stávajícími ná-
jemníky“ se přidá ….romská 
rodina. Proč ne? Mohla už 
tam být dávno, kdyby v sobě 
nekoncentrovala vlastnosti 
(nebudu je vypisovat), na 
které je většinová společnost 
alergická. Znám příklady, 
kdy nekonfliktní soužití 
v jednom domě, na jednom 
dvoře s Vietnamci, černo-
chy, Ukrajinci, Američany 
…..funguje. Proč to nefungu-
je s jistou skupinou českých 
občanů, pro které byl zřízen 
speciální Úřad pro záležitosti 
romského etnika. Nevím, na 
tuto otázku očekávám odpo-
věď od těch, kteří nás ozna-
čují za rasisty. Prosím však 
o jedno, nechci slyšet, že Ro-
mové mají svoje specifika, na 
které musím, v rámci integ-
race, přistoupit.

 Jezerský

Integrace

PŘEJEME
JUBILANTŮM

V měsíci červnu a červenci 
své životní jubileum oslavi-
li p. Karel Uvíra, pí Anna 
Stillerová a pí Anna Go-
molková. Jubilantům osobně 
popřála paní starostka a pan 
místostarosta.
 Redakce

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

odloučená pracoviště:
STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ, Ostrava-Poruba Čkalovova 10

STŘEDISKO TURISTŮ, Ostrava-Poruba, B. Martinů 17

Středisko volného času Korunka pořádá mimo jiné od 27. 8. 2007 do 
31. 8. 2007 příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let. Cena příměstské-
ho tábora je 1 100 Kč.
Informace:
v  sraz dětí od: SVČ Korunka na Korunní 49, Ostrava-Mar. Hory mezi 

7.00 – 8.00 hod.
v návrat kolem 17.00 hod. ( bude vždy ráno upřesněno )
v  pro děti bude zajištěná strava (svačina, oběd a částečně i pitný režim)
v  v ceně je zahrnuto: pedagogický dozor, vstupné, jízdné, drobné odmě-

ny, materiál k programu 
Předběžný program:
Pondělí: Celodenní turistický výlet do Beskyd, na horu Gírová, den plný 
zábavy, her a soutěží. 
Úterý: Výlet do Zoo Olomouc (přesné místo bude ještě upřesněno)
Středa: Celodenní výlet na Helfštýn , Lipník nad Bečvou, pout za his-
torii
Čtvrtek: Výlet do Teplic nad Bečvou, návštěva Zbrašovských aragoni-
tových jeskyní a Hranická propast - nejhlubší propasti nejen u nás, ale 
i ve střední Evropě, hry, soutěže a zábava 
Pátek: Celodenní výlet do Štramberku, turisticko-poznávací výlet do 
historického centra města, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka a blízké 
lomy s arboretem
Hlavní vedoucí tábora: Daniel Kovarik,Dis. 
Více informací na www.svc-korunka.cz nebo ve Středisku volného 
času Korunka na ul.Korunní 49.
Program je v tuto chvíli pouze rámcový. Rozhodující bude aktuální po-
časí, v případě nepřízně počasí máme připravené i mokré varianty pro-
gramu!

l Klub deskových her – klub pro děti, mládež a dospělé, turnaje ne-
jen v našem kraji l Zdravotní cvičení pro dospělé – cvičení s fyzio-
terapeutem pro zlepšení fyzické kondice l Keramické kroužky nejen 
pro děti l Textilní techniky l Jóga pro ženy l Cvičení pro seniory 
l Cvičení pro maminky s dětmi l Sportovní kroužky l Divadelní 
kroužky l Taneční kroužky l Mažoretky … a mnoho jiného máme 
pro vás připraveno.

Neváhejte – celou nabídku i s cenami najdete na
www.svc-korunka.cz

NABÍDKA AKCÍ NA ZÁŘÍ 2007
Od 3. září máte možnost se informovat o kroužcích a klubech, které jsme 
pro vás připravili.
Dne 22. 9. 2007 proběhne v prostorách před Střediskem volného času 
Korunka akce pro děti a mládež Rozloučení s létem od 15.00 hod. Mů-
žete se těšit na hry, soutěže a výbornou zábavu.

Jana Secová, ředitelka

Nabídka zajímavých kroužků v SVČ Korunka
pro školní rok 2007-2008
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ZPRAVODAJ

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

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně 
našeho Zpravodaje, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela
Zeisberger, tel.: 599 459 234, 604 833 062, e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz. Cena inzerátu je stanovena 
na 10 Kč za 1 cm2, černobílé provedení.
Za inzerci čtvrtletní bude poskytnuta sleva 10 %, na ce-
loroční sleva 20 %. (red.)

OBČERSTVENÍ 

PÓZAPÓZA
ÿ  Výdej hlavních jídel, polévek a minutek  

dle denní nabídky
ÿ  Výrobky studené kuchyně - denně čerstvé  

saláty, chlebíčky, zákusky
ÿ Teplé nápoje - káva, čaj
ÿ Rozlévané nealko nápoje, cukrovinky atd

28. října 158, Ostrava-Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony)

V TÉTO PROVOZOVNĚ PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA
CHLEBÍČKY, MÍSY, JEDNOHUBKY, ZÁKUSKY A DORTY

Firma Alice Večeřová PÓZA, PÓZA, o.s.,o.s.,
nabízí gastronomické služby ve svých provozovnách:

ÿ  Výroba, rozvoz a výdej teplých jídel na území města Ostravy
ÿ  Výroba a rozvoz chlazených jídel
ÿ  Firemní a rodinné akce, rauty        

(denně výběr z několika druhů hlavních jídel, obědové a přesnídávkové polévky, minutky, saláty)

Jídelna PÓZA, Kralická 3, Ostrava-Mariánské Hory

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
Vytápění průmyslových objektů plyno-
vými zářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie l projekty l ekonom. vyhodnoce-
ní l dodávky zař.

Veškeré informace a ceníky na www.danex.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz

Kosmetický salon

SYDA
Gen. janka 1157/3a, O.-Mar. Hory, Fifejdy I 
- u zdravotního střediska, tel.: 596 617 585, 
603 876 642

l  PEDIKÚRA
l  MANIKÚRA
l  KOSMETIKA
l  MASÁŽE
l  KADEŘNICTVÍ
l  NEHTOVÁ MODELÁŽ
l   TURBOSOLÁRIUM  

 od 6 Kč/min., výkonné trubice

Služby lze čerpat přes FKSP
DÁRKOVÉ POKÁZKY NA SLUŽBY

Provoz (dočasně) Po-Pá 10.00 - 18.00

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

tel.: 775 264 104
Masáže, Dornova metoda, Baňkování, Biotron

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

Volejte SYDA - 596 617 585
Provoz od 10.00 do 18.00 hod.

PRONAJMU ZAVEDENÉ
A VYBAVENÉ KADEŘNICTVÍ

Volejte tel.: 724 204 488
LEVNĚ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se přišli 

dne 13. 7. 2007 rozloučit do kos-
tela Panny Marie v Mariánských 
Horách a tak uctili památku 
mého tatínka, praktického a ob-
vodního lékaře a dlouholetého 
občana Mariánských Hor – pana 
MUDr. Otakara Vidláře.

Dcera Miluše

Pozn.redakce:
Svou soustrast zarmoucené 

rodině za Mariánské Hory a Hul-
váky vyjadřují rovněž pí Janáč-
ková, p. Jezerský a p. Boháč.

l  BELGICKÉ KOBERCE 

2, 3, 4, 5 m + 3,66 m šíře

l ZÁTĚŽOVÉ KOBERCE

l ČISTICÍ ZÓNY

l KUSOVÉ KOBERCE

l BĚHOUNY
l OBŠÍVÁNÍ
l KLADENÍ

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel.: 596 966 249, mobil: 602 966 763
Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory (areál tiskáren)

www.eostrava.info/firmy/koberce,
www.koberce-ostrava.cz

KVALITA - DOBRÉ CENY
PO CELÝ ROK

8 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK     e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107
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