
Diskutovali 
o vzdûlávání

Pan starosta se se‰el se zástupci vedení Pe-

dagogické fakulty Ostravské univerzity. Os-

travská univerzita poskytuje vysoko‰kolské

vzdûlání na filozofické, pedagogické, pfiírodo-

vûdecké, zdravotnû sociální fakultû a na insti-

tutu pro umûlecká studia. ZájemcÛm o studi-

um nabízí pestrou ‰kálu bakaláfisk˘ch, magis-

tersk˘ch, navazujících magistersk˘ch a dok-

torsk˘ch studijních programÛ. 

Setkání probíhalo v pfiíjemné atmosféfie, 

vedl ho starosta ing. Radomír Michniak a rad-

ní PhDr. Jan Machaã, s pfiedstaviteli Pedago-

gické fakulty - dûkanem PdF OU, doc. PhDr.

Josefem Malachem, CSc., prodûkanem pro

rozvoj doc. PhDr. ZbyÀkem Janáãkem, vedou-

cím katedry v˘tvarné tvorby Mgr. Markem Si-

binsk˘m, za katedru spoleãensk˘ch vûd

s PhDr. Jelenou Petrucijovou, CSc., tajemnicí

PF ing. Janou Polokovou a správcem budov

ing. ZdeÀkem VÛjtkem. 

Pfiipomnûli si skuteãnost, Ïe Pedagogická

fakulta, tedy katedra v˘tvarné v˘chovy a spo-

leãensk˘ch vûd je v Mariánsk˘ch Horách jiÏ

10 let. Dohodli se navázat na nadstandardní

spolupráci fakulty s radnicí. Chtûjí více zvidi-

telnit práce studentÛ, napfiíklad formou v˘stav,

dnÛ otevfien˘ch dvefií, estetizace obvodu. Rea-

lizace Univerzity tfietího vûku, kterou mají 

v úmyslu zde otevfiít, je dal‰í moÏností, jak se

celoÏivotnû vzdûlávat. Na základû dotazníku,

kter˘ PdF pfiipraví a tento pak bude zvefiejnûn

ve Zpravodaji, sami mÛÏete rozhodnout, o ja-

ké obory byste mûli zájem.

Red.
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Zleva doc. PhDr. Zbynûk Janáãek, prodûkan PF OU, PhDr. Jan Machaã, radní, ing. Radomír Michniak, starosta,
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., dûkan PF OU, PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., katedra spoleãensk˘ch vûd PF
OU, ing. Jana Poloková, tajemnice PF, Mgr. Marek Sibinsk˘, Ph.D., vedoucí katedry v˘tvarné tvorby PF OU. 

Dne 15. ledna 2007 starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
jmenoval ing. Rudolfa Zahradníka do funkce tajemníka.

Termíny zasedání RMOb:
vÏdy v úter˘ v 9.00 hodin

9. schÛze  20. února  2007

10. schÛze 6. bfiezna 2007

NÁJEMNÉ ZA POZEMKY 
NESLOUÎÍCÍ K PODNIKÁNÍ NÁJEMCE

Dne 6. prosince 2006 byl v Cenovém vûstníku MF vydán nov˘
V˘mûr MF ã. 01/2007, kter˘m se vydává seznam zboÏí s regulova-
n˘mi cenami. Mezi tyto ceny patfií i maximální roãní nájemné za
nájem pozemkÛ neslouÏících k podnikání nájemce, které bylo do-
sud stanoveno ve v˘‰i 20 Kã/m2/rok. S úãinností od 1. ledna 2007
se tato maximální cena zvy‰uje na 45 Kã/m2/rok. Z tohoto dÛvodu
Rada mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 6.
schÛzi konané dne 9. ledna 2007 pod ã. usn. 135/6 stanovila s úãin-
ností od 1. ledna 2007 v souladu s v˘‰e citovan˘m v˘mûrem upra-
vit roãní nájemné u pozemkÛ neslouÏících k podnikání nájemce
takto:

5 Kã/m2 – u pozemkÛ pronajat˘ch za úãelem zfiízení a uÏívání za-

hrádek, posezení a místa na hraní pro dûti apod.

40 Kã/m2 – u pronajat˘ch pozemkÛ pod garáÏemi

45 Kã/m2 – u pozemkÛ pronajat˘ch za jin˘m úãelem

Nájemci, ktefií mají s na‰ím mûstsk˘m obvodem uzavfienou nájemní

smlouvu za úãelem uÏívání pozemku pod garáÏemi v jejich vlastnic-

tví a ostatní nájemci, jichÏ se také zv˘‰ení nájemného t˘ká, obdrÏí

v nejbliÏ‰ím dnech informaci o tomto rozhodnutí. 

Jindfii‰ka Pavúková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Celá usnesení jsou zvefiejnûna na www.marianskehory.cz

v rubrice Rada a na úfiední desce ÚMOb.



V roce 1994 byla provedena komplexní 

oprava a rekonstrukcí bylo získáno 32 byto-

v˘ch jednotek pro sociální skupinu, která ne-

dokáÏe uÏívat bûÏné byty a tomu odpovídal

standard vybavení bytÛ. V domû Îelezná 12

byla zfiízena plynová kotelna s ústfiedním to-

pením, tato v‰ak musela b˘t v r. 1996 zru‰e-

na z bezpeãnostních dÛvodÛ. Byla ucpaná

kanalizace, z tohoto dÛvodu byly zatopeny

sklepy a plynové kotle. Náklad oprav ãinil

v té dobû cca 8,5 mil. Kã. Dal‰í oprava celé-

ho domu, i kdyÏ v men‰ím rozsahu, byla

v roce 2000.

V souãasné dobû byly domy opût po nûko-

likaletém uÏívání zdevastovány (skupinou 

obyvatel) do stavu, kter˘ nedovoloval dal‰í

uÏívání bytov˘ch domÛ. Toto se t˘kalo hlav-

nû spoleãn˘ch prostor domÛ a suterénu, kdy

po havárii spla‰kové kanalizace musel b˘t

stavebním úfiadem vyhlá‰en havarijní stav.

V celém suterénu byly zcela zniãeny viditel-

né ãásti instalací, tj. rozvody vody, kanaliza-

ce, elektroinstalace byla demontována i pod

omítkou. V˘plÀové konstrukce jsou ve znaã-

nû poniãeném stavu nebo chybí vÛbec. Znaã-

nû po‰kozeny jsou povrchové úpravy, omít-

ky, podlahové krytiny, zcela odstavená je

plynovodní pfiípojka. Prostory byly znaãnû

zneãi‰tûny, nefunkãní byla i venkovní kana-

lizace. V˘razné ‰kody zpÛsobila spla‰ková

voda neustále pfiitékající do suterénu.

Byl proto zpracován Zámûr na obnovení

funkce suterénních prostor obou domÛ, kter˘

slouÏil jako podklad k získání finanãních

prostfiedkÛ na provedení nejnutnûj‰ích oprav

obou domÛ od úfiadu vlády. Tento rozhodl

o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i 

1 372 000 Kã. Na základû tohoto rozhodnutí

bylo provedeno v˘bûrové fiízení na dodavate-

le uveden˘ch prací. Radou mûstského obvo-

du byly dne 12. prosince 2006 vybrány ·tûr-

kovny, spol. s r. o., Dolní Bene‰ov.

Práce na odstranûní závad byly neprodlenû

zahájeny. Do konce roku 2006 bylo proinve-

stováno 1 376 000 Kã. Bylo provedeno vy-

ãerpání sklepÛ obou domÛ, vyãi‰tûní sute-

rénních prostor vãetnû venkovní kanalizace

a uliãní stoky - ãást kanalizace musela b˘t

vymûnûna, novû byly zfiízeny kanalizaãní

‰achty. V souãasné dobû se provádí oprava

omítek s vysou‰ením zdiva, nové v˘plnû 

otvorÛ v suterénu a související zednické prá-

ce na spoleãn˘ch chodbách, obnovení do-

dávky vody a elektfiiny.

ProtoÏe zde Ïijí i slu‰ní nájemníci, pro zvi-

ditelnûní toho, kdo tento majetek soustavnû

niãí, se uvaÏuje o otevfiení sluÏebny mûstské

policie v jednom z domÛ. JiÏ od ledna zde

vykonává funkci domovníka pan Holub. Je

zde na zkou‰ku, zda se mu podafií situaci

zvládnout.

Pracuje zde také nezisková organizace Bíl˘

nosoroÏec, jejíÏ cílem je sociální práce a po-

radenství, péãe o bydlení a prostory na ulici

Îelezná, pedagogická práce s pfied‰kolními

dûtmi a pÛsobení na v˘voj dûtí z tûchto ro-

din.

Starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulvá-

ky ing. Radomír Michniak dne 24. 1. 2007

jednal se zástupcem Mûstské policie, vedou-

cím oddûlení pro v˘kon sluÏby, Richardem

VáÀou. Dohodli spolu zprovoznûní mobilní-

ho kamerového systému, kter˘ je v provozu

od 1. 2. 2007. Tento systém bude monitoro-

vat místní záleÏitosti vefiejného pofiádku v lo-

kalitû ulic Îelezná a U Nov˘ch Válcoven.

Red.
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Jak se bydlí na Îelezné...



PfiestoÏe Mediaãní centrum pro rodinné a ob-

ãanskoprávní spory (dále jen MC) v Ostravû

funguje jiÏ pfies rok, mnoho lidí o nûm je‰tû ne-

ví a slovo mediace si nejãastûji spojují s medi-

tací. Se sv˘mi kolegy se tedy setkáváme 

s úsmûvn˘mi situacemi, kdy se klienti ptají,

jestli si k nám mají brát karimatky a mají pfied-

stavu, Ïe u mediace si stejnû jako u meditace

odpoãinou. Opak je ale pravdou. Do mediaãní-

ho centra si nepfiicházejí odpoãinout, ale aktiv-

nû pracovat – na sv˘ch postojích a pfiedev‰ím

na zlep‰ení komunikace s nûk˘m, s k˘m mají

konflikt. 

V zájmu ‰ir‰ího vyuÏívání mediace by-

chom rádi informovali ostravské obãany

o sluÏbách MC formou zodpovûzení nejãas-

tûj‰ích otázek laické vefiejnosti, t˘kajících se

této oblasti.

Co je to mediace?
PÛvod slova je z latinského medius = stfiední,

prostfiední. Tímto stfiedem, neboli prostfiední-

kem je mediátor – vy‰kolen˘ profesionál, kter˘

pomáhá zúãastnûn˘m stranám (napfi. manÏe-

lÛm pfii rozvodu) najít spoleãnou fieã. V˘sled-

kem pak mÛÏe b˘t dohoda o tom, jak se bude

konfliktní situace (napfi. spor o svûfiení dûtí do

péãe, nebo o majetek) fie‰it. V pfiípadû uzavfiení

dohody se pak po nûkolika mûsících strany o-

pût spoleãnû s mediátorem setkají a uzavfienou

dohodu hodnotí, pfiípadnû také doplní nebo nû-

které body pozmûní.

Kdo v‰echno se mÛÏe na MC obrátit, ko-
mu je sluÏba urãena?

Mediaãní centrum je zamûfieno na rodinné

a obãanskoprávní spory. Obrátit se na nás tedy

mohou napfi. rodiãe, ktefií zvaÏují rozchod spo-

jen˘ s úpravou vztahÛ k nezletil˘m dûtem (svû-

fiení dûtí do péãe nûkterého z rodiãÛ, úprava

styku s dûtmi, úprava v˘Ïivného, ...), dále ro-

dinní pfiíslu‰níci, ktefií potfiebují upravit ãi do-

hodnout rÛzné sporné záleÏitosti v rámci rodi-

ny a v‰ichni obãané Ostravy, ktefií mají zájem

vyfie‰it svÛj spor ãi konflikt s druhou stra-

nou (napfi. spory na pracovi‰ti, v sousedství 

apod.).

Je potfieba mít k náv‰tûvû MC nûjaké do-
poruãení?

K náv‰tûvû MC není potfieba Ïádné doporu-

ãení, na pracovníky MC se mÛÏe obrátit kdo-

koliv, kdo chce fie‰it nûjakou konfliktní situaci

„pfiímo z ulice“, kdyÏ se o nás dozví napfi. z le-

táku v tramvaji. Je ale potfieba se telefonicky

objednat. 

V jak˘ch situacích mÛÏe b˘t pfiínosné ob-
rátit se na MC? 

Pfiedev‰ím v situacích, kdy nás nefie‰en˘

konflikt trápí a cítíme, Ïe pokud by se vyfie‰il,

v˘raznû by se nám ulevilo, a domluvit se s dru-

hou stranou se nám zdá nemoÏné, nebo z toho

máme strach. Nejvíce úãelné se to jeví v pfiípa-

dech, kdy strany pfiedpokládají, Ïe i do budouc-

na spolu budou pravidelnû v kontaktu a na vzá-

jemném vztahu jim záleÏí (napfi. partnefii, rodi-

ãe a dûti, spolupracovníci, sousedé, …).

BohuÏel se v‰ak ãasto stává, Ïe lidé fie‰ení

sv˘ch konfliktÛ odkládají, konflikty se pak vy-

hrocují a nûkdy mohou skonãit i trestním stíhá-

ním.

Kolik mediace stojí?
Mediace je prozatím bezplatná, náklady na

provoz centra hradí pfiedev‰ím Magistrát mûsta

Ostravy.

Kde má MC sídlo a kdy se lze objednat ?
MC sídlí v budovû Centra sociálních sluÏeb

na ul. Jahnova 12 v Ostravû-Mariánsk˘ch Ho-

rách (tramvajová zastávka Prostorná). K jedná-

ní je potfieba se pfiedem telefonicky objednat

(kaÏdé úter˘ a ãtvrtek mezi 8 – 16 hod.), a to na

tel. ãísle 603 727 498.

Autorka je externím spolupracovníkem Me-

diaãního centra pro rodinné a obãanskoprávní

spory. Red.
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Mediaãní centrum v Ostravû – 
prostor pro fie‰ení konfliktÛ

Informace k dani z nemovitosti
- zákon ã. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

- Mariánské Hory a Hulváky – místní pfiíslu‰-

nost Finanãního úfiadu Ostrava III, Poruba – 

Opavská 6177

- správce danû pro nemovitosti v katastrál-

ním území Mariánské Hory, Zábfieh – Hulváky

je paní Vûra Gumulcová, tel. 596 905 336

- úfiední hodiny pro styk vefiejnosti s podatel-

nou, správci danû a pokladnou FÚ Ostrava III:

- Od 1. 1. 2007 platí nové tiskopisy pfii-
znání k dani z nemovitosti vãetnû pokynÛ
k jejich vyplnûní. Staré tiskopisy jsou ne-
platné.

- FÚ Ostrava III bude i letos v polovinû kvût-

na zasílat poplatníkÛm danû z nemovitostí da-

Àové sloÏenky, pokud u nich budou v tuto dobu

je‰tû nedoplatky.

Kdy platit daÀ:
- nepfiesáhne-li roãní daÀ z nemovitostí ãást-

ku 5000 Kã, je pro v‰echny splatná najednou,

a to do 31. 5. 2007
- u poplatníkÛ danû provozujících zemûdûl-

skou v˘robu a chov ryb ve dvou splátkách, a to

nejpozdûji do 31. 8. 2007 a do 30. 11. 2007
- u ostatních poplatníkÛ danû ve dvou stej-

n˘ch splátkách, a to nejpozdûji do 31. 5. 2007
a do 30. 11. 2007

Jak zaplatit daÀ:
- daÀovou sloÏenkou (úhrada na po‰tách bez

poplatku, daÀová sloÏenka je na v‰ech poboã-

kách âeské po‰ty, na v‰ech FÚ)

- v pokladnû FÚ

- bezhotovostnû bankovním pfiíkazem, inter-

netov˘m bankovnictvím

- ã. úãtu FÚ Ostrava III pro daÀ z nemovitos-

tí: 7755-47625761/0710

- variabilní symbol: rodné ãíslo nebo DIâ

- konstantní symbol: bezhotovostní bankovní

pfievod – 1148

- sloÏenka – 1149 Ing. Vûra Palarãíková,
vedoucí fin. odboru



Za devatero dÛlní-

mi ‰tolami, sedmero

rozbouran˘mi silni-

cemi, patero panelá-

kov˘mi sídli‰ti a tfie-

mi benzinov˘mi

pumpami stojí v zahrádce domek, kter˘ se

stal pro mnohé z nás oázou klidu. Spoleãnû se

zde kaÏd˘ t˘den scházíme. Hrajeme hry, uãí-

me se tábornick˘m a skautsk˘m dovednos-

tem, soutûÏíme atd.

Zveme v‰echny správné kluky ve vûku 7 –
11 let, aby se zapojili do na‰eho skautského

oddílu a získali tak mnoho dal‰ích kamará-
dÛ!

SchÛzky se konají kaÏdé úter˘ od 16.30

do 18.00 hodin v budovû skautÛ na ulici

MojmírovcÛ 47 v Ostravû-Mariánsk˘ch

Horách.

Tû‰í se na vás vedoucí Vlãat 

Kelímek, Blesk, Spidi a Inka
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Blahopfiejeme 
jubilantÛm

Olga DaÀová, Marie Dostálo-

vá, Milu‰ka Kravãíková, Jan

Marynãák, Marie Pavelková,

BoÏena Ry‰ková, Marie Stec-

krová, Jifií Svoboda, Mária Bu-

dayová, Miloslava Vary‰ová,

RÛÏena Adámková, Vlasta

Gvuzdová, Rudolf Krãma, Marie Neuwirtho-

vá, Milada Tesarãíková, Marie Tumidajeãová,

Rudolf Ka‰a, Zdenka Prymusová, Josef Mi-

chalus, Marie Klikorová, Zdenka Válková, Ka-

rel Friedl, Franti‰ek Hasil, Ludmila Ol‰arová,

Miroslav Gajovsk˘, Vojtûch Sroka.

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.

V mûsíci únoru oslavili a oslaví svá
Ïivotní jubilea tito spoluobãané

Pan starosta pozval na radnici sleã-

nu Terezu Vejsadovou, pedagoÏku

tance Múzické ‰koly v Mariánsk˘ch

Horách, které podûkoval za reprezen-

taci obvodu. Získala totiÏ hlavní ce-
nu hejtmana Moravskoslezského
kraje za choreografii taneãního vy-

stoupení s názvem „Setkání“. Jednalo

se o spoleãné vystoupení posluchaãÛ

taneãního oboru Múzické ‰koly 

v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách, ktefií

mají tûlesná (somatická) postiÏení

a pohybují se vût‰inou na vozíãcích. 

Sleãna Tereza sama fiíká: „Práci

s postiÏen˘mi chápu spí‰e jako poslá-

ní.“ Jistû o tom svûdãí i fakt, Ïe pré-

mii 10 000 Kã, která byla souãástí ce-

ny, vûnovala sdruÏení Bílá Holubice,

coÏ je obãanské sdruÏení na podporu

umûlecké a sociální integrace obãanÛ

se zdravotním handicapem. ZaslouÏí

si za svou obûtavou práci ná‰ obdiv. 

Red.

Vlãata

Vstoupily jsme do roku 2007, a to s nelehk˘mi úkoly: ãekají nás konference ZO, ORÎ,

URÎ a sjezd. Pfiipravujeme také mnohé akce, mimo jiné se chystáme upravovat stanovy

âSÎ, ke kter˘m máme pfiipomínky.

Rády bychom vás také informovaly o ãinnosti ostatních organizací âSÎ, které patfií pod

na‰i ORÎ. Zájmová organizace v Petfikovicích adoptovala na dálku bengálského chlapce

Kirsku Brijendru (viz foto). Je to velice ‰ikovn˘ hoch a uÏ pí‰e i trochu ãesky. 

ZO – Nová Bûlá zaloÏila pûveck˘ sbor „Novobûlské babiãky“ a dafií se jim úspû‰nû re-

prezentovat âSÎ.

Na‰e organizace v Mariánsk˘ch Horách nemá prozatím Ïádné místnosti, kde by podob-

né aktivity mohla vyvíjet, a tak se prozatím zúãastÀujeme akcí jin˘ch ZO âSÎ. Jedna

z akcí se nám v‰ak dafií, a tou jsou taneãní veãírky (plesy, pochování basy, ‰ibfiinky), kte-

ré tradiãnû organizujeme v restauraci „Varna“ na sídli‰ti Vr‰ovcÛ. Tímto také chceme po-

dûkovat panu vedoucímu a celému personálu za v˘bornou obsluhu, která pfiispívá k dobré

náladû v‰ech pfiítomn˘ch. Eva Biernatová

Klub Ïen informuje

Zaujalo nás



Dnes i v dal‰ích mûsících bychom vás
chtûli alespoÀ struãnû seznámit s historií
na‰eho obvodu, která je hodnû dlouhá
a urãitû velmi zajímavá. Pfii psaní tohoto
miniseriálu jsem vycházela pfiedev‰ím ze
dvou historick˘ch studií (viz pouÏitá lite-
ratura) a z dal‰ích obrazov˘ch a archiv-
ních materiálÛ.

Vûfiím, Ïe to bude po vás pouãné, ale i za-
jímavé ãtení.

PouÏitá literatura:
Barcuch, A., Rohlová, E.: Místopis star˘ch

Mariánsk˘ch Hor. In.: Ostrava. Pfiíspûvky

k dûjinám a souãasnosti Ostravy a Ostravska,

sv. 22, Ostrava 2005.

Cimalová, L.: Jan Grmela a rozvoj Marián-

sk˘ch Hor v letech 1900 – 1906. In.: Ostrava.

Sborník pfiíspûvkÛ k dûjinám a v˘stavbû mûs-

ta, sv. 7, Ostrava 1974.

Na pfielomu 13. a 14. století vzniká vesnice,

která nese název typick˘ pro období koloniza-

ce, tedy Lhota. Toto oznaãení dostávaly vsi

zaloÏené vût‰inou na lesní pÛdû, které pak by-

ly po jistou lhÛtu osvobozeny od poddansk˘ch

povinností.

První písemnou zmínku o Mariánsk˘ch Ho-

rách nacházíme v roce 1367, kdy nesla nûmec-

k˘ název TEFFLSDORF (âertova Ves). Zfiej-

mû se jí tak fiíkalo podle jména majitele obce

HERSCHODE TEUFFELSDORFA, neboli

Her‰e z âertovy Lhotky (také Lhoty).

V dobû svého vzniku mûla tato lesní lánová

ves asi jen 7 – 8 usedlostí, které se rozkládaly

podél dne‰ní Novoveské ulice, pfiibliÏnû v úse-

ku ohraniãeném ulicí PfiemyslovcÛ a ulicí ·ver-

movou. Z jihu ji chránil vysok˘ bfieh fieky Odry,

ov‰em ta se ãasto vylévala z bfiehÛ a ves proto

ãásteãnû pfied záplavami ochraÀoval luÏní les.

Snad pfiívlastek âertova v jejím názvu naznaão-

val, Ïe se nacházela v odlehlém baÏinatém a za-

lesnûném místû, jeÏ mohlo u obyvatelstva vy-

volávat stra‰idelné pfiedstavy, ale je to jen jedna

z moÏn˘ch verzí, jak si to pfiípadnû vysvûtlit.

Patrnû nejstar‰í cesta v této oblasti vedla od

Bru‰perku k brodu pfies Odru v Pfiívoze a do

mûsta Moravské Ostravy. ZaloÏení âertovy

Lhotky posílilo její bezpeãnost a pravdûpo-

dobnû v její blízkosti vyrostla dfievûná tvrz

zmiÀovaná v roce 1476, jejíÏ pfiesnou polohu

v‰ak neznáme.

Dal‰í z majitelÛ, Ladislav z Kadanû a na

Paskovû, prodal ves r. 1533 za 350 zlat˘ch

mûstu Moravské Ostravû.

O ‰est let pozdûji Lhotku propustil z léna

a manské povinnosti olomouck˘ biskup Stani-

slav I. Thurzo za kaÏdoroãní poplatek kopy

‰tik a kopy kaprÛ, pozdûji pak kopy gro‰Û. Tak

se stala âertova Lhotka trvale poddanskou vsí

Moravské Ostravy aÏ do roku 1848, kdy bylo

poddanství zru‰eno, obec se od mûsta odtrhla

a osamostatnila se.

Bûhem století se ves pfiíli‰ neroz‰ifiovala, na-

pfiíklad v roce 1794 mûla 147 obyvatel a 26

domÛ, v roce 1843 mûla 227 obyvatel, 36 do-

mÛ a 49 domácností. Mgr. R. Matú‰ová
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V˘tah z dobového dokumentu ze dne 20. kvûtna 1904
VVaaššee  ccííssaařřsskkéé  aa kkrráálloovvsskkéé  AAppooššttoollsskkéé
„„VVaaššee  VVeelliiččeennssttvvoo,,  rraaččiižž  NNeejjmmiilloossttiivvěějjii  oobbeecc  MMaarriiáánnsskkéé  HHoorryy

nnaa  MMoorraavvěě  aa nnaa  ppoommeezzíí  řřííššsskkéémm  lleežžííccíí  ppoovvýýššiittii  ––  nnaa  mměěssttoo..““

Pár slov o historii Mariánsk˘ch Hor 1. díl

Mar. Hory - fara a kostel. Mar. Hory - Palackého tfiída.



Úklid námûstí
Radnice obdrÏela v mûsíci prosinci nûkolik upo-

zornûní i stíÏností obãanÛ na nepofiádek na zele-

n˘ch plochách Mariánského a Stojanova námûstí.

Na uvedené podnûty jsme zareagovali a pro-

stfiednictvím odboru MHDaO byl zaji‰tûn na tûchto

námûstích sbûr neãistot, zbytkÛ listí, ofiez kefiÛ, v˘-

mladkÛ a stromÛ na prÛchozí profil. Na Stojanovû

námûstí jsme zajistili úpravu záhonÛ rÛÏí.

Hana ·ustková, odbor MHDaO

Zimní údrÏba chodníkÛ
a komunikací v na‰em

mûstském obvodu 
Sjízdnost komunikací a schÛdnost chodníkÛ

v na‰em mûstském obvodu vychází z plánu zimní

údrÏby schváleného radou mûstského obvodu pro

období zimních mûsícÛ 2006-2007. 

PonûvadÏ v zimním období není moÏno závady

ve sjízdnosti a schÛdnosti odstranit, n˘brÏ je zmír-

nit, a vzhledem k tomu, Ïe závady není moÏno

zmírnit okamÏitû na celém území obce, stanoví

Plán zimní údrÏby i potfiebné priority, a to jak míst-

nû tak i ãasovû. Tyto priority vypl˘vají z odli‰ností

místních komunikací a z technick˘ch moÏností

provádûní zimní údrÏby. 

Obvod je rozdûlen na dvû oblasti, které jsou udr-

Ïovány tûmito firmami: 

- ãást ohraniãena ulicemi PfiemyslovcÛ, 1. máje,

Novináfiskou, V˘stavní - po hranici obvodu, komu-

nikace udrÏuje firma SEKOS Morava, a.s., a chod-

níky firma SÚES s.r.o.

- ãást obvodu ohraniãenou ulicemi PfiemyslovcÛ,

1. máje po hranice obvodu s Vítkovicemi, Ostra-

vou-Jih a Novou Vsí udrÏuje komunikace i chodní-

ky firma Peter Pavlík. 

ÚdrÏbu silnic, po kter˘ch jezdí mûstská hromadná

doprava, zaji‰Èuje jak v letních, tak i zimních mûsí-

cích akciová spoleãnost Ostravské komunikace. 

Vlastníky nemovitostí upozorÀujeme, Ïe stále

platí povinnost údrÏby chodníkÛ pfiilehl˘ch k do-

mu, a ten kdo sníh neodhrabe nebo neposype zle-

dovatûl˘ chodník, pfies upozornûní stráÏníka mûst-

ské policie, dopustí se pfiestupku proti vefiejného

pofiádku, coÏ mÛÏe mít za následek uloÏení pokuty. 

Pro informaci obãanÛm sdûlujeme, Ïe pfiípadné

pfiipomínky k zimní údrÏbû je moÏné sdûlit na zdej-

‰í radnici, odboru MHDaO, na tel. ãíslo 599 459

239, 599 459 237, pfiípadnû na e-mailovou adresu

flisnik@marianskehory.cz. 

Ing. Flisník, ved. odboru MHDaO
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Va‰e námûty

Kalendáfi událostí
TJ Slovan Ostrava – oddíl kopané vás zve: 
24. 2. - halov˘ turnaj v kopané, Ïáci, Ostrava-Kunãice

25. 2. - halov˘ turnaj v kopané, dorost, Ostrava-Kunãice

DPS na Novoveské 14, Ostrava-Mariánské Hory nabízí besedu v Senior klubu:

6. 3. - od 14.00 hodin s názvem Letoviska na Irském poloostrovû

DÛm kultury mûsta Ostravy , a.s., zve 
26. 2. 2007 v 19.00 hodin na pofiad vûnovan˘ památce Borise Rósnera „NeÏ rÛÏe

zkamení“.

27. 2. 2007 v 19.00 hodin vystoupení flamecové hudebnû-taneãní skupiny 

„Arsa y Toma“.

11. 3. 2007 v 19.00 hodin divadelní pfiedstavení ãtvefiice autorÛ písníãkáfie Jaro-

míra Nohavici, básnífiky Renaty Putzlacher, reÏiséra Radovana Lipuse a hudebníka

Tomá‰e Koãka, jehoÏ základem jsou písniãky J. Nohavici.

V˘roãní schÛze rybáfiÛ Mariánsk˘ch Hor
V˘bor MS âRS v Mariánsk˘ch Horách srdeãnû zve své ãleny na v˘roãní ãlen-

skou schÛzi, která se bude konat dne 17. února ve velkém sále Dûlnického domu v 9

hodin. Vladimír Hütter, jednatel

Velikonoãní v˘stavka
Klub Ïen zve v‰echny na v˘stavku „Moravskoslezské Velikonoce“. Akce pro-

bûhne 27. 3. 2007 od 10.00 do 17.00 hodin a 28. 3. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin

v kulturním domû v Petfikovicích.

KNIHOVNA – KNIHA – âTENÁ¤
Zajímavosti z knihoven 

na‰eho obvodu v roce 2006
◆ ãtenáfii si vypÛjãili 132 855

knih a ãasopisÛ

◆ ãtenáfii nav‰tívili na‰e knihov-

ny 28 629krát

◆ knihovny nav‰tûvuje 2551 ãte-

náfiÛ

◆ pro Z· a M· bylo uskuteãnûno 140 besed

a lekcí informaãní v˘chovy, kter˘ch se zúãastnilo

2111 ÏákÛ

◆ 1917 dûtsk˘ch i dospûl˘ch náv‰tûvníkÛ se zú-

ãastnilo 88 vernisáÏí, koncertÛ, karnevalÛ, v˘letÛ,

soutûÏí, v˘tvarn˘ch dílen, besed a jin˘ch akcí po-

fiádan˘ch knihovnami

◆ internetu vyuÏilo 2644 ãtenáfiÛ

◆ v dûtsk˘ch oddûleních bylo vypÛjãeno pre-

zenãnû 1745 CD romÛ

◆ nejpÛjãovanûj‰í knihou v dospûlém oddûlení:

Vieweg, Michal: Úãastníci zájezdu

v dûtském oddûlení: Gnone, Elisabetta:

W.i.t.c.h. ãarodûjky

◆ nejÏádanûj‰í knihou roku 2006 byla kniha:
Brown, Dan: ·ifra mistra Leonarda

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

TvÛrãí dílna „Vûjífie“ – na vystfiihování a malo-

vání vûjífiÛ zveme v pátek 23. 2. od 14.00 do

17.00.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Oddûlení pro dûti a mládeÏ:

Svût˘lka – tvÛrãí dílna, ve které si dûti mohou

vyrobit lampion z hedvábného papíru. Ve ãtvrtek
15. 2., pondûlí 19. 2. od 13.00 do 17.00.

R˘Ïová políãka – vefiejné ãtení vietnamsk˘ch

pohádek pro dûti a rodiãe, doprovázené tematic-

kou v˘tvarnou dílnou. Ve ãtvrtek 22. 2. v 16.00

hod.

T˘den prvÀáãkÛ:
Letos jiÏ druh˘m rokem pfiipravujeme v na‰ich

knihovnách od 5. 3. do 10. 3. „T˘den prvÀáãkÛ“.
Akce je pro dûti, které nastoupily v leto‰ním ‰kol-

ním roce poprvé do ‰koly. Nav‰tíví-li prvÀáãci

v daném t˘dnu jakoukoliv knihovnu za doprovodu

rodiãÛ, budou zaregistrování zcela zdarma. T˘den

se nese v duchu pohádek BoÏeny Nûmcové.

V knihovnû na ulici Daliborova je pro dûti s ro-

diãi pfiipraveno „Putování za sedmero krkavci“.

Knihovna na sídli‰ti Fifejdy pofiádá „Putování
s Bajajou“.

Pracovnice knihoven

Zájezd 
do Legolandu

SVâ Korunka pofiádá ve dnech od 31. 5.

do 3. 6. 2007 zájezd do Legolandu a do Mni-

chova – podmofisk˘ svût.

Informace najdete v SVâ Korunka, zájezd

je pfiipraven nejen pro dûti, zúãastnit se mo-

hou také rodiãe.

Cena pro dûti je 2700 Kã a pro dospûlé

3100 Kã (je moÏné splatit na dvû splátky).

V cenû je zahrnuta cesta autobusem,

vstupné do Legolandu s obûdem a vstupné

do podmofiského svûta, nocleh se snídaní.

Neváhejte, dejte zájezd dûtem k jejich

svátku.

V¯ZVA
V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
¤idiãské prÛkazy vydané od 1. ãervence 1964 do

31. prosince 1993 jsou jejich drÏitelé povinni vymû-

nit do 31. prosince 2007

V˘mûna ¤P se t˘ká:
¤P vydány v období: 17. 7. 1964 – 1986, 1987 –

1991, 1992 – 1993

Proã si mám vymûnit ¤P jiÏ nyní?
- pfiedejdu dlouhému ãekání na úfiadu (magistrá-

tu)

- budu mít vystaven fiidiãsk˘ch prÛkaz v zákonem

stanovené lhÛtû

Kolik mû to bude stát?
- v˘mûna ¤P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vymûnit svÛj ¤P?
- odbor dopravnû správních ãinností, ulice 30.

dubna 635/35, Moravská Ostrava (budova b˘va-

lé UNION BANKY), evidence vozidel a fiidiã-

ské prÛkazy, tel. 599 444 899

Co musím mít s sebou?
- platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, pas)

- jednu fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm

- fiidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí platnost

Kdy budu mít vystaven nov˘ ¤P?
- lhÛta pro pfievzetí nového ¤P je zpravidla do 15

– 20 dní (podle poãtu Ïádostí)

Kde najdu více informací?
www.mdcr.cz (stránky ministerstva dopravy)
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Dp danex – plast
Prodej materiálÛ

VODA – TOPENÍ – PLYN

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 

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.

SdruÏení podnikatelÛ · + H Instalatérství, 
Instalatérství, tel.: 603 835 323

Instalatérské práce: VODA – TOPENÍ – PLYN
Voda

V˘mûna a montáÏ stoupaãek TV + SV, zafiizovacích pfiedmûtÛ
(WC, dfiezy, dfiezové desky, um˘vadla, vany, baterie aj.)

Topení
V˘mûna a montáÏ stoupaãek ÚT, radiátorÛ, radiátorov˘ch ventilÛ, kotlÛ ÚT

Plyn
V˘mûna a montáÏ plynov˘ch sporákÛ vãetnû plynoelektrick˘ch bojlerÛ aj.

SLUÎBY V DPS
Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-Mariánské Hory, tel. ã. 599 459 122

Kadefinictví: objednávky na telefonu 737 616 467 nebo 599 459 122, p. Eckertová. Provozní doba: Po,
St a Pá od 8.00 do 14.00, Út a ât od 12.00 do 18.00 hodin.

Rehabilitace: Oddûlení rehabilitace v Ostravû-Mar. Horách na ul. Novoveské 14 poskytuje komplexní
péãi nemocn˘m za úãelem návratu do pracovního procesu nebo zlep‰ení fyziologick˘ch funkcí posti-
Ïeného úrazem nebo nemocí. Pracovi‰tû poskytuje následující péãi: léãebn˘ tûlocvik, fyzikální terapii
a vodoléãbu. K zafiazení do rehabilitaãní  péãe je nutné doporuãení praktického nebo odborného lékafie
a platn˘ prÛkaz poji‰tûnce. I nadále funguje rehabilitace hrazená zdravotními poji‰Èovnami. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. ã. 599 459 121 u p. Koblovské.

Pedikúra: objednávky na telefonním ãísle 732 556 665, p. Urbancová. Prov. doba: Po od 11.00 do
15.00 hod. V domácnostech klientÛ Út, St a ât od 7.00 do 12.00 hodin.

Dagmar Tokafiová, soc. pracovnice peãovatelské sluÏby

DPS ·imáãkova 27, Gen. Hru‰ky 1, Ostrava-Mar. Hory, tel. 599 459 131, peãovatelky 599 459 132

Pedikúra: kaÏd˘ pátek od 7.00 do 12.00 hodin. Objednávky na tel. ã. 732 556 665, p. Urbancová.

HydromasáÏní vana: kaÏd˘ den mimo pátek, vÏdy po dohodû s peãovatelkou. SlouÏí jako stfiedisko 
osobní hygieny pro obyvatele DPS.

Kadefinictví: Lich˘ t˘den: Po – âT od 8.00 do 17.00 hod., Pá od 11. 00 do 17.00 hod., So podle objed-
návek. Sud˘ t˘den: Po – ât od 8.00 hod. do 15.30 hod, Pá od 11.00 hod. do 15.30, So podle objedná-
vek. Objednávat se mÛÏete na 604 795 329 nebo 596 636 198.

Za peãovatelskou sluÏbu TaÈána RyboÀová

Stfiedisko volného ãasu Korunka
Korunní 49, 709 12, Ostrava-Mariánské Hory, 596 624 041, www.svc-korunka.cz

VáÏení rodiãe, milé dûti, stále máte moÏnost se pfiihlásit do na‰ich krouÏkÛ a klubÛ, máme velmi pestrou 
nabídku, která je pfiizpÛsobena va‰ím pfiáním. Myslíme na v‰echny vûkové kategorie a víme, co vás baví.

SVâ Korunka otvírá nov˘ program - ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ PRO ÎENY pod vedením fyzioterapeuta

KDY? PONDùLÍ: 17.00 – 18.00, KDE? SVâ Korunka (info na tel.), ZA KOLIK? 500 Kã/pololetí
Objednávky a podrobnosti na tel. 731 617 814

Klub deskov˘ch & karetních her

KORUNKA
Pokud má‰ rád(a) stolní hry v rÛzn˘ch podobách, tak tû zveme do na‰eho herního klubu!

MÛÏe‰ si tady zahrát mnoho netradiãních deskov˘ch, karetních nebo kostkov˘ch her, od jednoduch˘ch hfiíãek 
aÏ po nároãné strategie. Pfiijì si vyzkou‰et nové i star‰í hry, zapoj se do na‰í ligy hráãÛ, 

pfiijì se stát slavn˘m vojevÛdcem, zlatokopem, pirátem, osadníkem, králem, stavitelem...

Scházíme se kaÏdou ST¤EDU od 16 do 20 hodin v SVâ Korunka v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách 
(naproti kostelu). Jednu sobotu nebo nedûli v mûsíci je celodenní hraní 

(nûkdy spojené s men‰ím turnajem). Párkrát za rok jsou i vût‰í, celovíkendové turnaje.

Klubovné na pÛlrok je 450 Kã (v cenû je sleva na turnaje a jiné klubové v˘hody), 
nebo 40 Kã za jednu stfiedeãní náv‰tûvu (první náv‰tûva je zdarma).

POZOR! Klub je urãen v‰em vûkov˘m kategoriím!

Tû‰í se na vás Deli & Cauly (kontaktní tel.: Deli - 731 617 814).
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Na Z· v Ostravû-Hulvákách probûhl ve dnech 18.

- 19. ledna 2007 zápis dûtí do 1. tfiídy. Dûti kreslily

svou rodinu, vyprávûly pohádku, popisovaly obrá-

zek, stavûly barevné kostky a urãovaly barvy, nûkte-

ré dûti i pûknû zazpívaly. Nûkolik dûtí zvládlo i poãí-

tání a ãtení písmen.

Za odmûnu dostaly dûti hraãku, pexeso, sladkou

odmûnu a pamûtní list ‰koly. Mgr. Pavel Kroutil, fie-

ditel ‰koly, nás informoval, Ïe vzhledem k vysoké

nemocnosti se zatím zapsalo 15 dûtí, ale ‰kola vyhlá-

sila je‰tû dva náhradní termíny zápisu bûhem mûsíce

ledna. Mgr. Pavel Kroutil

MY T¤I KRÁLOVÉ JDEME K VÁM,
·TùSTÍ, ZDRAVÍ VIN·UJEM VÁM...
Tato píseÀ znûla na‰í Veselou ‰koliãkou první t˘-

den po Vánocích.

Dûti si vyrábûly papírové ãepice a pfii práci jsme

vzpomínali na vánoãní svátky a na to, co tomuto

období pfiedcházelo – v˘zdoba tfiídy a celé matefi-

ské ‰koly, v˘roba pfiáníãek, vánoãní besídka u stro-

meãku, pod kter˘m byla spousta nov˘ch hraãek.

Den poté jsme nav‰tívili denní stacionáfi pro senio-

ry v charitativním Domû sv. AlÏbûty. Dûti podpofii-

ly sváteãní atmosféru básnûmi a písniãkami se zim-

ní a vánoãní tematikou a pak rozdaly babiãkám

a dûdeãkÛm vánoãní a novoroãní pfiáníãka, která

v‰echny potû‰ila a pohladila na du‰i. Za své vy-

stoupení byly dûti odmûnûny potleskem a drobn˘-

mi sladkostmi.

No, ale konec vzpomínek, je tady leden, vánoãní

období konãí 6. 1., tak rychle dokonãíme v˘zdobu

ãepic, vybereme si jméno krále a uÏ jdou za zpûvu

písnû v prÛvodu vzne‰en˘m, dÛstojn˘m krokem

Ka‰par, Melichar a Baltazar.

Kolektiv M· Zelená 73A

Základní ‰kola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, ve

dnech 18. - 19. ledna 2007 zapsala pro ‰kolní rok 2007/08 54 dûtí do

1. tfiíd. Z toho 7 rodiãÛ bude Ïádat o odklad ‰kolní docházky pro ‰kol-

ní nezralost. Z loÀského zápisu v‰ak pfiibude 7 dûtí po odkladu ‰kolní

docházky. Pro pfií‰tí ‰kolní rok pfiedpokládají otevfiení dvou prvních

tfiíd po 27 Ïácích, jak nás informoval Mgr. Jaroslav Skoumal.




