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Zastupitelstvo mûstského 
obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky je patnáctiãlenné
Zeptali jsme se jich, co je pro nû prioritou 

v ãinnosti na na‰í radnici a ãeho by chtûli za vo-
lební období dosáhnout. Pfiíspûvky uvefiejÀuje-
me podle abecedního fiazení bez redakãních ú-
prav.

Jan Adámek (1948, Ïenat˘, 2 dûti). Absolvent
VUT Brno (1972), obor strojírenská technologie,
U.S. Business School Praha (1991), praxe v fiídicích
funkcích firem se zahraniãní úãastí.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem byl zvolen pfiedsedou

finanãního v˘boru, je pro mne prioritou dohled nad

finanãním hospodafiením obvodu.

V tomto volebním období bych chtûl dosáhnout

toho, aby radnice uÏ nemusela platit pokuty za ne-

dodrÏování zákonÛ a pfiedpisÛ a pfiitom byla schop-

na realizovat volební program koalice s co nejefek-

tivnûj‰ím vynakládáním finanãních prostfiedkÛ.

Spoléhám na dobrou spolupráci s finanãním odbo-

rem, odborem vnitfiní kontroly a vedením radnice.

Pokud se mi tyto zámûry nepodafií naplnit, nebudu

v pfií‰tích komunálních volbách kandidovat.

Ing. Jan Adámek, zastupitel MH a H za ODS

Dr. Jifií BOHÁâ (1947, Ïenat˘, 2 dospûlé dûti),
absolvent V· – sociálnû-právní, do roku 1979 mon-
tér Hutních montáÏí, od r. 1979 politick˘ pracovník.

Jako dlouholet˘ ãlen zastupitelstva v MHaH jsem

získal fiadu pozitivních, ale i negativních zku‰eností

z této práce. Po celou dobu mého pÛsobení v tomto

orgánu jsem se snaÏil naplnit heslo „S lidmi pro li-

di”. Je to práce nároãná, ale v˘sledky, které byly do-

saÏeny v na‰em obvodu, svûdãí o tom, Ïe není mar-

ná. Ná‰ obvod doznal v minulosti velk˘ch zmûn a já

vûfiím, Ïe je‰tû bude krásnûj‰í. Jsou samozfiejmû ob-

lasti, kde v˘sledky je‰tû nejsou takové, jak bych si

pfiedstavoval. Je to bydlení, ãistota, bezpeãnost, Ïi-

votní prostfiedí a samozfiejmû ‰kolství v obvodu. Ta-

dy bych se chtûl zmínit o ne vÏdy vstfiícném pfiístu-

pu radnice k problematice ‰kolství. Do budoucna je

tfieba vloÏit finanãní prostfiedky nejen na opravy bu-

dov, ale i do vnitfiní modernizace ‰kolsk˘ch zafiíze-

ní. Pozornost je také tfieba vûnovat i Ïivotnímu pro-

stfiedí okolo tûchto ‰kolsk˘ch budov, a to u v‰ech,

kde je zfiizovatel obvodní úfiad. Dûti na‰eho obvodu

si nemají kde hrát a vyuÏívat svÛj voln˘ ãas. Nechci,

aby v na‰em obvodu mûly prioritu drogy a násilná

trestná ãinnost mládeÏe. I tady bude upfiena moje

pozornost a iniciativa v práci zastupitelstva. Hodnû

dluÏíme otázce bydlení, a to zejména pro mladé za-

ãínající rodiny. Bez pfiílivu mlad˘ch lidí a vytváfie-

ním pro nû odpovídajících podmínek bude obvod

stárnout a to nechci. Seniofii bydlící v na‰em obvodû

si zaslouÏí velikou pozornost a péãi. Modernizace

a v˘stavba nov˘ch moderních domovÛ dÛchodcÛ

v obvodû se musí stát prioritou práce zástupcÛ

KSâM v zastupitelstvu. A na‰e priorita to je. Chci

Vás obãany ubezpeãit, Ïe udûlám v‰e proto, abych

mohl v závûru volebního období Vám fiíci, Ïe jsem

udûlal v‰e co bylo v m˘ch silách. Chci pracovat

s Vámi a pro Vás.

RSDr. Jifií Boháã, zastupitel MHaH za KSâM

Diskutovalo se o EU
V rámci programu EurodnÛ dne 3. 4. 2007 uspofiádal poslanec Evropského parlamentu Mgr.

Hynek Fajmon mimo jiné i obûd v hotelu Harmony v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách. Setkal se na

nûm se zástupci politické reprezentace Ostravska. Diskutoval s nimi pfiedev‰ím o problémech, které

souvisí s ãerpáním evropsk˘ch fondÛ zejména mûsty a mal˘mi obcemi. Diskutovalo se také o zave-

dení spoleãné mûny, problémÛ s nezamûstnaností. Slavnostnû se také zapsal do pamûtní knihy mûst-

ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Red.

Ilustraãní kresba Jindfiicha Ole‰e

Kvûten – ãas lásky

Starosta ing. Radomír Michniak a místostarostka MUDr. ZdeÀka Nohelová dne 16. 4. 2007 vyrazili do

ulic. V dopoledních hodinách procházeli obvod a sledovali pofiádek v ulicích, u kontejnerÛ a odpadko-

v˘ch ko‰Û, kontrolovali mûstskou zeleÀ, stav vozovek po zimní údrÏbû a fiadu dal‰ích vûcí, které jsou

podstatné pro pofiádek a ãistotu obvodu. Tentokrát se vûnovali i regeneraci sídli‰tû Fifejdy. Procházeli

oblastmi, které jiÏ byly zre-

konstruovány, ale také tûmi,

které na zmûny teprve ãekají.

KdyÏ obãané poznali svého

starostu, vyuÏili pfiíleÏitosti,

zastavovali se s ním na kus fie-

ãi a postûÏovali si na své pro-

blémy, svûfiili se se sv˘mi sta-

rostmi, plány, poÏadavky.

Na závûr je moÏné konstato-

vat, Ïe se jednalo o velmi uÏi-

teãnû stráven˘ ãas, neboÈ nám

to pomÛÏe pfii fie‰ení celé fiady

úkolÛ, jenÏ pfied námi stojí.

Red.

Vyrazili jsme do terénu...

DEN DùTÍ
Zábavné odpoledne u pfiíleÏitosti MDD pro na‰e nejmen‰í

pfiipravili ãlenové komise pro ‰kolství, kulturu a voln˘ ãas pfii

ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky ve spolupráci se Stfiedis-

kem volného ãasu „Korunka“ a pod zá‰titou místostarostky

MUDr. ZdeÀky Nohelové.

Zveme vás 2. ãervna od 14.00 do 18.00 hodin na Stojano-
vo námûstí. Pfiipraveno je odpoledne plné her, soutûÏí a atrak-

cí, chybût nebude ani obãerstvení.

Pfiijìte oslavit tento svátek spoleãnû s na‰imi dûtmi.

Pfiedsedkynû komise Mgr. L. Veãerková

Hovory s obãany
Starosta mûstského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky zve na hovory s obãany,

které se konají v pondûlí 21. kvûtna 2007
od 15.30 hodin ve ‰kolní jídelnû na Z·

Matrosovova v Hulvákách.

Obãané mohou na tûchto setkáních po-

kládat otázky a vzná‰et pfiipomínky k ve-

dení obvodu. Na otázky bude odpovídat

starosta ing. Radomír Michniak, místosta-

rostka MUDr. ZdeÀka Nohelová a tajem-

ník úfiadu ing. Rudolf Zahradník. 
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Co se dûje v obvodu

ZZZZaaaahhhháááájjjjeeeennnníííí     
úúúúddddrrrrÏÏÏÏbbbbyyyy    zzzzeeeelllleeeennnnûûûû

V sobotu 28. 4. 2007 zaãalo první kosení vûfiejn˘ch trav-

nat˘ch ploch. Práce byly zahájeny na sídli‰ti Fifejdy, po-

kraãovalo se námûstím u ÚMOb a u kostela. Do 7. 5. 2007

byly dosekány prostory na ulici Zelené i ostatní ulice ve

stfiedu mûsta. 

Jarní úklid, do kterého patfií odklizení spadl˘ch vûtví

a komplexní údrÏba zelen˘ch ploch spravovan˘ch ÚMob

Mariánské Hory a Hulváky, byl taktéÏ ukonãen do 7. 5.

2007.

Leto‰ní novinkou je pak ochrann˘ postfiik plevele na

v‰ech chodnících, rovnûÏ spravovan˘ch ÚMOb Marián-

sk˘ch Hor a Hulvák. Postfiiky proti plevelu byly zahájeny

30. 4. 2007 a skonãily 2. 5. 2007.

Také jsme zahájili opravy komunikací, o kter˘ch vás bu-

deme podrobnûji informovat v pfií‰tím ãísle Zpravodaje.

Red.

- Rekonstrukce kanalizace ulice Korunní, II. etapa
Rekonstrukce kanalizace ulice Korunní se skládá ze 4 staveb-

ních objektÛ:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

SO 02 Kanalizaãní pfiípojky

SO 03 Komunikace

SO 04 Rekonstrukce vefiejného osvûtlení

Rozsah rekonstrukce je úsek od kfiiÏovatky Korunní s ulicí Rai-

sovou pfies kfiiÏovatku s ul. E. Fily, Baarovou, dále pfies kfiiÏovat-

ku s ul. PraÏákovou, Kalvodovou aÏ po ul. 28. fiíjna.

Po v˘stavbû kanalizace a jednotliv˘ch kanalizaãních pfiípojek se

provede celková úprava ul. Korunní, kde se poãítá s vybudováním

parkovacích stání (celkem 149 kolm˘ch stání, z toho 8 stání pro

obãany se sníÏenou schopností pohybu a orientace) mimo prÛ-

jezdn˘ profil vozovky, s opravami chodníkÛ, samostatn˘ch ploch

pro umístûní kontejnerÛ, s v˘sadbou nové zelenû a rekonstrukcí

trávníkÛ v daném území. Vysázení nov˘ch stromÛ a zaloÏení par-

kového trávníku v zelen˘ch plochách bude mít pfiízniv˘ vliv na Ïi-

votní prostfiedí.

Investorem této stavby je MMO. Rekonstrukci kanalizace pro-

vádí fa Staspo, s.r.o., a povrchy bude provádût Strabag, a.s. Podle

sdûlení investiãního odboru MMO se bude provádût rekonstrukce

kanalizace po úsecích a zároveÀ s ní se bude stavût komunikace

a parkovi‰tû podle projektové dokumentace. Korunní tedy nebude

celá uzavfiena. Celá v˘stavba by podle smlouvy mûla b˘t ukonãena v závûru leto‰ního roku,

a to vãetnû v˘sadby nové zelenû. 

Stavba zaãala v kvûtnu 2007 (a to propojením kanalizace z ul. Korunní na hlavní fiád
v ul. Novináfiské), termín dokonãení 12/2007.

Pfiípadné dotazy vám zodpoví p. Sládeãková na na‰em úfiadu – odbor místního hospodáfi-

ství a obchodu, kde mÛÏete také nahlédnout do projektové dokumentace rekonstruované ãás-

ti.

- Regenerace sídli‰tû Fifejdy, I., II. A etapa  (viz obrázek)
Regenerace celého sídli‰tû Fifejdy I., je naplánována do pûti etap. Tfii etapy jiÏ byly zreali-

zovány a dal‰í etapu, oznaãenou jako II. A o celkové plo‰e cca 8195 m2, to teprve ãeká. Jedná

se o území mezi ulicemi Gen. Janka a Jifiího Trnky, které navazuje na zrealizovanou ãást u ul.

Novináfiské v podélném smûru a od ul. Jifiího Trnky ke knihovnû. Celkové náklady na tuto 

etapu jsou ve v˘‰i 20 444 000 Kã. Îádost s vypracovan˘m projektem (podle Nafiízení vlády

ã. 494/2000 Sb.) na ministerstvo místního rozvoje o poskytnutí dotací ze státního rozpoãtu ve

v˘‰i 14 milionÛ 310 tisíc Kã byla osobnû pfiedána ing. Kuchtovou dne 29. 3. 2007. Pokud do-

tace schválí, mÛÏeme zaãít s realizací je‰tû v leto‰ním roce. Pfiesn˘ termín vám sdûlíme pro-

stfiednictvím Zpravodaje. J. Sládeãková, odbor MHaD

Rekonstrukce základních ‰kol
v na‰em mûstském obvodu

Nelze pfiehlédnout, jak se zmûnil vzhled obou na‰ich základních ‰kol.

Za dobu existence pavilonové Z· Gen. Janka ã. 1208 na sídli‰ti Fifejdy,

coÏ je 35 let, se provádûly na ‰kole pouze nejnutnûj‰í udrÏovací práce 

a opravy. Také v objektu budovy Z· Matrosovova ã. 14 v Hulvákách, kte-

rá byla dostavena v roce 1928, byly v prÛbûhu let provádûny pouze drob-

né stavební opravy ãasovû nezafiazené a nedokumentované.

Vzhledem k velk˘m nákladÛm na rekonstrukce obou ‰kol, mûstsk˘ ob-

vod hledal moÏnosti k získání finanãních prostfiedkÛ na jejich rekonstruk-

ce a byl úspû‰n˘. Získal státní dotace z programÛ reprodukce majetku na

MF âR.

V roce 2002 byla zahájena zásadní celková rekonstrukce pavilonové

‰koly Gen. Janka, Fifejdy I. V roce 1996 zaãaly postupné a cílené opravy

na Z· Matrosovova a v roce 2004 a 2005 rekonstrukce ãásti budovy.

V tomto roce pfiedkládá ná‰ mûstsk˘ obvod Ïádost na MF âR
o státní dotace, a to ve v˘‰i 15 mil. Kã na rekonstrukci Z· Gen. Janka
k dokonãení pavilonu s odborn˘mi uãebnami a v˘stavbu nového leh-
koatletického areálu vãetnû softbalového hfii‰tû. Na rekonstrukci Z·
Matrosovova Ïádáme 14 mil. Kã k dokonãení rekonstrukce budovy
‰koly, tûlocviãny a hfii‰tû.

Celkovou rekonstrukcí obou základních ‰kol a ‰kolních areálÛ bu-
de ve ‰kolách vytvofieno pfiíjemné prostfiedí pro Ïáky i uãitele a ‰koly
budou souãasnû splÀovat vy‰‰í nároky na souãasnou úroveÀ vzdûlá-
vání. Ing. Svobodová, odbor ‰kolství



V pondûlí 19. bfiezna 2007 se na Obchodní a-

kademii v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách konala

krajská soutûÏ v grafick˘ch disciplínách. Bylo

to vÛbec poprvé v historii ‰koly. SoutûÏe se zú-

ãastnilo 79 studentÛ se sv˘mi doprovody z 20

stfiedních ‰kol Moravskoslezského kraje.

SoutûÏ zahájili krátk˘m projevem starosta

mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

ing. Radomír Michniak a fieditelka ‰koly ing. 

Eva Kazdová. SoutûÏilo se ve 4 kategoriích – 

opis z papírové pfiedlohy, korektura textu,

wordprocessing (úpravy textu a hromadná ko-

respondence) a zachycení mluveného slova

(nahradil dfiívûj‰í tûsnopis).

Vítûzové si odnesli vûcné ceny a diplomy,

které jim pfiedala místostarostka mûstského ob-

vodu Mariánské Hory a Hulváky MUDr. ZdeÀ-

ka Nohelová. Nejlep‰í studenti z krajsk˘ch sou-

tûÏí postoupí na dubnové Mistrovství âeské re-

publiky do Mohelnice, pfiípadnû budou repre-

zentovat âeskou republiku v ãervnu na Mist-

rovství svûta v Praze.

Podûkování za pfiedvedené v˘kony patfií ne-

jen v‰em soutûÏícím, ale i hlavní organizátorce

krajského klání ing. Janû Prokopové a jejím ko-

legÛm.

Vítûzové:
Opis – ·árka Bicanová, OA âesk˘ Tû‰ín

Korektura textu – Kamila Bittová – Gymná-

zium âesk˘ Tû‰ín

Wordprocessing – Luká‰ Adámek, SO· Net

Office, Orlová-Lutynû

Zachycení mluveného slova – Bicanová ·ár-

ka, OA âesk˘ Tû‰ín Red.
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SoutûÏilo se v grafick˘ch disciplínách

Ostrava zaãíná tfiídit nápojové kartony

Systém separace odpadu v Ostravû se v tûch-
to dnech mûní. K plastÛm, sklu a papíru, které
si uÏ obãané Ostravy zvykli odkládat do speci-
álních kontejnerÛ, pfiibyla dal‰í komodita – ná-
pojové kartony (krabice od mléka, dÏusÛ a dal-
‰ích nápojÛ). Sbûru nápojov˘ch kartonÛ v Os-
travû pfiedcházel pilotní projekt, jehoÏ cílem
bylo urãit optimální zpÛsob sbûru této komodi-
ty. ¤e‰ení bylo nalezeno – v Ostravû budeme
sbírat nápojové kartony spoleãnû s plastem.

Pilotní projekt probíhal dva roky ve vybran˘ch

lokalitách Ostravy-Jihu, kde byly rozmístûny jed-

nak nádoby urãené pouze pro sbûr nápojov˘ch

kartonÛ, jednak kontejnery urãené pro sbûr plastÛ

i nápojov˘ch kartonÛ spoleãnû. Odpad z tûchto

sbûrn˘ch nádob byl sváÏen na tfiídicí linku spoleã-

nosti OZO Ostrava, kde byl dále dotfiiìován.

V pravideln˘ch intervalech bylo sloÏení odpadu

z tûchto nádob zkoumáno a vyhodnocovány eko-

nomické náklady na sbûr, svoz i dotfiiìování toho-

to odpadu.

Ukázalo se, Ïe:

- obãané sbûr nápojov˘ch kartonÛ pfiivítali

a mnoÏství svezen˘ch nápojov˘ch kartonÛ v prÛ-

bûhu dvouletého pokusu rostlo, zaznamenány by-

ly i dotazy obãanÛ z jin˘ch ãástí mûsta, zda bude

tato moÏnost zavedena i tam;

- spoleãn˘ sbûr i svoz nápojov˘ch kartonÛ

s plasty je levnûj‰í – není nutno pofiizovat nové

nádoby, lze vyuÏít tûch jiÏ stávajících, a spoleãn˘

svoz znamená úsporu pohonn˘ch hmot i pracov-

níkÛ svozu;

- spoleãn˘ sbûr neklade nároky na prostor pro

dal‰í nádoby na stanovi‰tích kontejnerÛ na sepa-

rovan˘ odpad, coÏ je problém zvlá‰tû na velk˘ch

sídli‰tích;

- nápojové kartony je nutno dále dotfiiìovat na

tfiídicí lince i v pfiípadû sbûru do samostatn˘ch ná-

dob (velké procento zneãi‰tûní jin˘mi typy odpa-

du) – náklady na dotfiiìování odpadu jsou stejné

u obou zpÛsobÛ sbûru.

Bûhem mûsíce dubna bude probíhat polepování

v‰ech kontejnerÛ na plasty nov˘mi oranÏov˘mi
nálepkami s nápisem nápojové kartony. Do

v‰ech kontejnerÛ na plasty je v‰ak moÏno odklá-

dat nápojové kartony spolu s PET lahvemi a dal‰í-

mi plastov˘mi odpady uÏ nyní, bez ohledu na to,

zda pfielep byl jiÏ proveden.

MoÏná tento zpÛsob spoleãného sbûru vzbudí

u nûkter˘ch obãanÛ nedÛvûru v dal‰í vyuÏití sepa-

rovaného odpadu. Spoleãnost OZO Ostrava chce

tímto v‰echny obãany ubezpeãit, Ïe separované

sloÏky odpadu sváÏí na své tfiídicí linky, kde se

odpad dále dotfiiìuje a pfiipravuje pro dal‰í zpra-

cování. Obãané se o tom mohou i sami pfiesvûdãit

na pfiipravovaném Dnu otevfien˘ch dvefií spoleã-
nosti OZO Ostrava, kter˘ je pfiipravován na so-
botu 12. kvûtna. 

Pfiijìte se podívat, kde konãí va‰e tfiídûné od-
pady! Mgr. Vladimíra Karasová,

OZO Ostrava s.r.o.

Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor

ãinností, které distributor zemního plynu prová-

dí v souladu s platnou legislativou pro zaji‰tûní

bezpeãné dodávky zemního plynu koneãn˘m zá-

kazníkÛm. 

V prvé fiadû jsou to preventivní ãinnosti zaji‰-

Èované ve stanoven˘ch lhÛtách, jejichÏ rozsah je

pfiesnû definován zejména v technick˘ch nor-

mách a technick˘ch pravidlech. Pfiedev‰ím se

jedná o pravidelné inspekãní ãinnosti, ke kter˘m

patfií kontrola trasy plynovodÛ a pfiípojek, kontro-

la ochrann˘ch pásem, kontrola tûsnosti, kontrola

umístûní vizuálních znaãek, orientaãních sloupkÛ

a identifikaãních tabulek ãi provozní revize.

Mezi v˘znamné preventivní ãinnosti zaji‰Èo-

vané z hlediska bezpeãnosti patfií také tzv. odo-
rizace zemního plynu. Odorizací naz˘váme pfii-

dávání chemické látky (odorantu) do zemního

plynu v pfiedepsaném mnoÏství a rozsahu. Odo-

rant je nejedovatá organická slouãenina, která jiÏ

v malém mnoÏství dodává zemnímu plynu cha-

rakteristick˘, nezamûniteln˘ zápach a tím ho

„odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféfie (ve

vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obran-

nou reakci a donutit tak osoby opustit „zamofie-

n˘“ prostor. 

Drtivá vût‰ina únikÛ, které se v rámci v˘jezdÛ

pohotovostní a poruchové sluÏby Severomorav-

ské plynárenské, a.s., (telefonní ãíslo 1239) fie‰í,

se t˘kají hlá‰en˘ch únikÛ s koncentrací v˘raznû

pod spodní mezí v˘bu‰nosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale kaÏd˘ 
únik povaÏován za potenciální nebezpeãí,
protoÏe v sobû zpravidla skr˘vá technick˘
problém, a tedy odchylku od bezpeãného pro-
vozu zafiízení v‰ech plynárensk˘ch kategorií.
Obãané by proto nemûli váhat s nahlá‰ením
nûkdy i jen podezfiení na moÏn˘ únik zemního
plynu na poruchovou linku Severomoravské
plynárenské, a.s., tel. ã. 1239, a pfienechat je-
ho fie‰ení specialistÛm z distribuãní spoleã-
nosti.

Bezpeãnost pfii distribuci zemního plynu
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V mûsíci kvûtnu
oslavili a oslaví 

svá Ïivotní jubilea 
tito spoluobãané

BlaÏena Brudníková, Marie Drahuská, Helena

Hofiãicová, Îofie Kadlubiecová, Anastazie KoÀafií-

ková, Sijka Maneva Krátká, Margita Schnablová,

Kristina ·imková, Marie ·lahafiová, Andûla âernu‰-

ková, Libu‰e Drottnerová, Libu‰e Vinarská, âeslava

Volfová, Zdenka ·kutová, Zdenka Konviãková,

Marie Pefiichová, Vûra Îebráková, Ludmila Bryn-

daãová, Anna Jurãíková, Bohumila KfiíÏková, Olga

Cviková, Ludmila ·ebestová, Vojtûch Kraus, BoÏe-

na Tomá‰ková, Marie Kupková, BoÏena HoláÀová,

Josef Li‰ka, Ludmila Sroková

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

Prezentace ‰koly

Pfiekrásn˘ch 95 let oslavila paní Ludmila Ho-
stovská dne 12. 4. 2007.

Dne 18. 4. 2007 oslavila 90 let paní Jifiina Ho-
lubová.

Jarmila Weinerová oslavila sv˘ch 90 let dne
22. 4. 1917.

Velikonoãní v˘stavka
Okresní rada Ïen jiÏ tradiãnû pofiádala ve

dnech 27. 3. – 28. 3. v kulturním domû Petfiko-

vice velikonoãní v˘stavku. Zúãastnilo se jí

v‰ech 7 ZO âSÎ z Ostravy a ZO âSÎ z Fr˘dku-

Místku. Vystavovali také uãni zahradnictví

z Nové Vsi a Jablonecká biÏuterie. Velkému zá-

jmu se tû‰ily nejen tyto v˘robky, ale také plete-

né pomlázky a ko‰íky.

Pozvánku na akci pfiijali: starosta Petfikovic -

pan Jifií Dfievjan˘, místostarostka Mariánsk˘ch

Hor a Hulvák - MUDr. ZdeÀka Nohelová a kraj-

ská tajemnice âSÎ - paní Zlatka Par‰avá. Velmi

milé bylo vystoupení dûtí M· z Petfikovic.

V˘stavka pokraãovala v pátek 30. 3. a v sobo-

tu 31. 3. v Nové Bûlé, kde byla spojena s ukáz-

kou módních doplÀkÛ z minul˘ch století. Také

tam vystoupily dûti z M· a ·D. O ukonãení celé

akce se postaral pûveck˘ sbor „Novobûlsk˘ch

babiãek“. Tím na‰e Ïeny v uspûchané dobû pfii-

vítaly jaro a pfiíjemnû si odpoãaly.

Eva Biernatová

Z· Matrosovova v Ostravû-Hulvákách natoãila

v bfiezna 2007 video o své ‰kole a o svém mûstském

obvodu – Mariánsk˘ch Horách a Hulvákách.

Videopohlednicí, kterou celou vytvofiil v jazyce

anglickém videokrouÏek pod vedením pana fieditele,

se zúãastnila celostátní soutûÏe Video pohlednice

z mého mûsta, pofiádané Z· v Praze-StodÛlkách pod

patronací velvyslankynû Spojeného království Velké

Británie a Severního Irska a Ministerstva ‰kolství

âR.

I tak se mÛÏe ‰kola prezentovat na vefiejnosti,

zvlá‰tû zde v Ostravû, která je nûkdy hlavním mûs-

tem pfiezírána. Mgr. Pavel Kroutil,
fieditel Z· Ostrava-Hulváky

Noc s Andersenem
Z 30. 3. na 31. 3., to je z pátku na sobotu,

se knihovny na‰eho obvodu zapojily do ce-

lostátní akce „Noci z Andersenem“. V kni-

hovnû na Daliborovû ulici 20 dûtí v noci 

plné her, ãtení, hlavolamÛ rozlu‰tily „7 ta-

jemství Jaroslava Foglara“ a splnily „13 ma-

l˘ch bobfiíkÛ”.

Pracovníci knihovny



Vzpomínka na osvobozování na‰í obce
Vojska 4. ukrajinského frontu Sovûtské ar-

mády se pfiiblíÏila 29. dubna 1945 k Odfie. Na

pravém bfiehu fieky se udrÏela nûmecká vojska

v kasárnách v Bûlském a Hulváckém lese

a dále roz‰ifiovala své obranné pozice za obou-

stranné dûlostfielecké palby. Ta neutichala ani

v pondûlí 30. dubna. Nad Ostravou krouÏila

prÛzkumná letadla Sovûtské armády a kontro-

lovala cesty z Ostravy na Beskydy, které byly

pfieplnûny troskami ustupující nûmecké armá-

dy a nûmeck˘mi civilisty. Poplachové sirény

zahánûly je‰tû dopoledne ostravské obyvatel-

stvo do krytÛ.

Na ‰achtû, v koksovnû a elektrárnû Ignát

(pozdûji Jan ·verma) a v dusíkárnách hlídko-

valo jen osazenstvo bydlící v nejbliÏ‰ím okolí.

V‰echny obchody byly zavfieny. Nûmecké 

obyvatelstvo bylo uÏ zaãátkem dubna nucenû

evakuováno.

K závûreãnému boji

o Ostravu startovala

sovûtská bombardova-

cí a bitevní letadla taky

z leti‰tû v Hlivicích.

V jednom z nich letûli

poruãík Nikolaj Kri-

vov a kulometãík Ov-

ãinnikov. Jejich letadlo

bylo kolem 8. hodiny

ranní zasaÏeno, poru-

ãík byl tûÏce zranûn,

dopadl na hfii‰tû DTJ

v Hulvákách a rodina

Tkáãov˘ch jej ukr˘va-

la, neÏ se zde odpoled-

ne objevili první sovût-

‰tí vojáci. Zbytek leta-

dla se zfiítil v Hulvác-

kém lesíku a v nûm za-

hynul kulometãík Ov-

ãinnikov. Nedaleko místa jeho pádu byl odha-

len na jafie 1946 památník letce Ovãinnikova

od akademického sochafie Karla Vávry jako

jeden z prvních na Ostravsku.

Pfii osvobozovacích bojích o Mar. Hory si 

iniciativnû poãínali i dûlníci dusíkáren. Hasiã-

ské hlídky tu drÏely sluÏbu a pfii náletu posled-

ního dubna zamûstnanec J. Sedláãek roztáhl

na nádvofií továrny bílou plachtu, aby závod

byl u‰etfien bombardování. Podafiilo se jim do-

konce zajmout skupinu asi dvaceti nûmeck˘ch

vojákÛ. Jejich zbranûmi se ozbrojili ti, ktefií

chtûli bojovat. Stfiepinami granátÛ byli zranû-

ni L. ·umbera a O. Stojek, kter˘ zranûní pod-

lehl. Pfiilehlá osada byla ostfielována nûm. dû-

lem, jeÏ se podafiilo K. Pasekovi zne‰kodnit.

Kolem 15. hodiny se k nim dostali první so-

vût‰tí rozvûdãíci.

V Hulváckém lesíku kolem 16. hodiny dáva-

li obyvatelé bílou látkou znamení Rudé armá-

dû, Ïe Hulváky jsou bez fa‰istÛ. V mûstském

sbûrném kanálu byly místními zne‰kodnûny

zbytky okupantÛ, pfii akci byl smrtelnû ranûn J.

Hajduk. V té dobû jiÏ sovûtská pûchota obsadi-

la nejdÛleÏitûj‰í body Opavské tfiídy. Tanky 

ale s pûchotou nepfiijely, neboÈ Nûmci pfied 

ústupem ze Svinova most pfies Odru zniãili.

Pfii pronásledování nûmeck˘ch zá‰kodníkÛ

v mariánskohorsk˘ch ulicích zahynul napfi. G.

·ponar, b˘val˘ rusk˘ legionáfi. NejhouÏevna-

tûj‰í odpor kladla skupina fa‰istÛ na hulvác-

kém koupali‰ti. Pfii jejím zne‰kodÀování byli

váÏnû zranûni dva partyzáni a J. Drábek, poru-

ãík b˘valé ãs. armády.

Definitivnû byly Mariánské Hory oãi‰tû-
ny od nûmeck˘ch zá‰kodníkÛ 1. kvûtna
1945. Mgr. R. Matú‰ová

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

I tudy kráãela válka...

PouÏitá literatura:
Jifiík, Karel: Osvobození Ostravy ve svûtle

vzpomínek a kronik. MNV Ostrava 1965. 

Milo‰ Zapletal: Mariánské Hory, s. 132-135.

·edesát let ostravsko-opavské operace. Mon-

tanex, a.s., 2005

Památník na pamûÈ umuãen˘m za svobodu
vlasti, ul. Podlahova, jedná se o kamenn˘
sloup ve tvaru jehlanu s pamûtní deskou, na
které jsou vyryta jména umuãen˘ch.

Památník padlého letce Nikolaje Ovãinnikova, narozeného v roce 1926, se-
stfielen v blízkosti dne‰ní tramvajové smyãky dne 25. 4. 1945 pfii osvobozo-
vání Ostravy. Pod pamûtní deskou je uloÏena urna s ostatky padlého letce.

Památník se nachází na ulici Matrosovovû v O.-Hulvákách, vyroben
z pískovce s reliéfem a nápisem „Padl˘m a umuãen˘m“.

Památník umuãen˘m obûtem nacismu se nachází na místním hfibitovû.
Jde o kamenn˘ podstavec s nápisem „Umuãen˘m obûtem nacismu”
s vyryt˘mi jmény umuãen˘ch.



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

Kalendáfi událostí
4. 6. 2007 – DPS n na Novoveské zve do Seniorklubu, kde se koná beseda na

téma „ Slavná a hezká mûsta na Dunaji“.
2.4. – 30. 6. 2007 – Ostravské muzeum vás zve na v˘stavu „Ostrava mûsto

nefiesti”, tel. 596 123 760.

17. 4. 2007 – 31. 5. 2007 - Ostravské muzeum a Stfiední odborná ‰kola 
umûlecká a gymnázium, s.r.o., vás zvou na v˘stavu „Cesta ke ‰perku“

21. 4. – 8. 6. 2007 – JanáãkÛv máj – jiÏ 32. roãník
Mezinárodní hudební festival JanáãkÛv máj Ostrava se koná pod zá‰titou pri-

mátora Statutárního mûsta Ostravy.

Pfiedstaví se vynikající orchestry v ãele s Národním symfonick˘m orchestrem

polského rozhlasu. Z ãesk˘ch orchestrÛ to bude pfiedev‰ím âeská filharmonie,

Filharmonie Brno, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie B. MartinÛ

Zlín, „domácí“ Janáãkova filharmonie Ostrava, PraÏ‰tí symfonikové – orchestr

FOK. Na Janáãkovû máji nebude chybût jazzov˘ víkend a festival zavítá jiÏ tra-

diãnû na Slezskoostravsk˘ hrad (Carmina burana!).

BliÏ‰í informace o festivalu najdete na www.janackuvmaj.cz.

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

va 9:
1. 5. - 30. 5. Vyzkou‰ejte si své znalosti

o ¤ecku, zúãastnûte se na‰eho malého zna-

lostního kvízu.

Oddûlení pro dospûlé:
18. 5. „Povídání o historii Mariánsk˘ch Hor

a Hulvák“ - beseda s ing. Jifiím Jezersk˘m. Zaãátek

v 18. hodin.

Oddûlení pro mládeÏ:
âítárna u âerta z pátku 18. 5. na sobotu 19. 5. od 18

do 8 hodin pofiádá knihovnickou noc plnou her, ãtení,

vyprávûní, …pro náctileté na téma „Muka dospívá-
ní“. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky v knihovnû.

31. 5. „Olympijské medaile“ - zábavné odpoledne:

malá olympiáda a tvÛrãí dílna v rámci dal‰ího bloku

projektu „V‰ichni jsme tady doma“ vûnovaného fiecké

men‰inû, od 13 do 17 hodin.

14. 6. „Moudr˘ strom“ - tvÛrãí dílna, ve které bu-

deme vyrábût strom s citáty slavn˘ch fieck˘ch filozo-

fÛ, od l3 do 16 hodin.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Oddûlení pro dospûlé:
28. 5. - 8. 6. „¤ecko: folklor, klá‰tery, emigrace

na Moravu“ – v˘stava zapÛjãena z Vlastivûdného

muzea Olomouc, dennû bûhem pÛjãovní doby.

31. 5. „Za krásami a zajímavostmi ¤ecka“ – be-

seda s p. Sofii Prusali. Mluvené slovo doprovodí zpûv

dûtí a hra na typicky fieck˘ hudební nástroj - buzuki,

zaãátek v 17 hodin.

Oddûlení pro mládeÏ:
24. 5. „Moudr˘ strom“ – tvÛrãí dílna, ve které bu-

deme vyrábût strom s citáty slavn˘ch fieck˘ch filozo-

fÛ, od l3 do 17 hodin.

31. 5. „Zlato, stfiíbro, bronz“ – malá sportovní 

olympiáda ke Dni dûtí, od 14 do 17 hodin.

5. 6. „Olympijské medaile“ – tvÛrãí dílna, ve které

budeme vyrábût a barvami na sklo zdobit medaile, od

13 do 17 hodin.

12. 6. „¤ecká keramika“ – v˘tvarná dílna, malo-

vání fieck˘ch motivÛ na keramiku, od 13 do 17 hodin.

Pracovníci knihovny

Objednávky na telefonním ãísle: 606 777 977

RRRReeeeggggeeeennnneeeerrrraaaaããããnnnníííí     aaaa    zzzzeeee‰‰‰‰tttt ííííhhhhlllluuuujjjj ííííccccíííí     ssssttttuuuuddddiiiioooo

Slévárenská 8, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

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

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

suché uhliãité koupele.
Speciální kúry na formování postavy 

strojem vacuum, pneuven bevuk 
a anticelulitidové masáÏe vãetnû zábalu.

VOLNÉ KONZULTATIVNÍ SETKÁNÍ
Úfiad práce v Ostravû zve v‰echny podnikatele, ktefií se chtûjí bezplatnû poradit a získat potfiebné

informace z oblasti podnikání, z daÀové problematiky, o pfiedpisech o zamûstnanosti apod., na Volné
konzultativní setkání podnikatelÛ se zástupci ‰irokého spektra institucí, napfi. Finanãního fieditelství

v Ostravû, z Okresní správy sociálního zabezpeãení i Îivnostenského úfiadu Magistrátu mûsta Ostravy,

z Úfiadu práce v Ostravû a fiady dal‰ích, které se uskuteãní v úter˘ 22. kvûtna 2007 v malém sále Do-
mu kultury mûsta Ostravy, a.s., 28. fiíjna 124/2556, Ostrava. Konzultanti budou podnikatelÛm

k dispozici kdykoliv od 10.00 do 13.00 hodin. Red.

Likvidovali jsme odpad
V leto‰ním roce bylo k dne‰nímu dni odvezeno a zlikvidováno v na‰em obvodû celkem 70 velkoobje-

mov˘ch kontejnerÛ odpadÛ z domácností.

Oproti minulosti do‰lo ze strany Magistrátu mûsta Ostravy ke zmûnû, a to v tom, Ïe velkoobjemové

kontejnery, které byly pfiistaveny k domÛm pro svoz a likvidaci velkoobjemov˘ch odpadÛ z domácností,

byly na vytipovan˘ch místech pouze jeden den. K této zmûnû do‰lo z dÛvodÛ zamezení pfieplÀování kon-

tejnerÛ, rozhazování odpadÛ mimo kontejner a event. úrazÛm.

Plánujeme s OZO Ostrava, s.r.o., v leto‰ním roce je‰tû jednou svoz a likvidaci velkoobjemov˘ch odpa-

dÛ z domácností, dále budou na podzim pfiistaveny kontejnery pro svoz a likvidaci listí a shrabkÛ od

domkafiÛ.

Tak jako kaÏd˘ rok bude organizováno pfiistavení mobilní sbûrny nebezpeãn˘ch odpadÛ z areálÛ gará-

Ïí v na‰em obvodû. O v‰ech tûchto akcích budou obãané informováni pfiedem v radniãním Zpravodaji

a na webov˘ch stránkách mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s pfiesn˘m urãením termínÛ.

Obãané mají moÏnost bezplatnû a ekologicky se zbavit objemn˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ z domác-

ností ve Sbûrném dvofie, kter˘ je umístûn ve Sbûrnû surovin v Ostravû Mariánsk˘ch Horách na ul. Rybáfi-

ské v areálu firmy ORC group s.r.o.

Ve sbûrném dvofie mohou obyvatelé mûsta bezplatnû odevzdat: léky, baterie a akumulátory, záfiivky,

v˘bojky, barvy, lepidla, oleje, fiedidla a nádoby jimi zneãi‰tûné, ledniãky, televize, monitory, nábytek,

koberce, elektrospotfiebiãe, sanitární keramiku, pneumatiky, zeleÀ, papír, plast, sklo. MnoÏství odpadu,

které lze ve sbûrném dvofie odevzdat: 4 m3 (vejde se na pfiívûsn˘ vozík za osobní automobil). Nelze ode-

vzdávat Ïádn˘ stavební odpad! 

Provozní doba PO - PÁ 8.00 – 16.00 hod., SO 9.00 – 12.00 hod. Telefonní ãíslo 596 633 955. Red.

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU KORUNKA
Ostrava-Mariánské Hory, pfiíspûvková organizace

souãásti zafiízení:

ST¤EDISKO P¤ÍRODOVùDCÒ, Ostrava-Poruba, âkalovova 10
ST¤EDISKO TURISTIKY, Ostrava-Poruba, B. MartinÛ 17

www.svc-korunka.cz

Akce SVâ Korunka od 12. 5. do 15. 6. 2007:

17. 5. 2007 okresní kolo BiO – C SP¤

18. 5. 2007 Hlubina – vystoupení v rámci ãesko-polsk˘ch dnÛ – centrum
19. 5. 2007 Hlubina – úãast na Národopisné v˘stavû v Praze
20. 5. 2007 Hlubina – vystoupení v Darkovû v rámci festivalu Máj nad Olzou
20. 5. 2007 V˘let na konû do Mofikova STU

23. 5. 2007 Závody na kolobûÏkách STU 16.00

25. 5. 2007 Hlubina – vystoupení ve Vala‰ském Mezifiíãí na MF cimbalistÛ
26. 5. 2007 Poznáváme okolí Ostravy – zámek Fry‰tát SP¤

27. 5. 2007 V˘let na konû do Mofikova STU

Informace pro obãany
Zastupitelstvo mûstského obvodu Mariánské Ho-

ry a Hulváky na svém 4. (mimofiádném) zasedání,

konaném dne 22. bfiezna 2007, pod ã. usn. 47/42

rozhodlo o vydání Zásad pro prodej obytn˘ch domÛ,

bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejících pozemkÛ

z vlastnictví statutárního mûsta Ostravy, svûfien˘ch

Mûstskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

s úãinností od 22. bfiezna 2007. Tyto zásady jsou

zvefiejnûny na webov˘ch stránkách na‰eho mûstské-

ho obvodu www.marianskehory.cz nebo si je mÛÏe-

te vyzvednout na majetkoprávním odboru.

Jindfii‰ka Pavúková, vedoucí majetkoprávního odboru
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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.

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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ZZZZPPPPRRRRAAAAVVVVOOOODDDDAAAAJJJJ

Oãima redaktorky

Dne 30. 3. 2007 probûhl na Vy‰‰í odborné ‰ko-
le zdravotnické DEN ZDRAVÍ.

Dne 5. 4. 2007 pfii‰la milá náv‰tûva z M· Varenské na DPS Novoveská, aby popfiála ‰tastné a ve-
selé Velikonoce.

sedacích souprav (moÏnost v˘bûru potahové látky, rozmûrÛ)
loÏnice, postele, masiv

bytové  stûny + dûtské pokoje
kuchynû

Info: NÁBYTEK KN – 28. fiíjna 212, Mariánské Hory,
naproti casina Kartáã, tel.: 596 617 979, mobil: 774 874 802

MIMO¤ÁDNÉ  SLEVY

PPPPfifififi iiii     nnnnáááákkkkuuuuppppuuuu    sssseeeeddddaaaacccc íííí     ssssoooouuuupppprrrraaaavvvvyyyy     MMMMOOOOBBBBIIIILLLL     ZZZZDDDDAAAARRRRMMMMAAAA!!!!

ZKO Ostrava-Mariánské Hory
pořádá dne 1166..  66..  22000077

55..  vvýýssttaavvuu  vvoořřííšškkůů  aa pplleemmeenn  ppssůů  bbeezz  pprrůůkkaazzuu  ppůůvvoodduu
na cvičišti ZKO Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská ulice, Ostrava-Mariánské Hory

PPRROOGGRRAAMM
9.00 – 10.00 přejímka psů a veterinární kontrola

10.15 – 15.00 posuzování pejsků ve výstavních kategoriích
15.00 – 17.00 soutěž Psí šikula a výběr NEJkrásnějšího psa výstavy.

Časový harmonogram má čistě orientační charakter – bude záviset na počtu přihlášených pejsků.

VVýýttěěžžeekk  zzee  vvssttuuppnnééhhoo  bbuuddee  vvěěnnoovváánn  ppssíímmuu  úúttuullkkuu..


