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Na‰e bezpeãnost 
nám leÏí na srdci

Dne 22. 3. 2007 od 13  hodin se koná mi-

mofiádné zasedání ZMOb, kde bude pro-

jednán nov˘ Jednací fiád ZMOb, Jednací

fiád v˘boru (finanãního a kontrolního)

a Zásady hospodafiení s byty a Zásady pro-

deje bytÛ.

Dne 5. 2. 2007 se starosta ing. R. Michniak se-

‰el s krajsk˘m fieditelem hasiãského záchranné-

ho sboru ing. ZdeÀkem Nytrou, vedoucím ob-

vodního oddûlení policie Ostrava-Mariánské

Hory Miroslavem Kelnarem, velitelem stanice

HZS Fifejdy mjr. ing. Liborem ·lachtou a veli-

telem sluÏebny ing. Mariánem Janalíkem.

Probrali mimofiádné události v uplynulém mû-

síci, jednali o nejãastûj‰ích pfiíãinách naru‰ování

pofiádku a zamûfiili se na poÏární prevenci.

Shodli se, Ïe v souãasné dobû se ukazuje b˘t

hlavním problémem naru‰ování obãanského

souÏití a také nekázeÀ fiidiãÛ. Zástupci mûstské

policie konstatovali, Ïe kriminalita v Marián-

sk˘ch Horách a Hulvákách se soustfieìuje hlav-

nû na drobné krádeÏe, v poslední dobû i na vy-

krádání aut.

Pravidelnû vÏdy první pondûlí v mûsíci budou

probíhat schÛzky, kdy zástupci policie a HZS

budou vedení radnice informovat o mimofiád-

n˘ch událostech, ale také projednávat konkrétní

vzájemnou pomoc pfii zaji‰Èování vefiejného po-

fiádku. 

Red.

Zasedání 
zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva 15. 2. 2007 bylo

slavnostní a bylo projednáno 12 bodÛ schvále-

ného programu jednání. 

ProtoÏe ke dni 15. 1. 2007 rezignoval na

mandát ãlena Zastupitelstva mûstského obvodu

Mar. Hory a Hulváky ing. Lumír Slovák, na-

stoupil náhradník kandidátní listiny téÏe voleb-

ní strany v urãeném pofiadí - Bc. Tomá‰ Su-

charda, kter˘ sloÏil pfiedepsan˘ slib zastupitele.

Celé usnesení je zvefiejnûno na www.marian-

skehory.cz v rubrice zastupitelstvo a úfiední

desce. Red.

Velikonoce jako 
svátky nadûje

V dobû velikonoãních svátkÛ asi lidé nûco
slavili odedávna. 

Slavili napfiíklad pfiíchod rovnodennosti –
dne, kdy zaãíná pfievládat svûtlo nad tmou. Sla-
vili také jaro – ve zmrzlé, zdánlivû mrtvé pfiíro-
dû zaãíná puãet Ïivot. A kfiesÈané k tomu ãasem
pfiidali oslavu Veliké noci. Té noci, kdy JeÏí‰
Kristus vstal z mrtv˘ch. O Velikonocích se pro-
stû slaví svátky nadûje. 

Kde je nadûje, tam je Ïivot. Bez nadûje se ne-
dá Ïít. JestliÏe ãlovûk nemá nic, v co by mohl
doufat, pak, kdyÏ ráno vstává a uÏ vÛbec nic ne-
oãekává, je jako mrtv˘: „Co dûlat, kdyÏ to k ni-
ãemu nebude?“

Dfiíve se omdlévajícím dávalo pfiiãichnout
k nûãemu silnému, aby pfii‰li k sobû. Také ãlo-
vûku, kter˘ se chystá v‰echno vzdát, se musí na-
bídnout nadûje, ukázat mu, Ïe je‰tû má ‰anci.

KfiesÈané vûfií ve vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista. Vûfií
v JeÏí‰e, kter˘ pfii‰el na svût s poselstvím dobra

a lásky. On tomu zasvûtil cel˘ Ïivot. Ale také on,
podobnû jako spousty jin˘ch, narazil na nená-
vist a zlobu lidí. Zpoãátku mu jen odporovali.
Ale on se nevzdal. Nenechal se odradit a ‰el za
tím, co bylo správné. A tak jej jeho nepfiátelé
zatkli, zbiãovali, odsoudili a potupnû pfiibili na
kfiíÏ, kde zemfiel. 

V‰ichni jeho pfiátelé si fiíkali: „Je konec! UÏ
to nemá smysl.“ JenomÏe pak pfii‰lo velikonoã-
ní nedûlní ráno. Îeny nejprve na‰ly JeÏí‰Ûv
hrob prázdn˘ a pak jej pfiátelé uvidûli na vlast-
ní oãi Ïivého. Stalo se nûco, co se jindy v dûji-
nách nestalo a co pak poznamenalo celou na‰i
kulturu. „Ten”, kter˘ byl zabit, Ïije. Zlo a nená-
vist tedy není vítûzem. 

Tato zvûst pak oblétla a promûnila cel˘ svût.
Zvûst, Ïe JeÏí‰ Ïije. Îe BÛh neopustí ãlovûka,
kter˘ se nasazuje pro dobro.

A to je zvûst i pro nás v‰echny: 
Je moÏno mít nadûji. 
Je moÏno doufat i tam, kde uÏ Ïádná nadûje

není. 
Je moÏné zaãít tfieba i po sto prvé tam, kde

jsem se jiÏ stokrát zklamal.
P. Jifií Ramík, faráfi Velikonoce - ilustraãní kresba Jindfiicha Ole‰e
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Informace o pfiípravû sanace lagun Ostramo

Na území mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se v prostoru

mezi nádraÏím âesk˘ch drah a rychlostní komunikací Mariánskohorská

nacházejí laguny Ostramo. Tato skládka ropn˘ch odpadÛ z technologie

b˘valé rafinerie Ostramo je jednou z nejvût‰ích prÛmyslov˘ch zátûÏí

v âeské republice. Laguny Ostramo pfievzal jako tzv. starou ekologic-

kou zátûÏ v roce 1997 do správy státní podnik DIAMO se sídlem ve

StráÏi pod Ralskem, kter˘ za tím úãelem zfiídil v Ostravû od‰tûpn˘ zá-

vod Sanaãní práce a roku 2001 od‰tûpn˘ závod Odra (sídlo Ostrava-Vít-

kovice), ten pfiebírá správu lagun Ostramo.

Na nápravu zátûÏe v území byly státem vyãlenûny finanãní prostfiedky

z Fondu národního majetku a byl zahájen nároãn˘ proces technického

zabezpeãení lokality a legislativní pfiípravy. V této souvislosti chceme

poskytnout obãanÛm obvodu informace o plánech pro nejbliÏ‰í období.

Laguny Ostramo jako ekologická zátûÏ ohroÏují kvalitu podzemních

vod a vlivem ‰ífiení pachov˘ch látek také kvalitu ovzdu‰í na pfiilehlém

sídli‰ti Fifejdy. Samotné území lagun není v souãasné dobû nijak vyuÏi-

telné. Zneãi‰tûní v podzemní vodû jiÏ bylo stabilizováno. V letech 2001

aÏ 2004 byl podél lagun vybudován v zemi ochrann˘ drén, z nûhoÏ je

nyní nepfietrÏitû ãerpána zneãi‰tûná podzemní voda a ropné látky jsou

odstraÀovány v dekontaminaãní stanici, umístûné v areálu. Po celou do-

bu správy areálu provozuje státní podnik DIAMO ãistírnu haldov˘ch

vod, která roãnû vyãistí a odvede do vefiejné kanalizace aÏ 40 000 m3

sráÏkov˘ch vod, které dopadají na otevfien˘ povrch lagun.

Vefiejná zakázka pro realizaci sanace lagun Ostramo byla v roce 2004

zadána vybranému dodavateli – „SdruÏení âISTÁ OSTRAVA“ (utvo-

fiené spoleãnostmi GEOSAN GROUP, a.s., AQUATEST, a.s. a OHL

ÎS, a.s.), které pfiipravilo realizaãní projekt sanace a v souãasné dobû

zpracovalo a pfiedloÏilo na ministerstvo Ïivotního prostfiedí tzv. doku-

mentaci EIA. Na základû ní bude v pfií‰tích mûsících následovat legisla-

tivní proces smûfiující k vydání stavebního povolení.

Obsah lagun bude odtûÏen a na místû pfiepracován na alternativní pali-

vo, vyuÏitelné v elektrárnû Dûtmarovice nebo v okolních cementárnách.

Souãástí nápravn˘ch opatfiení bude také vyãi‰tûní podzemní vody a de-

kontaminace zemin metodou termické desorpce, obdobnû jako v minu-

losti na lokalitû Karolina v centru Ostravy. Pilotní zkou‰ky ovûfiení pou-

Ïitelnosti tûchto technologií jiÏ probíhají.

Cílem státního podniku DIAMO je úplné odstranûní této prÛmyslové

zátûÏe a rekultivace území tak, aby mûstsk˘ obvod Mariánské Hory

a Hulváky získal v budoucnu klidovou zónu – lesopark vhodn˘ k vy-

cházkám a relaxaci obyvatel. 

Cesta k cíli je pfied námi je‰tû dlouhá a zejména období odtûÏování ná-

plnû lagun bude mít po dobu zhruba tfií let negativní vliv na pohodu oby-

vatel v okrajov˘ch ãástech obytné zástavby. Práce budou ov‰em koordi-

novány na základû mûfiení kvality ovzdu‰í ze strany Státního zdravotní-

ho ústavu tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroÏeno.

Dûkujeme tûm obãanÛm mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulvá-

ky, ktefií se v závûru roku 2006 zúãastnili prÛzkumu o vnímání sanace

lagun Ostramo, kter˘ pfiipravil státní podnik DIAMO ve spolupráci

s obãansk˘m sdruÏením VITA. Z v˘sledkÛ prÛzkumu vypl˘vá, Ïe obãa-

né se o osud lagun Ostramo zajímají, a proto jsme uvítali moÏnost infor-

movat obyvatele prostfiednictvím Zpravodaje Mariánsk˘ch Hor a Hul-

vák .Ing. Alena Orlíková,
DIAMO, státní podnik, od‰tûpn˘ závod ODRA

Obãané, pozor!
V na‰em obvodû v dobû od 16. do 28. bfiez-

na 2007 organizuje ÚMOb Mariánské Hory

a Hulváky pro své obãany spolu s OZO Ostra-

va pfiistavení kontejnerÛ na svoz a likvidaci

velkoobjemov˘ch odpadÛ z domácností.

Seznam stanovi‰È a data pfiistavení kontejne-

rÛ pro svoz a likvidaci velkoobjemov˘ch od-

padÛ:

19. 3. 2007:
·imáãkova 23-25, Bedfii‰ská kolonie – kfii-

Ïovatka Chaloupeckého a Bedfii‰ské, Strmá 5,

PfiemyslovcÛ 66 – dvÛr, V˘stavní 22, Îákov-

ská parãík, Rtm. Gucmanna, kfiiÏovatka Mat-

rosovova - Wolkerova.

20. 3. 2007:
Bedfii‰ská kolonie kfiiÏovatka Chaloupecké-

ho a Jasinkova, Vr‰ovcÛ 2-4, Bílá 3-5, LázeÀ-

ská, Josefa ·avla 15, Zelená 80, M· Fifejdy 1

– slepá uliãka, Fr. ·rámka 10.

21. 3. 2007:
Bedfii‰ská kolonie – kfiiÏovatka Chaloupec-

kého - Kordova, Îelezná 10-12, Nájemnická

12-14, Ladislava ·evãíka – plocha vlevo pfii

vjezdu z ul. Îelezárenské, Kubelíkova - Soli-

darity, Jifiího Trnky 5, KfiiÏovatka Prostorná -

Mr‰tníkova, Generála Hru‰ky 23-25.

22. 3. 2007:
Ladislava ·evãíka 17-19, kfiiÏovatka Bole-

slavova - Karasova, Generála Janka 2 – parko-

vi‰tû, Cottonové 4-6, Generála Hru‰ky 6, Kfii-

Ïovatka Emila Filly - Korunní, kfiiÏovatka

MojmírovcÛ a Kolárova, Oblá.

26. 3. 2007:
Generála Janka 5, Marie Pujmanové 11,

kfiiÏovatka Olivova Raisova, Hany Kvapilo-

vé 6, Nivnická – zezadu domÛ PfiemyslovcÛ

55-59.

V roce 2007 dochází k úpravû svozu kontej-

nerÛ na objemn˘ odpad od obãanÛ. Kontejne-

ry budou svozovou spoleãností OZO Ostrava,

s.r.o., pfiistavovány v urãen˘ den a následující

den budou odvezeny. Na urãeném místû bu-
dou tedy stát pouze 1 den.

Odbor MHDaO sdûluje, Ïe kontejnery
budou pfiistavovány a odváÏeny bûhem dne
a v tûch termínech, které jsou uvedeny.
Pfiesnou hodinu nelze stanovit. Dále upo-
zorÀujeme , Ïe mÛÏe dojít k urãitému posu-
nu umístûní kontejnerÛ pro velkoobjemov˘
odpad vzhledem k parkujícím autÛm apod.

UpozorÀujeme, Ïe do tûchto kontejnerÛ 

nesmí b˘t ukládán nebezpeãn˘ odpad, popel,

stavební suÈ a domovní odpad. 

Velkoobjemov˘mi odpady se rozumí jen

malé mnoÏství nebo jednotlivé pfiedmûty

z bûÏného chodu domácností, které se sv˘m

rozmûrem nevejdou do sbûrn˘ch nádob na ko-

munální odpad.

Tyto sluÏby jsou zabezpeãeny pro obãany
a nejsou poskytovány pro podnikatele.

Barva kontejnerÛ pro svoz a likvidaci
velkoobjemov˘ch odpadÛ je zelená se Ïlu-
tou nálepkou OZO Ostrava, s.r.o.



Pfied ãasem

parlament âR fie-

‰il problém, zda

má b˘t Velk˘ pá-

tek státním svát-

kem nebo ne. Ja-

ko jeden z argu-

mentÛ bylo uvá-

dûno, Ïe vût‰ina

evropsk˘ch zemí

ho jako státní

svátek slaví, tak

bychom je mûli

napodobit. JenÏe, co to bude mít spoleãného

s pomlázkou? Tak asi znûla otázka mnoh˘ch.

Velikonoãní svátky mají v sobû mnoho roz-

mûrÛ. Rozmûr lidov˘ch zvykÛ, kfiesÈansk˘

rozmûr a moÏná i nûãeho dfiívûj‰ího. Rád bych

pfiidal nûco k tomu kfiesÈanskému rozmûru.

Velikonoce jsou oslavou Veliké noci (odtud

název Velikonoce), kdy JeÏí‰ Kristus vstal

z mrtv˘ch. Datum Velikonoc vychází ze sta-

rého Ïidovského kalendáfie, kter˘ se fiídil mû-

síãními fázemi. Velikonoce se slaví vÏdy

v nedûli po prvním jarním úplÀku.  

Z pohledu spoleãnosti jsou urãitû nejvût‰ími

svátky v roce Vánoce. Pro svÛj charakter to

jsou to svátky celé rodiny, a proto je proÏívá-

me nûjak intenzivnûji. Z kfiesÈanského hledis-

ka jsou v‰ak nejv˘znamnûj‰í Velikonoce. Je-

jich vrcholem je tzv. svat˘ t˘den.

Zaãíná jiÏ t˘den pfied Velikonocemi na

Kvûtnou nedûli. Pfiipomíná se, Ïe JeÏí‰ pfiijel

na svátky do Jeruzaléma a lidé jej slavnostnû

vítali. To lidé ãasto umûjí. Ale pfiízeÀ davu se

umí také velmi rychle obrátit. Mnozí z tûch,

ktefií mu tehdy volali: „Sláva, Hosana …“, za

pár dní kfiiãeli pfied Pilátem: „UkfiiÏuj ho! 

UkfiiÏuj!“

V následujících dnech se JeÏí‰ úãastnil 

oslav Ïidovsk˘ch Velikonoc a v nejvy‰‰ích je-

ruzalémsk˘ch kruzích zatím rostla zá‰È proti

nûmu. Osnoval se plán, jak se jej zbavit.

Vhodná pfiíleÏitost nastala, kdyÏ Jidá‰, jeden

z JeÏí‰ov˘ch nejbliÏ‰ích, pfii‰el s nabídkou, Ïe

jej zradí. A ta chvíle se pfiiblíÏila. Nastává Ze-
len˘ ãtvrtek. Ve ãtvrtek veãer JeÏí‰ uÏ vûdûl,

Ïe chvíle zkou‰ky nastává. Naposledy se se‰el

s apo‰toly u slavnostní veãefie, bûhem níÏ dal

jako trvalou památku na sebe uãedníkÛm

chléb jako své tûlo a kalich krve jako svou

krev. Pak nastávají chvíle bolesti. Spoleãnû

odcházejí pfienocovat na kraj mûsta do Getse-

manské zahrady, kam Jidá‰ pfiivádí vojáky,

polibkem vojákÛm v tom mnoÏství lidí ozna-

ãuje JeÏí‰e, ten je zatãen a odveden k soudu.

V rychle zinscenovaném procesu je JeÏí‰ 

oznaãen za zrádce, bufiiãe a rouhaãe a zmani-

pulovan˘ dav k tomu dává svÛj nad‰en˘ sou-

hlas.

Nastává Velk˘ pátek. Den JeÏí‰ovy smrti.

Noãní rozsudek je‰tû musí potvrdit zástupce

fiímské moci Pilát, kter˘ tak uãiní, aby to mûl

jednodu‰‰í a v zemi nenastal chaos. Vojáci

naloÏí na JeÏí‰e kfiíÏ, vyvedou jej z mûsta a za

hradbami jej na kfiíÏ pfiibíjí. Kolem tfietí hodi-

ny JeÏí‰ na nûm umírá a veãer je uloÏen do

hrobu. Velk˘ pátek je pro kfiesÈany dnem váÏ-

n˘m. Pfiísn˘ pÛst tohoto dne vyjadfiuje smutek

nad smrtí JeÏí‰ovou.

Dal‰ím dnem, kter˘ je tak trochu zvlá‰tní, je

Bílá sobota. JeÏí‰ovo mrtvé tûlo bylo zavinu-

to do bíl˘ch pláten – odtud název Bílá sobota.

Je to jedin˘ den v roce, kdy se v kostelích  vÛ-

bec nic nedûje. Kostely jsou otevfieny a vûfiící

pfiicházejí k tiché modlitbû u JeÏí‰ova hrobu.

Zvlá‰tû pro dne‰ní dobu je spoãinutí v tichu

pro ná‰ Ïivot dÛleÏité.

Podle starého poãítání ãasu, kdy v Orientu

neznali hodinky a fiídili se pohybem slunce

a hvûzd, den konãil západem slunce a k nové-

mu dni tak patfií i zaãínající noc. Proto jiÏ po

západu slunce se kfiesÈané scházejí k zaãátku

oslav Nedûle velikonoãní. Zaãíná  asi nej-

krásnûj‰í (ale i nejdel‰í) liturgie JeÏí‰ova vzk-

fií‰ení. Pfied kostelem se Ïehná oheÀ, lidé si

rozsvûcují svíce, naslouchá se mnoha biblic-

k˘m ãtením, pfiipomínáme si kfiest a slavnost

vrcholí m‰í svatou.

V nedûli dopoledne slavnostní bohosluÏby

pokraãují, v rodinách je slavnostní obûd a ja-

ko doznûní se je‰tû pfiidává Pondûlí veliko-
noãní. K tomuto dni se pfiidala spousta lido-

v˘ch zvykÛ, ze kter˘ch nám v‰ak zbyla asi uÏ

jen pomlázka.

P. Jifií Ramík, faráfi
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Jaké zmûny nastaly v roce 2006 u mûstské policie?

Velikonoãní svátky

Místní záleÏitosti vefiejného pofiádku na 

území mûstského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky zabezpeãují stráÏníci zafiazení

na sluÏebnû v Mariánsk˘ch Horách na ul.

PfiemyslovcÛ 65, kter˘ch je v souãasné do-

bû 29. V˘kon sluÏby je zde podle potfieb

posilován stráÏníky z oddílÛ s celomûst-

skou pÛsobností, resp. oddílu technického,

oddílu kynologie a operativního zásahu

a oddílu prevence a dohledu. 

Prioritním úkolem MP v roce 2006 bylo

v návaznosti na v˘‰e uvedené zmûny nadá-

le upevÀovat a zvy‰ovat úroveÀ stavu ve-

fiejného pofiádku na území mûsta Ostravy v souladu se zákonem o obec-

ní policii a v‰emi souvisejícími právními normami a prohlubovat dÛvû-

ru obãanÛ v mûstskou policii jako sloÏku, která dohlíÏí na jejich bezpe-

ãí. 

Specifick˘m pracovi‰tûm v rámci MP je úsek stráÏní sluÏby, kter˘ byl

zfiízen poãátkem roku 2006. Pracovníci MP zabezpeãují vstupní reÏim

v objektech v majetku mûsta Ostravy, pfiiãemÏ stráÏníci, zafiazení na 

úseku stráÏní sluÏby, se rovnûÏ podílí na bûÏném v˘konu sluÏby plnû-

ním úkolÛ obecní policie. 

V ãervenci 2006 byla u MP zfiízena funkce stráÏník - okrskáfi. Princip

této organizaãní zmûny spoãívá v pfiiblíÏení práce stráÏníkÛ obãanÛm

a ve snaze zapojit co nej‰ir‰í vefiejnost do ãinnosti smûfiující ke zlep‰ení

situace v oblasti kriminality a vefiejného pofiádku. StráÏníci, zafiazení do

funkce okrskáfie, v urãené lokalitû – okrsku zejména dohlíÏí na dodrÏo-

vání vefiejného pofiádku, chrání majetek a zdraví obãanÛ a pfiedchází pá-

chání trestné ãinnosti, odhalují a dokumentují kaÏdé zji‰tûné protiprávní

jednání a provádí preventivní opatfiení, soustfieìují poznatky o bezpeã-

nostní situaci v okrsku, tyto následnû vyhodnocují. Zji‰tûné nedostatky

pfiípadnû pfiedají kompetentním osobám ãi orgánÛm k pfiijetí potfiebn˘ch

opatfiení. Úzce spolupracují s Policií âR, pracovníky a pfiedstaviteli

mûstského obvodu, zástupci organizací a firem v okrsku a v neposlední

fiadû i se samotn˘mi obãany. Cílem celého projektu je, aby obãan znal

svého stráÏníka a s dÛvûrou se na nûj obracel, kdykoli bude potfiebovat

jeho pomoc. Koncem roku 2006 byla zfiízena funkce stráÏník - okrskáfi

s objektovou odpovûdností. Tito stráÏníci odpovídají za urãené objekty

v dané lokalitû z hlediska jejich zabezpeãení, zaji‰tûní vefiejného pofiád-

ku v okolí a pfii v˘konu sluÏby velmi úzce spolupracují s pfiedstaviteli

a s vedením organizací a spoleãností, jeÏ v tûchto objektech sídlí. Jedná

se tedy o objekty hodné zvlá‰tního v˘znamu. 

V mûstském obvodu Mariánské Hory a Hulváky byl ustanoven do

funkce stráÏník - okrskáfi s objektovou pÛsobností stráÏník Josef Brus

(Armáda spásy na ul. U Nov˘ch válcoven, pfiíspûvková organizace Bíl˘

NosoroÏec na ul. Îelezné, stánek s obãerstvením na ul. Îelezárenské).

V roce 2006 byla zapoãata jednání, t˘kající se realizace odtahu, pro-

vozovaného Mûstskou policií Ostrava a v závûru roku byl pro potfieby

MP zakoupen laserov˘ radar, kter˘ bude pfii v˘konu sluÏby vyuÏíván

stráÏníky technického oddílu k odhalování dopravních pfiestupkÛ, spá-

chan˘ch pfiekroãením nejvy‰‰í povolené rychlosti. 

Informace poskytla MP Ostrava, Vladimíra Kejdová
Celá zpráva je ke zhlédnutí na www.marianskehory.cz v rubrice aktu-

ality.

StráÏník - okrskáfi s objek-
tovou pÛsobností - Josef
Brus.
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V mûsíci bfieznu
oslavili a oslaví 

svá Ïivotní jubilea 
tito spoluobãané

Milan Andr˘sek, Miloslava

BlaÏovská, Katefiina Cepková,

Jaroslav Durãák, Marie Hadry-

chová, Marta Hlaváãková, Jifií

Lojín, Josef Mí‰ek, Karol Nû-

meãek, Allan ·indel, Kristina

·lusafiová, Zuzana Ábelovsz-

ká, Rudolf Krejãí, Jarmila Skibová, Zdenka

Brtusová, ·tûpánka Bugnová, Emilie Holu-

bová, Vlasta Jifiíãková, Drahomíra Kujev-

ská, Vûra ·árková, Marie Gajovská, Vanda

Lichnovská, Josef Schindler, Hedvika Pa-

náãková, Josefa Oramusová, Leopoldina

Mali‰ková, Karel Wróbel, ·tûpánka Kvapi-

lová, Helena Blehová, Marie Palarãíková,

Jifií Uruba, Pavla Schubertová.

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 1. dne v mûsíci. Jména uvádí-

me bez hodností a titulÛ. red.

Blahopfiejeme jubilantÛm

90. narozeniny oslavil 12. 2. 2007 pan Josef
Michalus.

Miroslav Gajovsk˘ oslavil dne 12. 2. 2007 své 95.narozeniny.

Kolik nás je?
Podle informaãního systému Magist-

rátu mûsta Ostravy je k 31. 12. 2006

v Mariánsk˘ch Horách a Hulvákách 12

757 obyvatel a v roce 2006 se narodilo

135 dûtí.

Chystáte svatbu?
Datum 7. 7. 2007 je lákavé pro mnoho

svatebãanÛ. Sedmiãka je obecnû povaÏo-

vána za symbolické ãíslo. Údajnû pfiiná‰í

‰tûstí a spokojenost. Na tento den jistû

Ïádn˘ muÏ nezapomene a pfiinese své Ïe-

nû kytiãku k oslavû v˘roãí sÀatku. MoÏná

i proto mají mladí tak velk˘ zájem uzavfiít

sÀatek právû 7. ãervence. Aby té magie

nebylo málo, paní matrikáfika Skfiinafiová

nám prozradila, Ïe na tento den mají uÏ

objednáno 7 svateb!

Obfiadní síÀ v Mariánsk˘ch Horách pÛ-

sobí velice pfiíjemn˘m dojmem. Interiér je

ladûn do tepl˘ch barev a mÛÏeme tu obdi-

vovat díla malífiky Heleny Hantkeové.

V obfiadní síni v budovû ÚMOb Mari-

ánské Hory a Hulváky se konají nejen ob-

ãanské svatby, ale i slavnostní spoleãen-

ské a kulturní akce. A na závûr nûkolik ãí-

sel. Za loÀsk˘ rok zde oddali 42 párÛ

a pfiivítali 142 nov˘ch obãánkÛ. Také se

zde oslavily 2 zlaté svatby a jedna svatba

diamantová.

Va‰e svatba se mÛÏe uskuteãnit v kter˘-

koliv den, nejen pátek nebo sobotu. Tak aÈ

nám poãet ‰ÈastlivcÛ roste i v budoucnu.

Red.



Rozhodující vliv na rozvoj obce mûlo dolo-
vání uhlí. Do 90. let 19. století se v obci usazo-
vali dûlníci pracující v ostravsk˘ch dolech
a ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách. V roce 1890
zde Ïilo jiÏ 1154 lidí. Dal‰í rÛst obce je zpÛso-
ben hlavnû rozvojem hornictví na jejím úze-
mí. Roku 1854 tu nechal hledat uhlí olomouc-
k˘ arcibiskup Bedfiich Fürstenberg. V letech
1890 – 1896 byla na dnû zru‰eného Nového
rybníka vyhloubena tûÏní a vûtrná jáma Ig-
nát, jeÏ patfiila jedinému ãeskému dÛlnímu
podnikateli na Ostravsku, Vladimíru Vond-
ráãkovi. První uhlí se vytûÏilo roku 1894
a o rok pozdûji zde byl vyroben první koks.

Na pfielomu století byly zaloÏeny i dal‰í prÛ-

myslové závody, jako byly rafinerie lihu spoleã-

nosti Girandeli & Stern, slévárna a strojírna J.

Jeremiá‰e a spol., parní cihelna firmy Sedlák

a Halonsk˘.

Roku 1896 pfiechází vlastnictví Vondráãkova

tûÏífistva do rukou akciové spoleãnosti Morav-

skoostravské kamenouhelné tûÏífistvo a koksov-

ny Marie-Anna.

Rychl˘ prÛmyslov˘ rozmach Mariánsk˘ch

Hor zpÛsobil pfiíliv nov˘ch obyvatel ze v‰ech

ãástí Pfiedlitavska a Haliãe, pfiesto si v‰ak zacho-

valy svÛj ãesk˘ ráz. Byly jednou z mála obcí na

Ostravsku, kde se nûmeck˘ kapitál nezmocnil 

obecní správy a nemûl volnou ruku v provádûní

germanizaãní politiky (napfiíklad roku

1900 z 7571 obyvatel je 2026 PolákÛ, 348

NûmcÛ; roku 1921 z poãtu 12 513 obyva-

tel je uÏ jen 108 PolákÛ a 493 NûmcÛ).

Ves zaznamenala také velk˘ stavební

rozkvût. TûÏi‰tû stavebního rozvoje obce se

pfiesunulo k fií‰ské císafiské silnici (dnes tfiída

28. fiíjna). Domy zaãaly rÛst podél staré polní

cesty (ulice PfiemyslovcÛ) spojující pÛvodní

náves s nov˘m centrem pfii hlavní silnici. 1.

kvûtna 1847 projel poprvé obcí vlak Severní

dráhy Ferdinandovy, ale zastávka tu byla vy-

budována mnohem pozdûji. Místní dopravu

zaji‰Èovala tramvajová dráha, která ji spojo-

vala s Moravskou Ostravou, pak i Novou

Vsí, Svinovem a Vítkovicemi.

Moravskoostravské kamenouhelné tû-

Ïífistvo Marie-Anna zaãalo se stavbou

hornick˘ch kolonií, postupnû vznikaly

kolonie U jámy Ignátovy, Dolní, Velká

Horní (Martinovská).

Na pfielomu 19. a 20. století Ïilo ve

Lhotce uÏ pfies 8000 obyvatel, ov‰em ko-

munální sféra velmi zaostávala za rych-

l˘m stavebním i demografick˘m rozvo-

jem. Velké zmûny nastávají v roce 1899,

kdy se obecním tajemníkem stává Jan Gr-

mela, jehoÏ cílem bylo

zvelebit obec a po-

vznést ji na mûsto.

Nyní dochází ke

zmûnû názvu obce, pfií-

vlastek „âertova“ se

stejnû uÏ od 17. století

pfiestává uÏívat a tehdy

se obecní v˘bor usnesl

na názvu Ostravská

Lhotka. Dochází ke

schválení ãe‰tiny jako

jediné úfiední a jednací

fieãi, obecního znaku

a obecních barev.

Ov‰em vzápûtí je název zmûnûn na Mariánské

Hory (dolÛm se fiíkalo „hory“, Mariánské – na

poãest Panny Marie), ve Vídni byl schválen 

a uÏívá se od 6. záfií 1901, v lednu 1902 byl obci

udûlen znak. 1. dubna 1907 císafi Franti‰ek Josef

I. podepsal Ïádost o pov˘‰ení na mûsto.

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

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

Pár slov o historii Mariánsk˘ch Hor 2. díl

TûÏní jáma dolu Ignát z roku 1895. DÛl, koksovna a elektrárna Ignác BáÀské a hutní spoleãnosti v Mariánsk˘ch Horách u Moravské Ostravy.

Rozvoj uheln˘ch dolÛ a zvelebení obce za tajemníka Grmely

Jan Grmela – obecním tajemníkem MH se stal v roce
1899.

Dobov˘ dokument

Znak udûlen˘ erbovní
listinou roku 1902, v do-
bû pov˘‰ení na mûsto,
potvrzen v pÛvodní po-
dobû, pfiidána pouze zla-
tá koruna.
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Kalendáfi událostí
Zveme vás do galerie Onfocenra Pulãín (Francova Lhota)

na v˘stavu v˘znamného slovenského fotografa Jaroslava Veliãky pod ná-

zvem Pfiíroda Kysuc.
V˘stava byla zahájena vernisáÏí v sobotu 27. ledna 2007 a potrvá do 5. 4.

2007.

Ostravské muzeum Vás zve na v˘stavu
Zpûvníky z celého svûta aneb Co sbírá Jarek Nohavica, v˘stava trvá do

10. 4. 2007

DÛm kultury mûsta Ostravy, a.s., (tel. 597 489 111) vás zve: 
- Mrchy aneb „¤ekni mi o své lásce pravdu“

26. 3. 2007 – Divadelní spolek Ka‰par - Cyrano 

27. 3. 2007 – Amit Chatterjee – koncert svûtovû uznávaného hudebníka

Pro dûti:
11. 3. 2007 – Franti‰kovo ãarování s Majdou – Ostravská premiéra nové-

ho zábavného pofiadu Magdy Reifové

Stfiedisko volného ãasu Korunka pofiádá dnû 24. 3. 2007 mûstské kolo

Dûtské scény v Dûlnickém domû v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.

Koordinaãní rada seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch mûsta Ostravy po-

fiádá  12. 4. 2007 setkání  s primátorem mûsta Ostravy ing. P. Kajnarem na

téma „Jak se Ïije seniorÛm v Ostravû“.

KNIHOVNA – KNIHA – âTENÁ¤
JiÏ tradiãnû na konci bfiezna Kni-

hovna mûsta Ostravy pofiádá Den
ãtenáfiÛ, kter˘ se letos uskuteãní ve
ãtvrtek 29. 3. Obû poboãky obvodu

Mariánské Hory a Hulváky se do té-

to akce zapojí. V‰em zapomnûtli-

v˘m ãtenáfiÛm pfiedev‰ím pfiipomí-

náme, Ïe jim budou prominuty poplatky z prodle-

ní.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10:
12. 3. - 30. 4. „Svût oãima romsk˘ch dûti“ –

v˘stava v˘tvarn˘ch prací dûtí Obãanského sdruÏe-

ní JEKHETANE – SPOLEâNù.

14. 3. „UkaÏ, co umí‰“ – I. kolo soutûÏe v tanci,

zpûvu a hfie na hudební nástroj, od 14 do 16 hodin.

29. 3. „Knihohrátky“ – zábavn˘ ãtenáfisk˘ kviz

v dospûlém oddûlení.

„Jak na to“ – základy práce s internetem pro

v‰echny vûkové kategorie. Dopoledne od 9 do 11

hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin; je nutné se

pfiedem objednat na telefonním ãísle 596 617 841.

„Správná trefa“ – zábavné odpoledne v dût-

ském oddûlení na téma knihy, ãtení...

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9:
14. 3. „UkaÏ, co umí‰“ – I. kolo soutûÏe v tanci,

recitaci, zpûvu a hfie na hudební nástroj... od 15 do

16 hodin.

16. 3. „Hudba z papíru“ – v˘tvarná dílna, prá-

ce s papírem, od 14 do 17 hodin.

23. 3. v âítárnû u ãerta pfiipravujeme odpoledne

pro náctileté s názvem „Zamilovat se“. Co vás ãe-

ká? V˘roba obfiího papírového srdce, ãtení a vy-

právûní o láskách, o problémech s láskou, test

„Rozhodnutí srdce“, v˘tvarná dílna - zdobení line-

ck˘ch srdíãek sladkou polevou, od 15 do 18 hodin.

29. 3. „Co dokáÏe kniha“ – anketa v dospûlém

oddûlení o knihách v Ïivotû ãtenáfie.

„âlovûãe, usmûj se“ – turnaj v pexesu a dal‰ích

stolních hrách v dûtském oddûlení.

15. 3. - 30. 3. na ÚMOb Mariánské Hory a Hul-

váky bude v˘stava v˘tvarn˘ch prací romsk˘ch dûtí

z knihovnick˘ch dílen knihoven Pfiívoz, nám. sv.

âecha 7, Mariánské Hory, Daliborova 9 a Vítkovi-

ce, Kutuzovova 14.

Noc s Andersenem: letos se uskuteãní jiÏ po 

sedmé celostátní akce knihovníkÛ a dûtsk˘ch ãte-

náfiÛ, a to v noci z pátku 30. 3. na sobotu 31. 3.

Na poboãce Daliborova „odhalí“ dûti v tuto noc

„Sedm tajemství J. Foglara“.

V poboãce Fifejdy bude noc vûnována pohád-

kám BoÏeny Nûmcové. Dûti se mohou tû‰it na po-

hádkovou hru O Sluneãníku, Mûsíãníku a Vûtrní-

ku.

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky v jednotliv˘ch kni-

hovnách.

Postrádáte ztracenou vûc?
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky odbor oznamu-

je, Ïe v úschovû jsou uloÏeny níÏe uvedené vûci, její-

chÏ vlastník není znám. 

ã. 4 – sjezdové lyÏe
BliÏ‰í informace získáte na odboru organizaãních

a vnitfiních vûcí u paní Li‰kové.

Velikonoãní program NO CâSH Ostrava-Mariánské Hory, 
HusÛv sbor, Kremliãkova 7,

5. dubna 2007 - Zelen˘ ãtvrtek: „Veãefie” kolem stolu v 16.30 h.

7. dubna 2007 - Bílá sobota: Velikonoãní „vigilie” v 16.30 h.

8. dubna - Velikonoãní nedûle: Hod BoÏí velikonoãní v 9.00 h.

Pravidelné bohosluÏby vÏdy v nedûli od 9.00 h.

P. Sikora, faráfi

âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje v roce 2007

v souladu se zákonem ã. 89/1995 Sb., o státní sta-

tistické sluÏbû ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, v˘-
bûrové ‰etfiení o Ïivotních podmínkách domác-
ností v âeské republice – SILC 2007 (Îivotní

podmínky 2007). Smyslem ‰etfiení je získat nej-

novûj‰í reprezentativní údaje o sociálním a eko-

nomickém postavení ãesk˘ch domácností, o rÛz-

n˘ch typech jejich pfiíjmÛ, o nákladech na bydlení

a Ïivotních podmínkách. ·etfiení se uskuteãní na

území celé âeské republiky v cca 11 600 domác-

nostech, které byly do ‰etfiení zahrnuty na základû

náhodného v˘bûru. Pro v˘bûr ‰etfiení Îivotní pod-

mínky 2007 byl v Moravskoslezském kraji vy-

brán i ná‰ obvod.

Vlastní ‰etfiení probûhne v dobû od 17. února
do 29. dubna 2007 prostfiednictvím speciálnû vy-

‰kolen˘ch tazatelÛ. Ti se budou prokazovat povû-

fiením, které jim vydá Samostatné oddûlení terén-

ních zji‰Èování âSÚ v Ostravû. Ve v‰ech fázích

zpracování je zaruãena ochrana a anonymita úda-

jÛ zji‰tûn˘ch u domácností v souladu se zákonem

ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.

V‰echny osoby zúãastnûné na zji‰Èování a zpraco-

vání údajÛ jsou vázány mlãenlivostí o v‰ech ‰etfie-

n˘ch skuteãnostech ve smyslu ustanovení § 16 zá-

kona o státní statistické sluÏbû.

Pfiípadné dotazy obãanÛ zodpoví pracovnice

âSÚ ing. Eva Kramoli‰ová, telefonní ãíslo
595 131 212. Red.

Vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická, 1. máje 11 
pofiádá jiÏ tradiãnû 

dne 30. 3. 2007 od 8.30 do 13.00 
DEN ZDRAVÍ.

Tato akce je urãena pro ‰koly i ‰irokou vefiejnost. Souãástí programu bude mûfiení cholesterolu, 

energie, masáÏe, ochutnávky zdravé v˘Ïivy, ale také v˘chovné programy se zamûfiením na prevenci.

Velikonoãní bohosluÏby v ¤-K kostele 
P. Marie Královny na Stojanovû nám.:

- ãtvrtek 5. 4. v 18 hod.

- pátek 6. 4. v 18 hod.

- sobota 7. 4. ve 20.30 hod.

- nedûle 8. 4. v 7 a 10 hod.

V¯BùROVÉ ·ET¤ENÍ DOMÁCNOSTÍ V OBVODù
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

8. bfiezna jsme proÏili v˘znamn˘ den v‰ech Ïen

bez rozdílu politické pfiíslu‰nosti, úspû‰nosti, bez

rozdílu barvy pleti a poãtu dûtí – Mezinárodní den

Ïen. Vzpomenuli jsme mnoÏství Ïen pfied námi,

které bojovaly za práva Ïen a za tento boj i umíraly.

Rok 2007 byl vyhlá‰en EU rokem rovn˘ch pfiíleÏi-

tostí. T˘ká se tedy i nás Ïen. Na toto téma se konal

celostátní semináfi „Îena - rovná práva, sociální

spravedlnost“ pofiádan˘ Klubem Sociálnû demo-

kratick˘ch Ïen dne 3. bfiezna v Praze.

MUDr. ZdeÀka Nohelová 
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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.

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.

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 %.
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Tento Zpravodaj vydává s povolením MMO jednou mûsíãnû Úfiad mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, PfiemyslovcÛ 63, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, pod ãíslem registrace MK âR E 12770. Telefon 599 459 102-107, odpovûdná redaktorka: Mgr. Renáta Matú‰ová, e-mail: uradmarhory@arsystem.cz,

www.marianskehory.cz. Redakce si vyhrazuje právo na redakãní úpravy pfiíspûvkÛ (krácení a gramatické korektury). Oti‰tûné pfiíspûvky nemusí odpovídat mínûní redakce.
Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Novináfiská 3, Ostrava-Mariánské Hory, Distribuce – âeská po‰ta, s. p.

ZZZZPPPPRRRRAAAAVVVVOOOODDDDAAAAJJJJ

Koncert pro potû‰ení se konal v obfiadní síni ÚMOb.

Námûstek primátora, odbor kultury, ‰kolství, mládeÏe a sportu, soc. vûcí
a zdravotnictví Mgr. Pospí‰il nav‰tívil organizaci Bílého nosoroÏce v Îelezné,
aby se pfiímo na místû pfiesvûdãil o jejich zásluÏné práci.

Na taneãním veãeru Klubu Ïen se opravdu tanãilo.Beseda v DPS na Novoveské s Mgr. ZdeÀkem Samkem.

Ples mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
zahájil starosta ing. R. Michniak spolu s moderáto-
rem Pavlem Handlem.

Události mûsíce oãima redaktorky

Jistû jste si v‰imli, Ïe Zpravodaj je takfiíkajíc v novém kabátû. Vûfiím,
Ïe se vám toto provedení líbí a najdete zde v‰echny potfiebné informace.
PrÛmûrn˘ náklad na ãernobílé provedení ãtyfistránkového Zpravodaje
formátu A3 byl 1,50 Kã a nyní barevné osmistránkové provedení formá-
tu A4 stojí prÛmûrnû pouze do 2 Kã. Red.


