
Univerzita volného ãasu, která byla za-

loÏena pfied tfiemi roky na SZ· a VO·Z

v Ostravû, je orientována na vzdûlávání

obãanÛ nejen vy‰‰ího vûku, ktefií mají

chuÈ dále získávat nové znalosti.

Posláním Univerzity volného ãasu je vy-

tvofiit prostor pro sebevzdûlávání lidí, kte-

fií neztrácejí zájem o nové poznatky a vû-

domosti v oblasti vûdy, umûní, zdraví

a psychologie. Univerzita volného ãasu je

vzdûlávací alternativou netradiãního typu

urãenou pro ty, kdo dále a dobrovolnû

chtûjí rozvíjet svou osobnost, jsou otevfie-

ni nov˘m informacím.

Setkání probíhají na Stfiední zdravotnic-

ké ‰kole ve Vítkovicích dvakrát v mûsíci,

a to vÏdy ve stfiedu. Garantem je Mgr. 

Havlásková, kontakt 595 693 531. Pro let-

ní semestr jsou je‰tû volná místa.

Délka studia je jeden rok. Organizace

studia: jednou za 14 dnÛ, ve stfiedu od

15.00 hodin.

Vedoucí projektu: Mgr. Havlásková.

Odborní garanti: prof. MUDr. Anton Pe-

likán, DrSc., PhDr. Iva Pelikánová.

Souãástí studia je v˘stupní doklad: 

osvûdãení o absolvování.

Cena: 1000 Kã za rok (semestr 500 Kã).

PhDr. Iva Pelikánová

Starosta ing. Radomír Michniak s ve-

doucím Obvodního oddûlení policie Os-

trava-Mariánské Hory JUDr. Miroslavem

Kelnarem dne 27. 2. 2007 objíÏdûl obvod

Mariánské Hory a Hulváky.

V rámci dobré spolupráce s Mûstskou

policií i Policií âR se zamûfiili na problé-

mové lokality z hlediska majetkoprávní

trestné ãinnosti na ul. Îelezné, Îelezáren-

ské, Bedfii‰ce, sídli‰ti Fifejdy. Zamûfiili se

také na kontrolu dûtsk˘ch hfii‰È.

Shodli se, Ïe v souãasné dobû jsou nej-

vût‰í problémy s naru‰ováním obãanské-

ho souÏití, s vykrádáním aut a nekázní fii-

diãÛ.

Vedoucí obvodního oddûlení Miroslav

Kelnar fiekl, Ïe ve‰keré kroky smûfiují

k tomu, aby se na tûchto inkriminovan˘ch

místech zintenzivnila ãinnost mûstské

i státní policie a zlep‰ila se tak bezpeã-

nost na‰ich obãanÛ.

Red.

Poslanecká kanceláfi
v Mariánsk˘ch Horách

ZDARMA  DO  KAÎDÉ  DOMÁCNOSTI ●   DUBEN  2007/4

Teorie v praxi

Univerzita
volného ãasu

NezapomeÀte
AÈ je vám 6 nebo 96 let, nezapomûÀte na

svou maminku. Pfiineste jí kytiãku, povûz-

te jí básniãku, vyrobte jí pfiáníãko. Odmû-

nou vám v‰em bude maminãin záfiiv˘ 

úsmûv.

Nejen v tento sváteãní den by si kaÏd˘

mûl pfiipomenout úctu ke kaÏdodenní ne-

viditelné péãi matek o novou generaci, pû-

stovat smysl pro cenu dobr˘ch vztahÛ me-

zi muÏem a Ïenou a vytvofiit ovzdu‰í dob-

ré vÛle, které toto tisíciletí tolik postrádá.

Tento rok slavíme DEN MATEK 13.
kvûtna 2007.

Îádost o v˘pis z rejstfiíku trestÛ lze vy-

fiídit na poãkání u Krajského soudu

v Ostravû, Havlíãkovo nábfieÏí 1835/34,

tel. 596 153 111.

Pozvání obãanÛ 
na 5. zasedání 

Zastupitelstva MOb
Dubnová schÛze Zastupitelstva 

mûstského obvodu se koná 26. dubna

2007 v 13.00 hodin v zasedací místnosti,

dvefie ãíslo 11, první patro v budovû

ÚMOb, PfiemyslovcÛ 63.

Program jednání je vyvû‰en na úfiední

desce a k dispozici na 

www.marianskehory.cz.

V mûsíci dubnu zahájila svou pravidel-

nou ãinnost na novém pÛsobi‰ti kanceláfi

poslance Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âeské republiky doc. ing. Petra Wolfa,
CSc.

Kanceláfi, která sídlí v budovû Úfiadu

mûstského obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky na ulici PfiemyslovcÛ 65.

Styk s vefiejností zaji‰Èuje asistent po-

slance na kontaktním telefonu 604 833

820 dennû mezi 9. a 16. hodinou. Osobní

jednání s poslancem Wolfem je pak moÏné

realizovat vÏdy v pondûlí. Red.



Nezisková organizace Bíl˘ nosoroÏec,

o.p.s., byla zaloÏena 14. 6. 2005 a je posky-

tovatelkou sociálních sluÏeb zamûfien˘ch na

pomoc lidem v obtíÏné sociální situaci a li-

dem ohroÏen˘m chudobou a sociálním vy-

louãením. 

V souãasnosti její sluÏby smûfiují k hledání

dlouhodobého fie‰ení sociální situace v loka-

litû ulice Îelezná v Ostravû-Mariánsk˘ch

Horách, kde Ïijí pfieváÏnû rodiny romského

etnika. Jedním z prvních cílÛ organizace by-

lo zmapovat potfieby cílové skupiny v loka-

litû, aby jim pak mohli poskytovat nízkopra-

hové aktivity, tedy zaji‰Èovat  motivující

prostfiedí pro smysluplné vyuÏití volného

ãasu dûtí a mládeÏe a realizovat vzdûlávací

programy pro dûti ‰kolního vûku a rodiãe

s dûtmi vûku pfied‰kolního. Základnou pro

poskytování odborn˘ch sociálních sluÏeb se

za podpory Úfiadu mûstského obvodu Mari-

ánské Hory a Hulváky stalo Nízkoprahové

zafiízení pro dûti a mládeÏ – Îelezná, které je

plnû k dispozici od srpna 2006. V centru se

nachází jedna kanceláfi pro sociální pracov-

níky a pedagoga s pedagogick˘m asisten-

tem, kde také probíhá individuální sociální

práce, a herna pro dûti. Organizace rovnûÏ

vyuÏívá prostory Základní ‰koly Matroso-

vova.

Cílovou skupinu v souãasné dobû tvofií cca

118 osob, 27 rodin, 75 - 80 dûtí, pfiiãemÏ po-

ãet osob v lokalitû se prÛbûÏnû mûní. âin-

nost organizace se zamûfiuje na oblasti, ve

kter˘ch mohou vznikat problémy, napfi.

bydlení, hospodafiení v domácnosti, rodinné

vztahy, péãe o vzdûlávání rodiãÛ i dûtí, ale

také na prevenci soc. patol. jevÛ a na jejich

fie‰ení.

âinnost organizace je spolufinancována

Evropskou unií v rámci SROP – grantové

schéma SíÈ sociální prevence 2005, dále je

finanãnû podpofiena Magistrátem mûsta Os-

travy, ministerstvem vnitra v rámci progra-

mu Partnerství a Nadací Via za podpory Na-

dace âeské spofiitelny, a.s. Red.
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Znáte problematiku domácího násilí?

Bíl˘ nosoroÏec slouÏí v‰em

Kriminalita je problém, kter˘ se dot˘ká
kaÏdého z nás. I kdyÏ jsme se moÏná neset-
kali se zloãinem osobnû, tfieba známe nûko-
ho ze svého okolí, kterého tato zku‰enost
postihla. Mnoho lidí pak trpí váÏn˘mi
a dlouhodob˘mi následky psychick˘mi,
mnohdy i fyzick˘mi. Proto jsem se vydala
za Mgr. Kopãansk˘m, vedoucím poboãky
Bílého kruhu bezpeãí v Ostravû, která prá-
vû tûmto lidem nabízí úãinnou pomoc.

Proã DONA?
Tento název vznikl ze zaãátku slov „domá-

cí násilí“. Bíl˘ kruh bezpeãí (BKB) vznikl

v roce 1991, takÏe letos jsme oslavili v záfií

15. v˘roãí. Poboãku BKB v Ostravû jsme za-

loÏili v roce 1997. Vzhledem k tomu, Ïe se ve

velké mífie objevily pfiípady domácího násilí,

otevfieli jsme v roce 2003 dal‰í pracovi‰tû -

DONA Centrum, které se pfiímo specializuje

na osoby ohroÏené domácím násilím. Zá‰titu

nad ním pfievzal hejtman EvÏen To‰enovsk˘. 

Se kter˘mi organizacemi spolupracujete?
Spolupracujeme se státními i nestátními

subjekty. Podporuje nás napfiíklad magistrát

mûsta Ostravy, krajsk˘ úfiad, jsme ãlenem ko-

munitního plánování sociálních sluÏeb ve

mûstû Ostravû a poradenského sboru vûznice

v Opavû. Co se t˘ká neziskov˘ch organizací,

kontaktujeme se s nimi podle moÏností 

a okolností. Pfiímo DONA Centrum je v˘stu-

pem z projektu interdisciplinární spolupráce

pfii fie‰ení pfiípadÛ domácího násilí, kde na‰i-

mi partnery byli ostrav‰tí policisté, stráÏníci,

sociální pracovnice, lékafii a dal‰í profese.

Tento projekt je jako pilotní nyní pfiená‰en

i do dal‰ích mûst v âeské republice.

SnaÏíte se tedy o prevenci kriminality?
Preventivní ãinnost spoãívá v pfiedná‰kách

a v ‰ífiení propagaãních materiálÛ. Pfiedná‰í-

me podle pfiání rÛzn˘ch organizací pro odbor-

níky i pro ‰irokou vefiejnost, ‰kolíme i soudce

a policii, zvlá‰tû nyní, kdy vstupuje od 1. led-

na 2007 v platnost nov˘ zákon na ochranu

pfied domácím násilím.

MÛÏete nyní konkretizovat va‰i pomoc 
obûtem trestné ãinnosti?

ObãanÛm poskytujeme odborné poraden-

ství v oblasti trestnû-právní, sociálnû-právní

a psychologické, doprovody k soudÛm

v trestních vûcech, organizaãní a emocionální

podporu, zprostfiedkujeme také kontakt na

navazující sluÏby aj. Pomoc poradny BKB

mÛÏe vyhledat kter˘koli obãan bez pfiedcho-

zího objednání. Také v DONA Centru najdou

osoby ohroÏené domácím násilím bezplatnou

odbornou pomoc právního poradce, sociální-

ho pracovníka a psychologa. Zde je ale vhod-

né se k náv‰tûvû telefonicky objednat.

Je potfieba zdÛraznit, Ïe na‰e sluÏby jsou
bezplatné, diskrétní a anonymní, nepoÏa-
dujeme sdûlení totoÏnosti, pokud si to kli-
enti sami nepfiejí. Máme povinnost mlãen-
livosti, které nás mÛÏe zprostit pouze soud.

Na závûr bych se zeptala na va‰e nejvût‰í
pfiání?

Chtûl bych, abychom na‰e sluÏby poskyto-

vali na co nejvy‰‰í odborné úrovni. Jsem pfie-

svûdãen, Ïe jsme na dobré cestû, neboÈ máme

zdatn˘ t˘m lidí s rÛzn˘m odborn˘m vzdûlá-

ním a se snahou pomáhat lidem v nouzi.

Nezb˘vá neÏ popfiát vám hodnû zdaru ve

va‰í prospû‰né práci.

Mgr. Renáta Matú‰ová

DONA Centrum BKB – 
poradna pro osoby 

ohroÏené domácím násilím 

Pondûlí a pátek: 8 – 14 hod.

âtvrtek: 14 – 20 hod.

Tel.: 597 489 207   

donacentrum@quick.cz
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Nechceme Ïít na smeti‰ti

Víte, co je SOS?
Nevíte si rady s délkou záruãní doby, s pod-

mínkami odstoupení od smlouvy, pfiípadnû

s dal‰ími základními informacemi o právech

spotfiebitele? Je tady pro vás SOS.

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ (SOS) je nezis-

ková, nevládní a nepolitická organizace. JiÏ od

roku 1993 se v‰emi dostupn˘mi prostfiedky

snaÏí hájit práva spotfiebitelÛ, poskytuje zá-

kladní informace o reklamaãním fiízení, o délce

záruãní doby, o lhÛtû k vyfiízení reklamace ne-

bo o podmínkách odstoupení od kupní smlou-

vy.

SOS vydává (od svého zaloÏení) vlastní ãa-

sopis s názvem „·tít spotfiebitele“, dále vydává

fiadu letákÛ, broÏur i CD s informacemi a dopo-

ruãeními, jak postupovat v obtíÏn˘ch situacích.

V zájmu ochrany spotfiebitelÛ pfiipomínkuje

zákony, usiluje o bezpeãné potraviny, v˘robky

a sluÏby.

SOS pomáhá získávat znalosti o spotfiebitel-

sk˘ch právech a umoÏÀuje bezplatnû konzulto-

vat spotfiebitelské problémy nejen na interneto-

vém serveru www.spotrebitele.info nebo na

poradenské lince SOS po telefonu 900 08 08

08 (8 Kã/min.), ale také ve sv˘ch Spotfiebitel-

sk˘ch informaãních centrech (SIC), které pÛ-

sobí jiÏ ve v‰ech 12 krajích âR. 

V Moravskoslezském kraji mÛÏete svÛj spo-

tfiebitelsk˘ problém bezplatnû konzultovat

v regionální poradnû SIC SOS v Bohumínû na

OkruÏní ulici 1068 kaÏdé pondûlí od 9.00 do

12.00 hodin a kaÏd˘ ãtvrtek od 15.00 do 17.00

hodin.

Tel., fax: 596 018 012, e-mail: ostrava@spo-

trebitele.info.

V prvním pololetí roku 2007 se mohou spo-

tfiebitelé tû‰it na otevfiení regionální poradny

v Ostravû.

Pfiijìte se dozvûdût více o sv˘ch právech!
Reichelová Marcela,

koordinátorka SIC SOS

Jistû vnímáte dûní v na‰em obvodu a v‰ímáte

si nejrÛznûj‰ích skuteãností, které se kolem vás

dûjí. Nelze pfiehlédnout, Ïe tu vzniká mnoho

drobnûj‰ích i rozsáhlej‰ích vûcí, které zlep‰ují

na‰e okolní prostfiedí. Mnozí z nás mají na

tomto stavu svÛj podíl, jsou v‰ak i tací, ktefií to-

to na‰e snaÏení kazí. Nelze si nev‰imnout hro-

mad odpadkÛ a ãern˘ch skládek, které se tvofií

kolem popelnic, garáÏí nebo jen tak na volném

prostranství. Proto vás Ïádáme, pomozte nám

a také sobû!

V na‰em obvodû je zfiízena sluÏebna Mûstské

policie Ostrava, která sídlí na ul. PfiemyslovcÛ

65, hned vedle ÚMOb Mariánské Hory a Hul-

váky. StráÏníky z této sluÏebny potkáváte 

v ulicích a jsou tady od toho, aby vám pomohli

a oni jsou povinni poÏadovanou pomoc po-

skytnout. V pfiípadû, Ïe jste svûdky nekalého

poãínání nûkter˘ch jedincÛ, napfiíklad vidíte,

Ïe nûkdo neoprávnûnû zakládá ãernou skládku

nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa,

oznamte toto pfiímo stráÏníkovi na ulici, nebo

na tel. ãíslo 599 414 271, 596 121 400. Podle

pfiestupkového zákona se dopou‰tí nezákonné-

ho jednání. Mûstská policie pak provede po-

tfiebná opatfiení a v‰e bude fie‰it v rámci zákon-

n˘ch norem.

Pomozte nám a my udûláme v‰e proto, aby
se nám podafiilo spoleãn˘mi silami uãinit
ná‰ obvod krásnûj‰í! Red.

Internetové
vzdûlávací 
centrum

Spoleãnost senior, obãanské sdruÏení,
vybudovalo v Domu kultury mûsta Ostravy,

prostfiednictvím fondu EU, programu Pare

2002, Internetové vzdûlávací centrum pro se-

niory. Jejich cílem bylo vytvofiit co nejlep‰í

podmínky pro v˘uku práce na PC a s Interne-

tem.

Prioritnû jsou pfiipraveny kurzy pro úplné

zaãáteãníky. Souãasnû roz‰ifiují volnoãasové

aktivity seniorÛ vyuÏíváním poãítaãÛ a Inter-

netu a k naplnûní jejich potfieb a zájmÛ.

Internetové centrum je otevfieno od pondûlí

do pátku v dobû od 10 do 17 hodin. Úãastnic-

k˘ poplatek ãiní 300 Kã. Odpolední hodiny

jsou vyhrazeny k procviãování získan˘ch do-

vedností pod odborn˘m dohledem lektora.

Pfiihlá‰ky jsou k dispozici pfiímo v poãíta-

ãové uãebnû. Dále je moÏno pfiihlá‰ku zaslat

po‰tou na níÏe uvedenou adresu. Dal‰í infor-

mace na tel. 731 221 291, 603 930 321, 606

411 643.

Jifií Hrub˘, vedoucí vzdûlávacího centra
Adresa: Na jízdárnû 18, 702 00 Ostrava 1,

e-mail: info@seniortip.cz

Kamarádi rybáfii,
ve druhé polovinû února probûhla v˘roãní schÛze mariánskohorsk˘ch rybáfiÛ, na které do-

‰lo k jedné podstatné zmûnû, a to k doplnûní v˘boru. Na ustavující schÛzi byl zvolen pfied-

sedou Josef Roják, jednatelem Vladimír Hütter, pokladnu vede Jaroslav Mantuanelli, hos-

podáfiem je Josef Luti‰an a o na‰i mládeÏ se stará Milan Hula. 

V˘bor bude zasedat v prostorách budovy b˘valého Junáka na kfiiÏovatce ulic Korunní

a Baarova, kde se také budou scházet kaÏdou stfiedu v 16 hodin mládeÏníci Mariánsk˘ch

Hor.

Na v˘roãní schÛzi byly objasnûny nûkteré nejasnosti v rybáfiském fiádu pro ná‰ kraj, a to

pfiedev‰ím v˘klad nafiízení o patnáctiminutovém ãase pfied a po lovu, kdy nesmí b˘t tech-

nické prostfiedky k lovu v pohotovosti u vody. Jednatel Územního svazu v Ostravû ing. Ja-

roÀ tuto situaci vysvûtlil tak, Ïe je tím my‰leno nepoloÏení prutÛ do vidliãek. Snad lépe

definoval splnûní této podmínky vedoucí rybáfiské stráÏe p. Nitka. Jeho názor je takov˘,

Ïe by mûl b˘t prostor pro lov do doby 15 minut pfied a 15 minut po lovu pfiístupn˘ tak, aby

ho bylo moÏno obsadit dal‰ím lovícím v pfiípustné dobû.

Dal‰í pfiipomínka, která se t˘kala omezení poãtu kaprÛ uloven˘ch v prÛbûhu roku, byla

objasnûna ústupkem v poÏadavcích jednotliv˘ch rybáfiÛ. Opravdu nelze vyhovût v‰em ná-

zorÛm, a tak pro leto‰ní rok nebyl stanoven limitní poãet úlovkÛ této na‰í u‰lechtilé ryby.

Pokud by se chtûl nûkdo pfiipojit sv˘mi rozumn˘mi pfiipomínkami k tvorbû rybáfiského

fiádu pro rok následující, mÛÏe je písemnû zpracovat a vhodit do schránky u budovy b˘va-

lého Junáka nebo napsat na ná‰ e-mail rybarimhory@seznam.cz. Pfiipomínky budou do

poloviny ãervna postoupeny územnímu svazu. 

Dále informujeme, Ïe i nadále se konají brigády na revíru Odra 2B kaÏdou první sobotu

v mûsíci od 7 hodin. 

Vladimír Hütter,
jednatel MS âRS Ostrava-Mariánské Hory



První vítání obãánkÛ
v roce 2007

V obfiadní síni na‰í radnice pfiívítala místo-

starostka MUDr. Z. Nohelová s matrikáfikou

paní M. Skfiinafiovou 32 nejmlad‰ích obãánkÛ

na‰eho mûstského obvodu a jejich rodiãe.

Ve slavnostní atmosféfie se rodiãe dûtí za-

psali do pamûtní knihy a obdrÏeli kytice

a drobné dárky.

Red.
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V mûsíci dubnu
oslavili a oslaví 

svá Ïivotní jubilea 
tito spoluobãané

Eva Eliá‰ková, Aloisie Hara-

zimová, Antonín Horák, Milan

Jadá‰, Anna Pelikánová, Zoja

Valentová, Rudolf Zdralek, 

Eduard Bednáfi, Jifiina Jufiico-

vá, Vlasta Motyková, Jifiina

Ol‰anská, Rudolf Balla, Jifiina

Klimková, Vûru‰e Kozárková, Jifiina Troja-

nová, Anna Vácová, Rudolf Mládek, Josefa

Neuwirthová, Alena Velemínská, Stanislav

Îelezn˘, Václav Fochler, Jifiina Walachová,

Jifiina Holubová, Jarmila Wiesnerová, Îofie

Máchová, Otakar Vidláfi, Adolfína âerná,

AneÏka Urubová, Marie Votavová, Ludmila

Hostovská

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

Jména oslavencÛ v této spoleãenské rubrice zve-

fiejÀujeme bez jejich pfiedchozího souhlasu. Pokud si

obãan zvefiejnûní nebude pfiát, je tento poÏadavek

nutno uplatnit u odpovûdné redaktorky Zpravodaje,

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

me bez hodností a titulÛ. red.

Blahopfiejeme jubilantÛm

V minulém ãísle jsme na stranû 4 u popisku fotky

p. Gajovského a p. Michaluse omylem uvedli, Ïe 

oslavili své narozeniny dne 12. 12. 2007, správnû je

dne 12. 2. 2007. Tímto se omlouváme za tiskovou

chybu. Red.

Karneval KfiesÈanské
matefiské ‰koly

Na závûr masopustu pofiádáme jiÏ pravidelnû

dûtsk˘ ma‰karní karneval. Ten patfií k na‰í ma-

tefiské ‰kole neodmyslitelnû jiÏ nûkolik let. Je to

oãekávaná akce ‰koly, na které se setkávají dûti

a rodiãe s cel˘m kolektivem na‰eho pfied‰kolní-

ho zafiízení.

Karneval se tû‰í vÏdy velké náv‰tûvnosti dûtí

i dospûl˘ch, proto je nutné zajistit adekvátní pro-

story. To není vÏdy snadné, ale kdyÏ se to poda-

fií, pfiípravy mohou zaãít. Nejprve v matefiské

‰kole si cel˘ t˘den dûti s uãitelkami hrály na kar-

neval, vyrábûly papírové hlavy klaunÛ a ‰kra-

bo‰ky. V‰ichni se moc tû‰ili na konec t˘dne, kdy

mûlo pfiijít to nejlep‰í - velk˘ dûtsk˘ karneval.

Paní uãitelky vyzdobily sál a uÏ se zaãaly obje-

vovat malé princezny, ãarodûjnice, kovbojové,

kouzelníci, zvífiátka a jiné nápadité masky. ·i-

kovné maminky nás vÏdy mile pfiekvapí, jak

vtipnû dokáÏou své dûti obléknout.

Maminky a tatínkové pfii‰li v oãekávání toho,

Ïe budou pozorovat své tanãící dûti, av‰ak netu-

‰ili, Ïe i oni budou zapojeni do tance a soutûÏí

pod vedením profesionálního taneãníka - Hopsa-

lína. Do programu karnevalu jiÏ tradiãnû zafiazu-

jeme tombolu, kterou sponzorují na‰i rodiãe.

A aby nebylo na karnevalu jen veselo, ale i slad-

ko, tomu pomohly na‰e paní kuchafiky, které se

postaraly o obãerstvení v‰ech pfiítomn˘ch.

KaÏd˘, kdo se podílel na karnevalov˘ch pfií-

pravách, mûl radost z rozesmát˘ch dûtsk˘ch tvá-

fií. KdyÏ nám dûti vyprávûly o sv˘ch karnevalo-

v˘ch záÏitcích, vûdûli jsme, Ïe ta spousta práce

nebyla vÛbec zbyteãná.

E. Jufiicová, 
uãitelka KfiesÈanské matefiské ‰koly

Paní Leopoldína Mali‰ková oslavila sv˘ch krás-
n˘ch 90 let dne 1. 3. 2007.

Dne 9. 3. 2007 oslavila sv˘ch nádhern˘ch  95 let
(na fotce uprostfied) paní  Marie Palarãíková.

Pan Jifií Uruba sv˘ch 95 let oslavil dne 30. 3.
2007.



V minulém díle jsme se vûnovali stavebnímu

rozmachu, tomu se budeme vûnovat i dnes.

Ambice Jana Grmely byly urãitû rozsáhlé, dále

podporoval rozvoj mûsta a usiloval o jeho po-

v˘‰ení na mûsto.

Opût zaãal velk˘ stavební rozvoj Marián-

sk˘ch Hor jako ryze ãeského mûsta. Podle plá-

nu vídenského urbanisty Camilla Sittého se

centrum mûlo rozkládat kolem nového kostela.

Chrám Panny Marie Královny vzniká v letech

1905 - 1908 a patfií k jednomu z nejvût‰ích 

v olomoucké diecézi. Ulice se pojmenovávaly

podle v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností (Pfiemy-

slovcÛ, Václavská, Hynaisova, MojmírovcÛ

aj.). Obec se snaÏila podporovat rozvoj ãeské-

ho ‰kolství, vzniká nová chlapecká a dívãí 

obecná i mû‰Èanská ‰kola, tfii matefiské ‰koly.

Tím ov‰em snahy o povznesení vzdûlanosti ne-

konãí, rozvíjí se i ‰koly nûmecké a polská.

V roce 1905 byla zaloÏena Obchodní ‰kola

a jako první na Ostravsku v roce 1907 i ‰kola

hudební a varhanní.

Staví se radnice, nemocnice, hasiãské skla-

di‰tû, vodovod, kanalizace, fara, chudobinec,

nov˘ hfibitov, obecní spofiitelna, chodníky, 

osvûtlení, zkrátka v‰e, co bylo potfieba pro v˘-

znamnû se rozrÛstající obec.

Dále se rozvíjel prÛmysl, byly zaloÏeny du-

síkárny, strojírenské továrny, cihelna, elektrár-

na. TûÏífistvo Marie-Anna roku 1905 zavedlo

do obce elektfiinu.

V dobû na pfielomu století se rozvíjel i boha-

t˘ spolkov˘ Ïivot. V roce 1891 byl zaloÏen dûl-

nick˘ spolek Bratrství, o rok pozdûji ãesk˘ ãte-

náfisk˘ spolek, pak sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ,

hornicko-hutnick˘ch spolek Prokop. Od poãát-

ku 20. století je v Mariánsk˘ch Horách zaloÏen

spolek pro stavbu kostela, spolek vojensk˘ch

vyslouÏilcÛ Bfietislav, tûlocviãná jednota So-

kol, dámsk˘ dobroãinn˘ spolek BoÏena. Dûl-

nické hnutí reprezentoval Klub sociálních de-

mokratÛ v Mariánsk˘ch Horách a místní skupi-

na Unie horníkÛ ra-

kousk˘ch.

Obecní tajemník Gr-

mela pfiedpokládal, Ïe

se budou Mariánské

Hory rozvíjet mnohem

více, neÏ se pak nako-

nec uskuteãnilo. Nena-

plnûn˘ zÛstal plán na

pfiístav Dunajsko-oder-

ského prÛplavu, kter˘

se zaãal realizovat roku

1904, to uÏ ale pan Gr-

mela nestál v ãele ve-

dení.

Koncem 1. svûtové

války a se vznikem

âeskoslovenské republiky se zmûnily i pomûry

v Mariánsk˘ch Horách. Mûstské zastupitelstvo

rezignovalo a byla jmenována správní komise,

jeÏ mûsto spravovala aÏ do jeho slouãení s Mo-

ravskou Ostravou, Pfiívozem, Vítkovicemi, Zá-

bfiehem, HrabÛvkou a Novou Vsí k 1. 1. 1924.

V období tzv. první republiky se Mariánské

Hory dále rozrÛstaly o kolonii U Kostela, na

pfielomu 20. a 30. let vznikla vilová ãtvrÈ Záti‰í.

Koncem 60. let pak vyrostla mariánskohorská

ãást sídli‰tû Fifejdy. Také se roz‰ifiuje zástavba

Mariánského námûstí s úsekem ulice 28. fiíjna

(telekomunikaãní ústfiedna) a dal‰í stavby.

Ov‰em zároveÀ dochází k devastaci severo-

západního sektoru, kde se nacházela pÛvodní

vesnice, a vznikala tu prÛmyslová a skladová

zóna. V 90. letech 20. století byla zniãena

i Dolní kolonie a vyrostl zde supermarket.

Tolik alespoÀ struãnû o historii Mariánsk˘ch

Hor, pÛvodnû malé vsi, která si po staletí za-

chovala svÛj ãesk˘ ráz, a díky pracovitosti a pí-

li sv˘ch obyvatel se pfied 100 lety rozrostla tak,

Ïe ji císafi povznesl mezi mûsta. PfiestoÏe je od

roku 1990 souãástí Ostravy, spolu s Hulváky

jedním z jejích 23 obvodÛ, uchovává si svÛj ráz

a osobitost.

Pfiejeme si, aby i dal‰í století existence Ma-

riánsk˘ch Hor a Hulvák bylo tak úspû‰né. 

Mgr. R. Matú‰ová

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz ● www.marianskehory.cz. ● tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSK¯CH HOR A HULVÁK ● 5

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 3. díl

Rozvoj Mariánsk˘ch Hor

PPřřii  ppřříílleežžiittoossttii  110000..  vvýýrrooččíí  
ppoovvýýššeenníí  nnaa  mměěssttoo  

ÚÚMMOObb  MMaarriiáánnsskkéé  HHoorryy  aa HHuullvváákkyy  
vvyyddáávváá  pprrooppaaggaaččnníí  bbrroožžuurruu..

TTuuttoo  bbrroožžuurruu  ssii  mmůůžžeettee  vvyyzzvveeddnnoouutt  
vv  úúřřeeddnníícchh  ddnneecchh  vv  ppooddaatteellnněě  

ÚÚMMOObb  MMaarriiáánnsskkéé  HHoorryy  aa HHuullvváákkyy..  
OObbddrržžííttee  jjii  zzddaarrmmaa..
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Kalendáfi událostí
DÛm kultury mûsta Ostravy, a.s. (tel. 597 489 111) vás zve:
3. 5. 2007 – Cimrman v fií‰i hudby – osvûtov˘ veãer s jednoaktovou operou

J. Cimrmana.

4. 5. 2007 – Nûm˘ Bobe‰ – semináfi s ukázkami dramatu Járy Cimrmana,

zniãeného v roce 1911 J. Padûvûtem a obnoveného po 60. letech L. Smolja-

kem a Z. Svûrákem.

5. 5. 2007 – Záskok – Cimrmanova hra o ne‰Èastné premiéfie hry Vlasta.

DPS Novoveská zve na besedu

14. 5. 2007 - „Svûtová v˘stava zahradní architektury Floriane“.

Stfiedisko volného ãasu Korunka, (596 624 041)
27. 4. 2007 SP· chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava-

Zábfieh: Krajské kolo chemické olympiády kategorie „C“

KNIHOVNA – KNIHA – âTENÁ¤
Knihovna Mariánské Hory,

Daliborova 9:
Oddûlení pro mládeÏ:
13. 4. „O Mamû Romû“ – dra-

matizace romské pohádky, kterou

pfiedvedou ãtenáfii dûtského oddûlení na motivy

knihy „O Mamû Romû a romském pámbiãko-

vi“, v 15 hodin.

20. 4. „Hraãky z pfiírody“ – v˘tvarná dílna,

kde budeme vyrábût postavy z plastov˘ch lahví

a jiného pfiírodního materiálu na oslavu Dne Ze-

mû, od 13 do 16 hodin.

10. 5. a 11. 5. „Maminka“ – v˘tvarné dílny,

kde si mohou dûti vyrobit dárek ke Dni matek,

od 13 do16 hodin. 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Oddûlení pro dospûlé:
16. 5. „Koncert ke Dni matek“ – vystoupí

Ïáci Základní umûlecké ‰koly Eduarda Marhu-

ly. PrÛvodní slovo bude mít paní uãitelka Hana

âa‰ová. Srdeãnû zveme v‰echny maminky, ba-

biãky… zaãátek v 17 hodin.

Oddûlení pro mládeÏ:
17. 4. „Hudba z papíru“ – v˘tvarná dílna, ve

které budeme vystfiihovat a zdobit housle z pa-

píru, od 13 do 17 hodin.

20. 4. „Zelená zemûkoule“ – v˘tvarná dílna

ke Dni Zemû. Dûti budou sázet rÛzná semínka,

o která pak budou v knihovnû dále peãovat, od

13 do 17 hodin.

26. 4. „Pekelnû se soustfieì“ – turnaj v pexe-

su ve dvou vûkov˘ch kategoriích, od 13 do 17

hodin.

3. 5. a 7. 5. „Srdíãko pro maminku“ – v˘-

tvarná dílna, ve které budou dûti vyrábût drobné

dárky ke Dni matek, od 13 do 17 hodin.

Pracovnice knihovny

PRÁZDNINOVÁ INNOST ST EDISKA VOLNÉHO ASU KORUNKA,  
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY 

termín místo typ tábora obsah innosti ubytování Po et

d tí

v k cena kontakt 

erven  Vodácký Sjezd Vltavy Stany 20 12 a více 3500,- D. Kovarik 
28.6.-
15.7.07

ecko Rekrea ní Relax, turistika, koupání kemp 12 8 a více 7600,- K. Smi ková

2.-6.7. 
2007 

Okolí Ostravy p ím stský Hv zdicové výlety do okolí Ostravy Doma 20 6-15 1100,- O. Jancíková 

9.-13.7. 
2007 

Okolí Ostravy p ím stský Hv zdicové výlety do okolí Ostravy Doma 20 7-15 1100,- D. Kovarik 

9.-15.7.07 Jižní Morava Odborné soust ed ní, 
putovní 

P írodov dná expedice Bioklubu a 
VŠOP 

 14 15 a více 1600,- J. Mayer 

16.7.-
20.7.07

Hr ava P írodov dn -
turistický 

P írodov da, turistika SEV Hr ava 
– budova 

20 8 a více 2200,- Z. erkovská 

22.7.-
29.7.07

Pasí ky Turisticko-
p írodov dný 

Rekrea ní p írodov dn  turistická Srub, stany, 
základna

22 9-15 2500,- E. Glombová 

23.7.-
28.7.07

Okolí Ostravy P ím stský Cesty k pramen m Odry a Ostravice Doma 8 10-15 1200,- J. Mayer 

30.7.-
3.8.07 

Okolí Ostravy P ím stský Poznávání Ostravy a okolí Doma 15 6 a více 1100,- Z. erkovská 

30.7.-
4.8.07 

Mo kov Pobytový Výlety, výuka jízdy na koních Srub, stany  16 7-15 2800,- K. Smi ková

3.8.-
12.8.07

Chorvatsko Výtvarný, rekrea ní Rekreace, výtvarné soust ed ní  20 6 a více 5100,- E. Horáková 

5.8.-
18.8.07

Slezskoostravský 
hrad 

Divadelní workshop Divadelní workshop SV , hrad, 
doma 

60 14 a více 2000,- A. Rychecký, 
H. Skálová 

13.8.-
17.8.07

Ostrava a okolí Cykloturistický 
p ím stský

Výlety na kolech do okolí Ostravy Doma 10 12-18 1100,- J. Sikorová 

13.8.-
17.8.07

Byst ice nad Olší Odborné soust ed ní Odborné soust ed ní chemik  budova 20 8-15 2000,- M. Kociánová

Zápis do matefisk˘ch ‰kol na‰eho obvodu pro ‰kolní rok 2007/2008 se koná ve dnech 

23. dubna 2007 od 8.00 do 14.00 hod. a 24. dubna 2007 od 10.00 do 16.00 hod. 

Na nové kamarády se tû‰í dûti v tûchto matefisk˘ch ‰kolách:
M· Ostrava-Mariánské Hory, Zelená 73/A, tel. 596 624 021

M· Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, tel. 596 634 659

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

KfiesÈanská M· Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22, tel. 596 611 026

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

Mûsíãní pfiíspûvek na provoz M· je jednotn˘: poplatek 300 Kã. (U pfied‰kolákÛ bez poplatku) Red.

Ve ãtvrtek 19. dubna 2007 na Hlavní tfiídû v Ostra-

vû-Porubû (a v pátek 20. dubna 2007 na Slezskoos-

travském hradû) se uskuteãní oslavy DNE ZEMù.

Celosvûtovû je tento svátek na‰í planety slaven od

22. dubna 1970, kdy ameriãtí studenti zorganizovali

kampaÀ za pfiijetí nov˘ch ekologick˘ch zákonÛ

a zv˘‰ení státního rozpoãtu na ochranu Ïivotního

prostfiedí. V roce 1990 se poprvé k této akci pfiipojila

i na‰e republika. V Ostravû je Den Zemû slaven od

roku 1991.

V leto‰ním roce oslavu Dne Zemû pfiipravuje Ma-

gistrát mûsta Ostravy, odbor Ïivotního prostfiedí, za

finanãní podpory Statutárního mûsta Ostrava a pod

zá‰titou starosty MOb Poruba. Hlavním realizátorem

porubské ãásti Dne Zemû je Stfiedisko pfiírodovûdcÛ

v Ostravû-Porubû, souãást Stfiediska volného ãasu

KORUNKA, Ostrava-Mariánské Hory, pfiíspûvkové

organizace.

Na oslavách Dne Zemû se mohou nejen Ïáci ‰kol

v‰ech stupÀÛ, ale i ‰iroká vefiejnost seznámit s pest-

rou paletou ãinností rÛzn˘ch organizací, ‰kol, firem

i jednotlivcÛ, kter˘m není lhostejné prostfiedí,

v nûmÏ Ïijeme a chtûjí svoji zásluÏnou ãinnost pro

pfiírodu prezentovat. Na oba dny jsou pfiipravovány

aktivity zamûfiené na ochranu Ïivotního prostfiedí 

a ekologii, ov‰em takov˘m zpÛsobem, aby zaujaly

co nej‰ir‰í spektrum vefiejnosti.

V porubské ãásti Dne Zemû (bude to jiÏ pát˘ roã-

ník) jsou pfiipravovány následující aktivity: v˘roba

ptaãích budek, odpadov˘ muzikál, sokolnická show,

stopafiství, ochutnávky zdravé v˘Ïivy, zji‰Èování

kvality ovzdu‰í, ukázky solárních vozítek, dal‰í vyu-

Ïití odpadov˘ch materiálÛ, Ïivá zvífiata, dûtská zoo,

projíÏìky na ponících, dûtské dopravní hfii‰tû, ‰kolní

a studentské projekty, tvÛrãí ekodílny, lanové pfie-

káÏky, hry, soutûÏe, kvízy...

Na Den Zemû jsou srdeãnû zváni v‰ichni obãané,

kter˘m není lhostejná budoucnost na‰í Modré plane-

ty a rádi se dozví nûco nového.

Za realizátory: RNDr. Zuzana âerkovská

Na‰e ãerstvû zaloÏená REVMA LIGA OS-

TRAVA, která je poboãkou praÏské REVMA

LIGY a sdruÏuje dal‰í poboãky po celé republi-

ce, sdruÏuje obãany, ktefií mají podobné zdravot-

ní problémy a o kter˘ch si tak mohou vzájemnû

pohovofiit, sdûlit si, jak se s nimi vyrovnávají,

poradit si a vzájemnû si pomoci. âlovûk na své

potíÏe tak není jiÏ sám. Souãasnû plní úlohu

vzdûlávací, je dobré co nejvíce vûdût o na‰ich

nemocech, abychom se vyvarovali toho, co nám

‰kodí a naopak dûlali to, co nám prospívá. Pokud

se rozhodnete stát se ãlenkou, budete po zaplace-

ní roãního poplatku 150 Kã dostávat ná‰ ãasopis

– informaãní bulletin REVMATIK, kter˘ vydá-

vá 4x do roka REVMA LIGA. Je pouãn˘ a zají-

mav˘ v tom, Ïe jsou tam jednak pfiíspûvky ãlenÛ

a rady lékafiÛ, popfi. odkazy na nové zákony v so-

ciální oblasti.Samozfiejmû jako ãlen budete mít

moÏnost slevy na akce konané na‰í poboãkou

(napfi. cviãení, rehabilitace, popfi. dal‰í). Pokud

máte zájem, za‰lete svou po‰tovní adresu, já

Vám po‰lu pfiihlá‰ku, kterou pak jiÏ sama ode-

‰lete s dokladem o zaplacení na uvedenou adresu

a stanete se tak ãlenem. Rádi bychom udûlali 

opût schÛzku na‰ich ostravsk˘ch ãlenÛ co nejdfií-

ve, ale bude to záleÏet na zájmu lidí. Prostory jiÏ

máme. A jen na závûr – celé toto sdruÏení bylo

zaloÏeno na dobrovolné práci a vÛli pomoci li-

dem stejnû postiÏen˘m, v‰e je dobrovolné a ruku

mÛÏe pfiiloÏit kaÏd˘ ve prospûch nás v‰ech. 

Ná‰ e-mail: r.ligaostrava@seznam.cz

Kontaktní ãíslo mobilu 737 328 439 

nebo 603 276 228.

POZVÁNKA NA DEN ZEMù V OSTRAVù



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

Dp danex – plast
Prodej materiálÛ

VODA – TOPENÍ – PLYN

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

radiátory, kotle a jiné.

Vytápûní prÛmyslov˘ch objektÛ
plynov˘mi záfiiãi 

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

Ve‰keré informace a ceníky na:

www.danex.cz
Ostrava – Mar. Hory, Novoveská 7

Po – Pá 7.00 – 17.00, 
So – 8.00 – 12.00

Tel.: 596 624 358
E-mail: info@danex.cz 

POH¤EBNÍ SLUÎBA
Tfi. 28. fiíjna 266, 

Ostrava-Mar. Hory

(první zástávka za námûstím
smûr Poruba, pfied restaurací

Záti‰í), telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtûÏ‰ích, 
pfii ztrátû blízkého ãlovûka, 

obraÈte se na nás. Bez ãekání
u nás zajistíte v‰e, co souvisí
s úmrtím i pohfibem kdekoliv,

i mimo Ostravu a âR.

Pondûlí – pátek 
8.00 – 16.00 hod. 

Pfievozy po pracovní dobû 
nonstop – volejte 

596 626 594 
nebo 777 334 036

SKLENÁ¤STVÍ 
S – SERVIS

KALUSOVA 9, 
MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 

604 701 544, 604 701 545

PROVOZNÍ DOBA:
po – pá 

7.00 – 15.00 hod.

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.

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

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

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

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

e-mail: ostrava@sebak.cz
NONSTOP

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

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

za cm2. Za inzerci ãtvrtletní  bude poskytnuta sleva 10 %, na celoroãní sleva 20 %.
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Z prvÀáãkÛ jsou ãtenáfii

Firma Kompakt, spol. s r.o., ve spolupráci s ÚMOb Mariánské Hory a Hulvá-

ky pfiipravuje nové vydání mapy Mariánsk˘ch Hor a Hulvák, vãetnû letec-
kého snímku mûsta.

Mapa bude distribuována prostfiednictvím âeské po‰ty, s.p., v‰em firmám
Mariánsk˘ch Hor a Hulvák, tj. právnick˘m a fyzick˘m firmám, do PO BoxÛ,

volnû k prodeji v infocentrech, benzinov˘ch ãerpacích stanicích a prodejnách

knih v Moravskoslezském kraji. Celkov˘ náklad 15 000 ks.

Zájemci o inzerci a pfiípadné informace volejte reklamnímu poradci, p.
·ímovi, 777 826 886.

KaÏd˘, kdo v t˘dnu od

5. 3. do 9. 3. 2007 zavítal

do knihovny na J. Trnky ãi

Daliborovu, se na chvíli 

ocitl v pohádce. Král

s královnou vítali náv‰tûv-

níky a v‰ude vládla slav-

nostní nálada. A jak by ta-

ké ne. V tento pfieslavn˘

den otevfiel král kníÏek

v‰em prvÀáãkÛm brány

svého království, ustano-

vil je ãtenáfii knihovny

a pasoval je na rytífie knih.

Tomuto slavnostnímu ak-

tu byla nápomocna i mís-

tostarostka MUDr. Z. No-

helová.

RRRReeeeggggeeeennnneeeerrrraaaaããããnnnníííí     aaaa    zzzzeeee‰‰‰‰tttt ííííhhhhlllluuuujjjj ííííccccíííí     ssssttttuuuuddddiiiioooo

Objednávky na telefonním ãísle: 606 777 977

Sportovní masáÏe, aromamasáÏe, baÀkování, masáÏe 
lávov˘mi kameny, suché uhliãité koupele.

Speciální kúry na formování postavy strojem vacuum,
pneuven bevuk a anticelulitidové masáÏe vãetnû zábalu.

Slévárenská 8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.salonrelaxace.wz.cz

e-mail: salon.relaxace.email.cz 


