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Vánoce… Co napsat? Musím říci, že napsat 
článeček o těchto svátcích je pro mne stejně těžké 
jako pro studující tvořící seminární či bakalářské 
práce. Ptáte se proč?

Na jedné straně se na Vánoce strašně těším a na 
straně druhé se jich strašně bojím. Odpověď tedy 
zní: jsem rozpolcená a nevím, na jakou stranu se 
přiklonit. Zda se mám radovat a věřit, že přijdou 
„svátky klidu a míru“ nebo zda mám vnímat okol-
ní svět a nechat se vtáhnout do nákupní horečky 
a vydat se za honbou zvanou „idylické Vánoce“. 
Ptám se kolem sebe, jak ostatní vnímají Vánoce 
- hledám inspiraci. Bohužel jsem opět na začátku, 
neboť polovina mluví jen o tom, kde a jaké dárky 
již nakoupila, co jim ještě chybí, co musí uklidit 
a zda mají „vygruntovat“ i sklep. Druhá polo-
vina to má srovnané. V rodině si rozdělili úkoly 
– jeden dělá salát, druhý smaží ryby, další se stará 
o vánoční stromeček a dárky? Ty se nakupují jen 
pro děti a to přináší radost. 

Tuto rozpolcenost možná vnímá většina žen, 
jelikož právě na nich spočívá hlavní práce spoje-
ná s přípravou svátků. Snažíme se o to, aby svátky 
byly hezké, ale možná se do toho pouštíme s pří-
lišnou důsledností a okázalostí. Na internetovém 
portálu zvaném Vánoce.cz jsem našla několik po-
užitelných rad, které vám všem ženám, které patří 
k těm „stresovaným“, předkládám: 
¸ Naučme se slavit a vraťme se k dětské spon-

tánnosti. Určitě se máme na co těšit.
¸ Využijme svátky k tomu, aby jsme se věno-

valy druhým, byly s nimi, hrály si s dětmi, chodi-
ly na procházky. A nezapomínejme i na sebe.
¸ Udělejme o polovinu cukroví méně, budeme 

mít více času zastavit se, zamyslet i radovat. A po 
Novém roce nebudeme muset povolovat pásky u 
kalhot či sukní.

¸ Nechtějme všechno přesně naplánovat, ne-
chtějme řídit Vánoce jako generál nebo režisér, 
nechme se raději řídit Vánocemi.
¸ Nesnažme se o zoufalý úklid všeho, je lépe 

dostatečně brzy přibrzdit, připravme si raději svá 
srdce.

Já sama určitě některé rady využiji a ráda se 
budu věnovat během Vánoc těm činnostem, na 
které ve všední dny nemám dosti času. Přeji Vám 
totéž. Pěkné svátky a hodně zdraví v Novém roce 
přeje Gabriela Zeisberger.

Vánoce, vánoce přicházejí…

Kresby: Jindřich Oleš

Předem avizovaná akce pod-
zimního přistavení velkoobje-
mových kontejnerů pro svoz 
a likvidaci nadrozměrných odpa-
dů z domácností skončila. Kon-
tejnery byly přistavovány v našem 
obvodě od 29. 10. do 5. 11. 2007 
na předem určená místa. Tuto akci 
řídila svozová společnost OZO 
Ostrava, která v průběhu jednoho 
předem stanoveného dne kontej-
ner přistavila a následující den ho 
odvezla.

Na základě dotazů občanů 
bychom chtěli upozornit, že ne-
bylo v silách firmy OZO Ostrava 
přistavit kontejnery v daný den na 
dané místo hned v brzkých ran-
ních hodinách. Je třeba mít strpení 
a vyčkat do doby než kontejnery 
budou přistaveny - zpravidla to 
bývá během dopoledne. Praxe 
ukázala, že kontejnery mohou 

být přivezeny i v pozdějších ho-
dinách, nejpozději však do 13.30 
hod. Je to z důvodu probíhání po-
dobné akce současně v několika 
městských obvodech.

Co se týče našeho městského 
obvodu: celkem bylo odvezeno 
z našeho obvodu 56 tun velko-
objemového odpadu a dá se tedy 
konstatovat, že akce byla úspěšná. 
Doufáme, že se nám nebudou opa-
kovat situace, kdy občané odloží 
velkoobjemové odpady k popel-
nicím a budou využívat pouze 
akce podobného typu nebo své 
nepotřebné věci odvezou do sběr-
ného dvoru. Přistavení velkoob-
jemových kontejnerů se opakuje 
každoročně 2x a to na jaře a na 
podzim.

Dagmar Šamánková,
odbor MHDaO

Jak dopadla akce 
„Kontejnery“?

Sdělení občanům
Poslední úřední den v roce 2007 bude ve čtvrtek 27. prosince 

2007 s úředními hodinami od 8.00 do 15.00 hodin s polední pře-
stávkou v době od 11.30 do 12.30 hodin.

V pátek 28. 12. 2007 a v pondělí 31. 12. 2007 bude ÚMOb 
z provozních důvodů uzavřen. 

Prvním úředním dnem v roce 2008 bude středa 2. ledna 2008 
s obvyklými úředními hodinami.

 Vedení radnice

DIAMO informuje občany – LAGUNY OSTRAMO

Tato Hamletovská otázka je 
na pořadu dne při každodenním 
styku s občany našeho obvodu. 
Za jakých podmínek prodat by-
tovou jednotku občanovi, aby byl 
spokojen, aby na to měl finanční 
prostředky, aby nedocházelo ke 
korupčnímu jednání ze strany 
úředníků, to je problém, který bu-
deme muset vyřešit co nejrychleji. 
Musím přiznat, že neexistuje jed-
notný názor na tuto problematiku. 
Již v minulosti byly přijaty zásady 
prodeje bytů, pak byly přijaty dal-
ší, ale žádné nesplňovaly to hlav-
ní. Nebyla dohoda u všech členů 
zastupitelstva, která by dala jasný 
signál, které zásady jsou optimál-
ní. Je pravdou, že opravy bytové-
ho fondu jsou nákladné a řeší se 

postupně. Občané jsou netrpěliví 
a já se jim ani moc nedivím. Ale 
i tady si musí každý uvědomit, 
že bydlí v obecním bytě, kde zá-
kladní nájem není zase tak vysoký 
oproti jiným bytům. Někdy nabý-
vám dojmu, že někteří nájemci 
razí heslo „Z cizího krev neteče“ 
a pak některé byty vypadají jako 
holobyty. Je třeba si uvědomit, že 
každý, kdo dostane slušný byt má 
morální povinnost se o něj starat. 
Malé opravy si přece mohu udělat 
sám a nečekám, až to za mně ně-
kdo udělá. Bytová výstavba není 
v podstatě žádná, ale když je, tak 
ceny bytů jsou tak závratné, že 
průměrný výdělek na to nestačí. 

(Pokračování na str. 2)

Koupit nebo nekoupit?

O Lagunách Ostrama jsme již 
ve Zpravodaji psali několikrát. 
Dovolte mi však pár shrnujících 
informací, které budou zřejmě 
v budoucnu jen historickou zmín-
kou. Informace byly získány od 
společnosti DIAMO a s jejich 
souhlasem přetištěny ve zkrácené 
podobě (plná verze obsahující 12 
stran je k dispozici na webových 
stránkách městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky):

Skládka odpadů státního podni-
ku DIAMO (tzv. laguny Ostramo) 
v Ostravě-Mariánských Horách 
tvoří jednu z největších starých 
ekologických zátěží v České re-
publice. Skládka odpadů byla 
v minulosti vybudována za úče-
lem ukládání odpadů z rafinerie 

minerálních odpadů. V rámci 
skládky jsou rozlišovány čtyři 
dílčí prostory, označované jako 
laguny R0, R1, R2 a R3. Neexis-
tují přesné historické údaje o době 
vzniku prvních dvou lagun, lagu-
na R0 byla „založena“ asi ve 20. 
letech minulého století, laguna R1 
byla postavena přibližně za druhé 
světové války a údajně sloužila 
pro odpady z rafinace surových 
minerálních olejů. Laguna R2 
byla postavena začátkem 60. let 
20. století. Je zcela zaplněna od-
pady z rafinace, rozčleněnými do 
kapalné a kašovité frakce. Vedle 
kalů do ní byly ukládány i bělící 
hlinky z rafinace. Laguna R3 byla 
postavena v první polovině 70. let 
20. století. Ukládání do této la-

guny bylo ukončeno 31. 7. 1996, 
jsou v ní uloženy odpadní bělící 
hlinky a odpady z rafinace olejů.

Usnesením vlády ČR č. 626 ze 
dne 4. 12. 1996 byl s. p. DIAMO 
pověřen správou, přípravou a za-
jištěním sanace lagun bývalého 
státního podniku Ostramo. V Os-
travě byla zřízena organizační 
jednotka s. p. DIAMO (odštěpný 
závod Sanační práce, v současnos-
ti o. z. ODRA) a k 1. 2. 1997 pře-
vzal na základě kupní smlouvy od 
společnosti OSTRAMO VLČEK 
do svého majetku areál skládky 
odpadů - lagun. Financování sa-
nace je zajištěno na základě eko-
logické smlouvy uzavřené mezi 
MF ČR a DIAMO, s. p., Stráž pod 
Ralskem.

(Pokračování na str. 2)
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(Pokračování ze str. 1)
V současnosti má skládka roz-

lohu 8 ha, je v ní uloženo cca 380 
tisíc m3 ropných látek. Umístěna 
je asi 400 m od obytné zástav-
by. Je obehnána jílocementovou 
těsnící stěnou zapuštěnou do 
nepropustného jílového podloží 
štěrků, která byla vybudována 
v pěti etapách v letech 1972 až 
1992. Tato stěna měla zabránit 
šíření kontaminace ropnými lát-
kami z lagun do podzemních vod 
i horninového prostředí. Laguna 
R0 obsahuje pevné a polopevné 
odpady smíšené se stavební sutí, 
hlínou a popílkem. Laguna má 
pevný povrch pokrytý vegetací 
(tráva, keře, stromy). Odpady, 
které byly do této laguny ulože-
ny, zahrnují bělící hlinku, parafín 
a olejový kal. Laguna R1 je čás-
tečně vyplněna stavebním od-
padem a sutí. Menší část laguny 
zůstává stále otevřenou lagunou 
s kapalnými odpady. Část laguny 
vyplněná navážkami je pokryta 
vegetací podobně jako laguna R0. 
Obsahuje směsi kalů a suťových 
materiálů, povrch laguny je ne-

pevný, kapalné odpady prosakují 
často až k povrchu terénu. Laguna 
R2 obsahuje kapalný a pevný od-
pad, měkký i pevnější kal. Kapal-
nou frakci tvoří olej a voda. Fáze 
kalů pokrývá větší část laguny 
a vystupuje až nad vodu a vrstvu 
olejů. Laguna R3 obsahuje kapal-
né a pevné odpady a měkký kal. 
Při okrajích jsou místy navážky 
hlinky. Na skládku nejsou a od 
převzetí státním podnikem DIA-
MO v roce 1997 nebyly ukládány 
odpady, skládka je uzavřena a za-
jištěna v souladu s platnou legis-
lativou. Areál skládky je oplocen, 
součástí zajištění skládky je i pre-
ventivní ochrana proti dosedání 
vodního ptactva na hladinu lagun.

Vzhledem k rozsahu znečištění 
území nelze prostředky na sanaci 
zajistit z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje nebo Města Ostravy. 
V roce 2003 byla vyhlášena ob-
chodní veřejná soutěž na výběr do-
davatele opatření vedoucích k ná-
pravě ekologické zátěže skládky 
odpadů s. p. DIAMO v Ostravě. 
V srpnu 2004 byla podepsána re-
alizační smlouva o provedení pra-

cí při sanaci ekologických škod 
a následné rekultivaci s vybraným 
dodavatelem nápravných opatření 
Sdružení „Čistá Ostrava“. V pro-
sinci 2005 byl odborným garan-
tem sanace (MŽP ČR) schválen 
realizační projekt Nápravná opat-
ření – laguny Ostramo, ve kterém 
je stanoven postup sanace, a který 
je pro všechny účastníky sanace 
závazný. Dle Realizačního pro-
jektu Nápravná opatření – lagu-
ny Ostramo, který byl zpracován 
Sdružením Čistá Ostrava a násled-
ně schválen Ministerstvem život-
ního prostředí, bude obsah lagun 
zpracován v několika etapách:

- odstranění a druhotné využití 
organické části obsahů lagun pře-
pracováním na náhradní/alterna-
tivní palivo – jedná se o kapalnou, 
kašovitou a plastickou část odpa-
dů. Předpokládaný termín dokon-
čení 31. 12. 2010.

- odtěžení kontaminovaných 
materiálů z výplně lagun a konta-
minovaných zemin v jejich podlo-
ží či okolí a jejich dekontaminaci 
nepřímou termickou desorpcí. 
Předpokládaný objem odpadů je 

474 931 tun. Předpokládaný ter-
mín dokončení 31. 12. 2010.

- sanace saturované zóny uvnitř 
podzemní těsnící stěny promývá-
ním horninového prostředí. Před-
pokládaný termín dokončení 31. 
12. 2013.

- sanace kontaminovaného oko-
lí lagun R1, R2, R3 a R0 ve vy-
mezeném prostoru promýváním 
roztokem biotenzidu a hydraulic-
kou sanací. Předpokládaný termín 
dokončení 31. 12. 2013.

Pozn. redakce:
Dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí s názvem „Ná-
pravná opatření – Laguny Ostra-
mo“ je k nahlédnutí na Radnici 
Mariánské Hory a Hulváky, odbor 
MHDaO, kancelář č. 38. Do texto-
vé části dokumentace lze také na-
hlédnout v Informačním systému 
EIA na internetových stránkách 
CENIA (http://www.cenia.cz/eia) 
a na stránkách Ministerstva život-
ního prostředí (http://www.env.
cz/eia) kód záměru MZP 115.

Své písemné vyjádření k do-
kumentaci můžete poslat na výše 
uvedený odbor do 10. 12. 2007.

DIAMO informuje občany – LAGUNY OSTRAMO
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(Pokračování ze str. 1)
Dnešní ceny se přibližuji k hra-

nici okolo milionu korun za cca 
65 m2. Náš obvod si musí nechat 
určitý, zatím nedefinovatelný po-
čet bytů. Lidé do obvodu přichá-
zejí, chtějí se ženit, vdávat a mít 
rodinu. Kam je umístíme, když 
bychom prodali veškerý bytový 
fond? Časem si jistě našetří a pak 
dosáhnou na lepší a kvalitnější 
bydlení, které dnes staví zahra-
niční společnosti na území Ostra-
vy. Proto zastupitelstvo prozatím 
pozastavilo prodej bytů, začala 
konkrétní diskuse na nových, pro 
všechny přijatelných zásadách. 
Chceme, aby se všichni zastupite-
lé shodli na základních principech, 
které by občanovi řekly, za kolik 
korunek je na prodej ten jeho byt a 
pak se občane svobodně rozhodni. 
Nikoho nebudeme nutit. Současně 
budeme opravovat stávající byto-

vý fond a to ve větší míře, protože 
regulované nájemné přinese jisté 
finanční navýšení. Chce to jen 
trošku trpělivost od našich ná-
jemníků. Tady nic neuspěcháme, 
a kvalitní zásady určitě přinesou 
spokojenost lidí a odstraní ner-
vozitu a nejistotu. Zásady musí 
být jednoduché, srozumitelné pro 
všechny a také zajištěny proti 
korupci a zneužití. Jsou to velké 
nároky, ale myslím si, že máme 
v zastupitelstvu u všech politic-
kých stran kvalitní lidi a ti budou 
zárukou těchto zásad. Iniciovali 
jsme pracovní skupinu složenou 
se zástupců všech politických 
stran zastoupených v zastupitel-
stvu, která by do konce roku 2007 
předložila ucelený materiál pro 
jednání zastupitelstva. Do té doby 
buďme trpěliví. 

RSDr. Jiří Boháč
- místostarosta MHaH

Koupit nebo nekoupit?

Laguny Ostrama straší ob-
čany MH již mnoho desetiletí. 
Státní podnik Diamo, který se 
stal jejich vlastníkem, získal 
potřebné miliardy na jejich 
likvidaci a dělá vše pro jejich 
odstranění. Na kontrolním 
dnu bylo konstatováno, že re-
alizovaný pilotní projekt (za 
spoluúčasti VŠB – Technické 
univerzity Ostrava, katedry 
energetiky) vyzkoušel vmíchá-
ní vápna do kalů lagun s tím, 
že se vytvořilo alternativní 
palivo. Palivo, která bude 
následně použito v tepelné 
elektrárně. Spalovací zkouš-
ky tohoto paliva prokázaly, že 
nedošlo ke zhoršení životního 
prostředí v okolí Dětmarovic 
a Třince, kde akce probíha-
ly. Rovněž pachové zkoušky 
měřením dokázaly, že v době 
těžby kalů se nezhorší stáva-
jící vnímané prostředí v okolí 
lagun, to je u nás na Fifej-
dách (ani nikde jinde). Jak 
mi připomněl pan Ing. Čech 
z pracoviště pro diagnostiku 
a provoz energetického zaříze-
ní Vysoké školy báňské, je na 
nás „Ostravácích“, abychom 
nezkomplikovali společenský 
záměr – odstranit laguny.

Jiří Jezerský

Jak to vidím já

Nejstarší občanka Mariánských 
Hor a Hulvák má 99 let

V měsíci říjnu jsem s panem 
místostarostou navštívila nej-
starší občanku Mariánských 
Hor a Hulvák. Jmenuje se Anna 
Sojáčková a bydlí na ulici Vršov-
ců. Na toto setkání jsem se těšila 
a nebyla jsem zklamána. Čekala 
na nás usměvavá babička. I přes 
své problémy se sluchem a zra-
kem je velmi vnímavá, má kolem 
sebe lidi, kteří se o ni starají a 
povídají si s ní o životě. Když 

jsme s panem místostarostou 
předávali dárkový koš a přáli jí 
dlouhého zdraví, objevil se na 
tváři paní Sojáčkové šibalský 
úsměv, který vyjadřoval radost. 

V měsíci říjnu oslavila své 
jubileum paní Ema Sedláčko-
vá. V listopadu pak paní Libuše 
Ševčíková.

Všem dámám přejeme hodně 
zdraví, štěstí a dobrých lidí ko-
lem sebe. (Redakce)

Chcete se podílet na spolufinancování útulku pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích? Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
„posvětil“ konání veřejné sbírky, a to až do 30. 8. 2010.

Městská policie Ostrava

Veřejná sbírka pro útulek

Občané i organizace mohou posílat libovolné finanční
příspěvky na účet č. 030189-1649297309/0800

zřízený za tímto účelem.

Občané našeho obvodu si jis-
tě vzpomenou na chvíli, kdy byl 
slavnostně dán do užívání prostor 
za Hodoňankou, který byl  minu-
losti zanedbaný. 

Vyřešil by to nákladný projekt: 
v horkých dnech by si tam mohli 
naši senioři vychutnat stín stro-
mů, děti by tam měly svůj koutek 
a maminky s kočárky by si mohly 
v klidu popovídat o svých denních 
starostech. Začalo se bourat, sta-
vět, zatravňovat… Na občanech 
bylo vidět nadšení a radnici v její 
činnosti podporovali…

Po slavnostním otevření každý 
občan doufal, že tento park s moti-
vy z pohádek, s jezírkem a s krás-
ným altánkem vydrží a že bude 

důstojným místem Mariánských 
Hor a Hulvák.. 
Člověk je ale tvor omylný 

a dnes si i já říkám, jak hluboce 
jsem se mýlil. Několikrát jsem na 
tomto místě byl nejen ve dne, ale 
i ve večerních hodinách a sledoval 
dění, které tam probíhá. Hloučky 
bezdomovců, levné víno, ciga-
retové nedopalky - to vše je prů-
vodním jevem denní návštěvnosti 
tohoto parku. Ve večerních hodi-
nách nastupuje mládež primitivně 
zaměřená. Naše babičky by řekly 
nevychovaná. Proč by si nekopla 
do kůlu u altánku, proč by nepře-
vrátila koš na odpadky a už vůbec 
nemluvím o tom, že plastová lá-
hev je raději pohozena na trávník. 
A tak se z tohoto místa vytratili 

Opět parčík u Hodoňanky
senioři, mladé maminky s kočárky 
raději postávají mimo, děti mají 
prolézačky rozbité a park dostá-
vá podobu smetiště. Významným 
prvkem, který dotváří tento park 
je vodní jezírko. Pamatuji si, 
kdy tam plavaly krásné červené 
rybičky, na které se dívaly děti 
a nejen ty. Postupem času si jsme 
si v jezírku mohli prohlížet plas-
tové láhve od nápojů, cigaretové 
obaly a další smetí, které tam ne-
známí vandalové ukládali. Rad-
nice dlouho přemýšlela, jak tento 
nešvar aspoň trošku eliminovat. 
Na výběr byly 3 možnosti: za 
prvé: jezírko zavést a zlikvidovat. 
Za druhé: udělat jen suché jezírko 
(tzv. atrapu). Třetí možnost: na-
vést okolo něho vápencové kame-
ny a zasadit mezi ně trvalé rostli-
ny. Tato poslední možnost se nám 
jevila jako nejlepší. Jezírko jsme 
tedy vyčistili a z lomu ze Štram-
berku byl dovezen vápenec. Jed-
ná se o velmi zajímavou změnu, 
jsme si však vědomi, že i přes tyto 
úpravy nezabráníme některým 
vandalům, aby do jezírka dále há-
zeli odpadky. V budoucnu uvažu-
jeme nad zavedením kamerového 
systému v Mariánských Horách. 
Budeme asi muset věnovat velkou 
pozornost i parku. Přitom by ka-
mera mohla být někde jinde, kde 
by hlídala bezpečnost občanů. 
Stačilo by možná nebýt lhostejni 
k věcem, které slouží nám všem. 
Chraňme si je a věřte, že se nám 
to vyplatí.

Jiří Boháč,
místostarosta MHaH
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ÿ  Byla ukončena stavba  s ná-
zvem „Rekonstrukce kanaliza-
ce ul. Korunní“ v úseku od ul. 
Raisovy po ulici 28.října. Pro-
váděla se rekonstrukce stávající 
kanalizace včetně kanalizačních 
přípojek do jednotlivých domů. 
Úprava povrchů se týkala v pro-
vedení nových chodníků – je po-
ložena zámková dlažba, vznikla 
nová parkovací místa v celkovém 
počtu 149 z toho 8 pro občany se 
sníženou schopností pohybu, bylo 
provedeno nové dopravní značení 
a veřejné osvětlení. Investorem 
této stavby byl Magistrát města 
Ostravy, odbor investiční, který 
stavbu zabezpečoval od přípravy 
po realizaci.
ÿ V současné době probíhá 

„Regenerace sídliště Fifejdy I“., 
která volně navazuje na již rea-
lizované plochy na sídlišti. Tato 
stavba se týká území mezi ul.Gen. 
Janka a Jiřího Trnky. Cílem návr-
hu je vytvořit poloveřejný uzavře-
ný prostor ve vnitrobloku domů 
s posezením, s možností aktivit 
pro všechny věkové kategorie 
obyvatel a s prostory pro dětské 
hry. Budují se nové chodníky 
a komunikace včetně parkoviště 
s povrchovou úpravou ze zámkové 
dlažby. Nezapomíná se ani na no-
vou výsadbu zeleně – budou pře-
važovat zahuštěné výsadby keřů 
a trvalek, které jsou atraktivní po 
celý rok. Plánované dokončení 
stavby je prosinec 2007.
ÿ Další probíhající stavbou je 

„Parkoviště a obytná ulice L. 
Ševčíka“. Jedná se o opravu stá-
vající komunikace, včetně chodní-
ku ve dvorní části – bude použita 
zámková dlažba, doplnění parko-
vacích míst na ulici L. Ševčíka 
v celkovém počtu 18 ks s povr-
chovou úpravou také ze zámkové 
dlažby.
ÿ Poslední akcí je „Rekon-

strukce vozovky K. Tomana“. 
Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. prováděly opravu kanalizace 
v ulici Karla Tomana a nyní se 
provádí oprava povrchu komuni-
kace v celé šíři. Tato stavba probí-
hala v měsíci listopadu.
ÿ  Koncem října byla ukončena 

a předána „Rekonstrukce míst-
ních sítí plynovodů“ na ul. Moj-
mírovců, Kolárova a 28. října.
ÿ V současné době probíhá 

„Rekonstrukce veřejného osvět-
lení v oblasti U Dvoru“, která 
zahrnuje i část ul. M. Pujmanové, 
U Dvoru, dvorní části Přemyslov-
ců x Šimáčkova, Sušilova, Podla-
hova a Gen. Hrušky 27. Práce bu-
dou ukončeny dle povětrnostních 
podmínek nejdříve v příštím roce.
ÿ Byly odstraněny „Hrací 

prvky na hřišti u Plynojemu“. 
Na základě odborného posudku 
a stavu houpaček a prolézaček, 
které byly zkorodované a dětem 
nebezpečné, bylo rozhodnuto 
o odstranění.
ÿ  V letošním roce bylo do-

dáno do obvodu 40 ks odpadko-
vých košů, a to jako doplnění za 
zničené, popřípadě zcizené koše, 

v některých místech byly dány 
koše nové. Během let uplynulých 
jsme používali různé druhy od-
padkových košů, např. koše z vy-
mývaného betonu, plastové, kovo-
vé, tzv. vajíčko aj. Většina těchto 
košů se neosvědčila, protože byly 
za velmi krátkou dobu zničeny 
vandaly. Koše, které byly letos 
dodány, jsou svým zpracováním 
vůči vandalům odolnější. Smut-
né je, že ihned po dodání některé 
z nich byly již odcizeny.
ÿ  Do konce roku plánuje odbor 

MHDaO dodání 15 ks košů na psí 
exkrementy, které budou rozmís-
těny na opravené části sídliště Fi-
fejdy, ul. Korunní a Hozova.
ÿ Byla ukončena prokopávka 

před objektem Komerční banky 
na Mariánském náměstí. Chod-
ník, rozkopaný z důvodu výměny 
plynových přípojek k jednotlivým 
objektům, provádějící firma uved-
la do původního stavu, Úprava 
povrchu chodníků na Mariánském 
náměstí je v plánu v roce 2008. 

Za odbor MHDaO
J. Sládečková, M. Mostýnová,
H. Šustková, L. Vávrová
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Vyšší odbor-
ná škola soci-
ální v Ostravě-
-Mariánských 
Horách zaháji-
la 14. 9. 2007 
pilotní kurz 

pro pečovatele, osobní asistenty 
a pracovníky respitní péče. Kurz 
vznikl díky projektu naší školy, 
který je spolufinancován ESF 
a státním rozpočtem České re-
publiky. Cílem kurzu je nejen po-
skytnout frekventantům základní 
teoretické informace z oblasti 
sociální politiky, práva, psycho-
logie, zdravotních nauk, etiky so-
ciální práce a práce s počítačem, 
ale především naučit je pečovat 
o klienty v sociálních službách. 
Získané dovednosti si frekventan-
ti budou moci ověřit v praxi, pro-
tože nedílnou a povinnou součástí 
kurzu je přímá obslužná činnost 
s klientem. 

Celý kurz v délce 210 hodin je 
určen všem zájemcům o tuto ná-
ročnou práci z řad neziskových 
organizací, ale i z řad soukromých 
zájemců a je zcela zdarma. Kurz 

probíhá v budově elokovaného 
pracoviště VOŠS Na Jízdárně 
4. Výuka je vedena zkušenými 
a plně kvalifikovanými pedago-
gy naší školy a účastníci kurzu 
mohou v jeho průběhu využívat 
moderní audiovizuální techniku 
a pomůcky, které byly zakoupeny 
z prostředků projektu. Po ukon-
čení kurzu obdrží frekventanti 
osvědčení o jeho absolvování.

Na tento první pilotní běh na-
váže 2. běh v únoru příštího roku 
a poté bude nabízen úřadům prá-
ce jako rekvalifikační kurz. Velmi 
si vážíme zájmu a nadšení všech 
účastníků a těší nás, že se rozhodli 
věnovat svůj čas a energii potřeb-
ným lidem. Věříme, že náš kurz 
přispěje ke zkvalitnění pečovatel-
ské péče a umožní jeho absolven-
tům lepší uplatnění na trhu práce.

Rádi uvítáme další zájemce 
o kurz, jehož podrobnější popis lze 
najít na internetových stránkách 
školy www.voss-oao.cz v záložce 
Projekt ESF.

Jana Kořistková,
manažerka projektu

Přispíváme ke zkvalitnění 
pečovatelských služeb

STALO SE:
1. 10. 2007 se konala debata seniorů s paní starost-

kou na téma: Pravda a spolužití dvou etnik z pohledu 
starosty ostravského obvodu. I když mnozí z nich 
přišli hlavně se svými smutnými příběhy a negativ-

ními zkušenostmi, celá debata se odehrála ve velmi příjemné at-
mosféře.
v 8. 10. 2007 navští-

vila náš obvod MUDr. 
Džamila Stehlíková,  mi-
nistryně vlády České 
republiky pro oblast 
lidských práv a národ-
nostních menšin. S paní 
starostkou si prohlédla 
lokality Železárenská 
a Bedřiška. Navštívila 
také prostory neziskové 
organizace Bílý nosorožec. Se zájmem debatovala s paní sta-
rostkou i s občany Bedřišky o problémech soužití s romskými 
spoluobčany a o možných řešeních týkající se této problema-
tiky.
v 19. 10. 2007 oslavila sté výročí Střední zahradnická škola 

v Ostravě-Hulvákách. Tato významná událost poskytla jedinečnou 
příležitost k návštěvě školy v rámci Dnů otevřených dveří. Veřej-
nosti byly otevřeny i prostory Školního zahradnictví v Ostravě-No-
vé Vsi.
v 26. 10. 2007 se v hotelu Harmony Club v Ostravě-Mari-

ánských Horách konal seminář „Praktické zkušenosti s vydá-
váním Zpravodaje“. Jelikož nám záleží na tom, aby se Vám 
Zpravodaj líbil, účast byla víceméně samozřejmostí. Zkušenos-
ti přijeli načerpat kolegové ze Studénky, Bruntálu, Rýmařova, 
Starého Jičína, Vratimova a dalších okolních městeček či měst. 

v 30. 10. 2007 navští-
vil Obchodní akademii 
a VOŠS Karasova 16 euro-
poslanec Dr.Libor Rouček. 
Studentům přednášel na 
téma „Vývoj a budoucnost 
Evropské unie“
v 20. 11. 2007 se usku-

tečnil v Domově mládeže 
Ostrava-Mariánské Hory 
X.ročník taneční soutěže 

pro amatéry DANCE ŠANCE O ZLATÉHO SLONA. Tančilo 
se, baletilo i stepovalo. (Red)

Odbor MHDaO informuje

Vzhledem k tomu, že na zdejší Úřad městského obvodu přichází 
stále více podnětů občanů na zvýšený počet hlodavců (potkanů) vy-
skytujících se i ve dne v našem obvodě, upozorňujeme majitele ob-
jektů, že jsou povinni dle ust. § 57 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví provádět ve svých nemovitostech pravidelnou de-
ratizaci. Ochrannou deratizaci mohou provádět pouze osoby, mající 
odbornou způsobilost ve smyslu ust. § 58 zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

I my jako majitelé domů tuto činnost pravidelně vykonáváme, 
což při množství objektů na území Mariánských Hor a Hulvák je 
finančně náročné.

 Dagmar Šamánková, odbor MHDaO

Povinná pravidelná deratizace

Základní školu Ostrava-Mari-
ánské Hory, což je náš skutečný 
název, můžete najít na ulici Gen. 
Janka 1208. Ale to je jistě zbyteč-
né připomínat, jelikož jsme škola 
s dlouholetou tradicí a celá řada 
obyvatel Mariánských Hor u nás 
absolvovala svou povinnou školní 
docházku. 

Jako synonymum se pro nás 
již vžil také název matematická 
škola, což není bez příčiny, neboť 
máme i třídy s rozšířenou výukou 
přírodovědných předmětů, tedy ne 
jen matematiky, ale i chemie, fy-
ziky atd.

Od letošního září se v prvních 
a šestých třídách začalo vyučovat 
podle nového Rámcového vzdě-
lávacího programu, na kterém 
pracovali všichni pedagogičtí pra-
covníci po dobu zhruba dvou let, 
a díky tomu se od této chvíle mo-
hou děti učit praktickým věcem 
pro život, vznikají nové předmě-
ty, které nahradily ty staré (nový 
název však neznamená, že se učí 
najednou nové věci, že se předá-
vají nové informace, jen se mění 
způsob). Rodiče mají možnost 
nahlédnout do tohoto dokumentu 

ZŠ Gen. Janka se představuje
a vznést své návrhy či požadavky 
a tím ve skutečnosti se školou spo-
lupracovat.

Škola se jako již tradičně věnuje 
ekologické výchově svých žáků, 
sbíráme papír i kaštany, snažíme 
se své žáky vést k tomu, aby jim 
nebyl lhostejný život kolem nich, 
aby dokázali recyklovat suroviny. 
Zatím je to formou sběru papí-
ru, který mohou do školy donést 
a tím třeba zachránit stromy ko-
lem sebe. Vždyť jen za poslední 
dva roky jsme vybrali bezmála 
50 tun papíru, což by se také dalo 

vyjádřit tím, že naši žáci za tuto 
dobu zachránili bezmála 700 stro-
mů, a to jistě není málo. Doufáme, 
že tento trend bude pokračovat 
a naši žáci stejně jako jejich rodiče 
se i nadále budou zajímat o dění 
kolem sebe.

Informace, týkající se naší ško-
ly, můžete nalézt také na interne-
tových stránkách www.zsgenjan-
ka.cz a nově i ve Zpravodaji (od 
nového kalendářního roku 2008), 
který vydává mariánskohorská 
radnice.

Mgr. Jaroslav Lattenberg
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Jsem babičkou devítileté vnuč-
ky Dany, která navštěvuje ZŠ 
v Ostravě-Zábřehu. Tato škola již 
třetím rokem pořádá ve spolupráci 
se sdružením RADAMOK soutěž 
ve sběru plastových uzávěrů z PET 
láhví. Dětmi nashromážděné uzá-
věry jsou předány k recyklaci 
a jsou z nich pak vyráběny nejrůz-
nější výrobky, mezi jinými např. 
i plastové hračky pro děti umístě-
né v dětských domovech. Vnučka 
se do soutěže přihlásila a já, spo-
lečně se svými známými a přáteli 
jsme se rozhodli ji v jejím úsilí 
podpořit a plastové uzávěry sbírat 
také. Vnučka je pak odevzdávala 
p.učitelce Jungmanové ve své ZŠ. 
Společným úsilím se nám podaři-
lo nasbírat 142 kg těchto uzávěrů 
a vnučka tak získala v této soutěži 

celorepublikového formátu první 
místo.

Já i má vnučka bychom proto 
chtěly veřejně poděkovat všem, 
kteří se s námi do této akce pus-
tili. Těm nejzdatnějším sběračům 
bychom rády poděkovaly i jmeno-
vitě. Takže děkujeme p. Kubatovi. 
Gvuzdové, p. Šulové, p. Červin-
kové, p. Chodúrové, p. Macháčo-
vé, p. Šlosarčíkové, p. Bittnarové, 
p. Kohutiakovi a p. Krejčí, která 
se v listopadu letošního roku do-
žívá úctyhodných 94 let. Ještě 
jednou vám všem zúčastněným 
moc DĚKUJEME a doufáme, že 
se do dalšího ročníku této pro-
spěšné soutěže společně pustíme 
se stejnou chutí jako do ročníku 
uplynulého.

Františka Vymazalová

Poděkování ekologicky
smýšlejícím spoluobčanům

DPS Novoveská 14:
ÿ KADEŘNICTVÍ:
 p. Martina Eckertová, tel.: 737 616 467 
 Po, St, Pá: 8.00 – 13.00
 Út, Čt: 12.00 – 18.00
 So: dle objednávky
ÿ REHABILITACE:
 p. Kateřina Hermanová, tel.: 599 459 121
 (rehabilitace hrazená zdrav. pojišťovnami)
ÿ PEDIKURA:
 p. Emilie Urbancová, tel.: 732 556 665
 Po: 11.00 – 15.00
 v domácnostech klientů
 Út, St, Čt: 7.00 – 12.00
ÿ  SENIOR KLUB: Přednášky Mgr. Zdeňka Sam-

ka vč. projekce diapozitivů . Začátek vždy ve 
14.00 hodin.

 Aktuálně:
 l 4. prosince – Perly Toskánska

DPS Šimáčkova 27:
ÿ KADEŘNICTVÍ:
 p. Gabriela Kundrátová, tel.: 596 636 198,
 604 735 329 
Lichý týden: Po, Čt: 8.00 – 17.00
 Pá: 11.00 – 17.00
 So: dle objednávky
Sudý týden: Po, Čt: 8.00 – 15.30
 Pá: 11.00 – 15.30
 So: dle objednávky

ÿ PEDIKURA:
 p. Emilie Urbancová, tel.: 732 556 665
 Po: 11.00 – 15.00
 v domácnostech klientů
 Pá: 7.00 – 12.00

K návštěvě zveme všechny, a to nejen seniory. 
Těší se na Vás kolektiv pracovníků DPS.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Dne 27. 10. 2007 jsme přivítali do života v obřadní síni radnice 
MHaH nové občánky našeho obvodu. Bylo pozváno 30 dětí, z to-
ho se do obřadní síně se svými rodiči a příbuznými dostavilo 15. 
Slavnost uvedl pan Ing. Jiří Jezerský a o příjemnou atmosféru se 
postarala Lenka Šarochová a Petra Wludyková, studentky Základní 
umělecké školy Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách. 
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, miláček rodiny dostal malý 
dárek a s přáním hodně zdraví se všichni vydali zvládat úskalí běž-
ného života.

Tento slavnostní obřad se koná několikrát v roce a to podle počtu 
narozených dětí. V letošním roce to bylo již třikrát, a to ve dnech 
17. 3. 2007, 5. 5. 2007 a 30. 6. 2007.

 Marie Skřinařová, odbor OaVV

Máme nové občánky

Slavnost při povýšení Mari-
ánských Hor na město. Jak zná-
mo, povýšil Jeho Veličenstvo císař 
vesnici Mariánské Hory na město. 
Z příčiny té proveden byl dne 
21. 4. 1907 kapelou voj. Vyslou-
žilců budíček, načež sloužena byla 
o 9. hod. slavná mše sv., po níž 
o 11. hod. konala se v krásně oz-
dobeném sídle zasedacím měst-
ského zastupitelstva za přítom-
nosti c.k. místordržitelského rady 
a okresního hejtmana v Mor. Os-
travě p. Karla Spenglera slavnostní 
schůze obecního výboru, v níž pan 
místodržitelský rada oznámil Nej-
vyšší povýšení vesnice na město 
a blahopřál novému městu, které 
čítalo roku 1880 pouze 472 duší 
a nyní se honosí 10.000 obyvately. 
Měšťanosta dr. May vysvětlil akt 
Nejvyšší milosti pro město, děko-
val za povýšení, načež provolal 
mocnáři nadšeně opětovaně „slá-
va“. Na trvalou upomínku Nejvyš-

ší blahovůle bylo na to usneseno, 
zříditi nemocnici, vyžádati si, aby 
nesla jméno Jeho Vel.císaře, vě-
novati z obecních prostředků dar 
Chudým a jmenovati Jeho Exc. 
Ministra dra. Pacáka čestným 
měšťanem. Na konci zaslán byl 
Jeho Veličenstvu holdovační te-
legram a žádost, aby nemocnice 
směla nésti jméno Jeho Veličen-
stva. Již odpoledne došla z Prahy 
z kabinetní kanceláře odpověď, 
ve kteréž mocnář děkuje za hold 
a nejmilostivěji svoluje, aby 
nemocnice nesla jméno Jeho. 
– Slavnostní akademii v Národ-
ním domě, ve které přednesen byl 
spisovatelem Sokolem Tůmou 
sepsaný proslov a při níž prove-
dena byla opera „V studni“, byla 
povznášející slavnost tato zakon-
čena.

Vybral z archivního tisku
Ing. Jiří Jezerský

Z historie….

Upozornění 
občanům

Na základě usnesení Rady 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky č. 445/27 ze 
dne 16. 7. 2007 bude od 1. 9. 
2007 veškeré záležitosti týkající 
se pronájmu hrobových míst, 
včetně plateb nájemného, vyři-
zovat radnice, odbor místního 
hospodářství, dopravy a obcho-
du.

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

Co pod Vánoční stromek?
Hitem letošních Vánoc budou 

prý letos LCD televize se zabu-
dovaným tunerem pro digitální 
vysílání a DVD přehrávače. Mezi 
mládeži bude zájem o MP3-4 pře-
hrávače, mobilní telefony a note-
booky. Pro děti jsou stále žádány 
panenky Barbie, nově letos zpo-
pularizovaný hit léta Spiderman či 
autíčko Transformers.

Že máte jinou představu dárků 
pro své blízké? I pro Vás máme 
dobrou zprávu. Ostravské vydava-
telství Repronis připravilo barev-
né publikace s fotografiemi Fran-
tiška Řezníčka. Přední ostravský 
fotograf, který fotil s nadšením 
přírodu, ale také i Ostravu a její 
architekturu, letos v létě tragicky 
zahynul při své práci. Publikace 

s názvem Ostrava ukazuje ar-
chitektonické skvosty, upozorní 
na zvláštnosti a zajímavosti pro 
Ostravu typické. Druhá s názvem 
Střípky Moravy a Slezska nabízí 
kromě fotografií i poeticky laděné 
komentáře redaktora a dramaturga 
České televize Ostrava Jaromí-
ra Šlosara, věrného přítele pana 
Řezníčka. A pokud máte chuť na 
originalitu, neváhejte s nákupem 
fotografické publikace Ostravaci 
všem. Záměrem autorů bylo uká-
zat Ostravu jak vypadá teď, zítra to 
totiž může vypadat všechno jinak, 
neboť město se mění doslova před 
očima. Všechny tři publikace jsou 
v ceně přiměřené, a to je cca pěti-
stovka na jednu knihu. 

(Redakce)

Příležitost pro podnikavé ženy
V současné době přibývá příležitostí pro ty lidi, 

kteří chtějí pracovat a hledají vhodné uplatnění, tedy 
i pro ženy, zejména ty, které byly delší dobu s dětmi 
doma na rodičovské dovolené a chtějí se vrátit do 
práce. 

Vzdělávací organizace sídlící v Mariánských 
Horách – ATHENA – Společnost pro vzdělávání 
a rozvoj žen a AG Synerko, s.r.o. pracují na projektu, 
který usnadňuje ženám přístup ke vzdělání a zaměst-
nání. Jedná se o projekt Ženský element, podporo-
vaný Evropským společenstvím (Evropský sociální 
fond, program EQUAL). Informace o tomto projektu 
lze nalézt na webové adrese www.zenskyelement.cz 
nebo přímo v uvedených organizacích: ATHENA, 

Přemyslovců 48, 709 00 Ostrava nebo AG Synerko, 
s.r.o., Daliborova 26, 709 00 Ostrava.

Dne 7. listopadu 2007 proběhla v rámci projek-
tu v Ostravě v hotelu Imperial konference „Sebe-
realizace žen aneb Naplňte si své sny!“ za účasti 
zástupců veřejné i soukromé sféry. Ale iniciativy  
a akce tohoto projektu (workshopy a semináře) bu-
dou pokračovat do června 2008, takže zájemkyně 
o kontakty a bližší informace jsou vítány.

PhDr. Ing. Hana Danihelková, Předsedkyně
 ATHENA – Společnost pro vzdělávání
a rozvoj žen
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Chystám se se 
svým tříletým dítě-
tem lyžovat do za-
hraničí. Musí mít 
svůj vlastní pas?

Existuje několik 
způsobů pro cestování s dětmi. 
Jednou z možností je zápis dítě-
te do pasu rodičů. Zápis dětí do 
pasu byl však možný do konce 
srpna 2006, opětovný zápis bude 
možno podle již schválené nove-
ly provádět od března 2008. Pro 
cestování dítěte je také možné 
nechat vystavit vlastní cestovní 
pas, děti pak mohou cestovat 
i v doprovodu jiné osoby než je 
rodič. Pro děti do 5 let se vydává 
cestovní pas bez biometrických 
údajů s platností na jeden rok. 
Třetí možností je cestovat do 
zemí EU na občanský průkaz. 
Je možno použít jen průkaz se 

strojově čitelnými údaji vydáva-
ný od poloviny roku 2000. Pro 
společné cesty rodičů s dětmi do 
států EU Ministerstvo vnitra do-
poručuje používat cestovní pasy 
než občanské průkazy, jelikož 
se do tohoto průkazu zapisuje 
rodné číslo dítěte a toto nemusí 
být pro cizí orgány srozumitelné. 
Člověk se tak může dostat do ne-
příjemných situací, kdy nebude 
schopen prokázat identitu svého 
dítěte.

(GZ)

Pozn. redakce: Své otázky 
mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatel-
ně pod heslem: Ptám se… Auto-
maticky však budou vyčleněny 
všechny otázky pobuřující, urá-
žející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Podívejte se na údaj: Platnost 
do. A pokud v této kolonce uvidí-
te: platnost do 31. 12. 2008 (nebo 
jakýkoli měsíc v roce 2008), ne-
váhejte s výměnou. Od 1. 1. 2008 
jsou tyto občanské průkazy ne-
platné.

Ti, kteří mají v občanském prů-
kaze údaj: „bez omezení“, musí si 
zodpovědět jednu otázku: „narodil 
jsem se v lednu roku 1936 či poz-
ději“? Pokud odpovíte ano, je také 
nutno požádat o výměnu občan-
ského průkazu, a to ihned. 

A aby to nebylo jednoduché, 
máme tady třetí případ neplatnos-
ti občanského průkazu: v políčku 
datum vydání je datum do 31. 12. 
2008 s dobou účinnosti „bez ome-

zení“. I tento občanský průkaz je 
nutno vyměnit.

Obecně je to tedy platné pro 
všechny občany, kteří mají ob-
čanské průkazy bez strojově či-
telných údajů vydané do 31. pro-
since 1998. Pro občany narozené 
před 1.lednem 1936 platí výjimka 
– občanské průkazy, ve kterých 
je vyznačena doba platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodlou-
žena bez omezení“, zůstávají i na-
dále platné.

Dobrou zprávou je, že tato vý-
měna je osvobozena od správního 
poplatku. K vyřízení potřebujete 
jen jednu fotografii a dosavadní 
občanský průkaz.

 (Redakce

Máte platný občanský průkaz?

Máte doma kluka, 
nebo holku? A už jste 
zoufalí z toho, že vaše 
ratolest neustále hraje 
hry na počítači, kouká 
na přihlouplé filmy na 
domácím kině, či se jen 
tak poflakuje a nudí na 
sídlišti?

Máme pro vás řešení:
Junák je nejstarší 

dětskou organizací, kte-
rá nedávno oslavila 
100. výročí založení skautingu 
a je zaměřená právě na využití 
volného času. 

Skauting je určen pro všechny 
děti a mladé lidi, kteří se chtějí 
neustále něčemu učit a pracovat
na sobě. Oddílová činnost se 
zaměřuje na hodnotovou výchovu 
dětí a současně vychází vstříc 
jejich specifickým zájmům. 
Programová náplň zahrnuje 
mnoho aktivit v oblastech jako je 
sport, věda a technika, kultura, 
přírodověda a další. 

Junácká organizace se dělí 
do tří skupin tak, aby mohly 
být respektovány požadavky 
rozdílného přístupu k různým 
věkovým kategoriím dětí. Jsou to:
l  Světlušky a vlčata  

(věk 6–10 let)
l  Skauti a skautky  

(věk 11–15 let)
l  Rangers a roveři  

(věk nad 15 let)
Konkrétní podoba jednotlivých 

oddílů se liší. V některých se 
výchovná činnost uskutečňuje 
společně pro chlapce a děvčata, 
jinde je samostatná.

Program v každé skupině 
je vyladěn tak, aby odpovídal 
představám, zájmům a potřebám 
daného věku. Světlušky a vlčata, 

kteří jsou velmi hraví a tepr-
ve poznávají svět kolem sebe, 
provází na jejich skautské cestě 
vyprávění o Broučcích či příběh 
Mauglího z Knihy džunglí. Skau-
ti a skautky se učí týmové 
spolupráci ve skupině vrstevníků, 
jsou podporováni v rozvoji sa-
mostatnosti a odpovědnosti. Ro-
veři a rangers si již většinou svůj 
program připravují sami a v jeho 
rámci se snaží najít si vlastní cestu 
životem.

Kde nás najdete?
V areálu skautských klubo-

ven, na ul. Mojmírovců 47/660, 
v Ostravě-Mariánských Horách, 
které jsou nedaleko tramva-
jové zastávky „PROSTORNÁ“ 
a trolejbusové zastávky „SOKO-
LA TŮMY“.

Na vaše děti se těší naši zkušení 
vedoucí (většina prošla právě 
naším výchovným systémem):

Veronika Pavúková - Xena 
739 303 122
Daniela Křížová - Benji 
736 604 955
Lucie Syrová - Buřťa 
776  171 404
Milan Chromečka - Blesk 
604 427 322
Ivo Protivínský - Pivoš 
775 334 403

Jsme tu pro vás

Vážení občané,
rádi bychom Vás upozornili,  

že pokud se zbavujete objem-
ného odpadu, např. vyřazeného 
nábytku, není dovoleno tento 
uložit ke sběrné nádobě na ko-
munální odpad.

Máte 3 možnosti, kam ten-
to odpad v množství, které se 
vejde do přívěsného vozíku, 
odložit:

1. sběrný dvůr v našem ob-
vodě na Rybářské ulici, tj. po-
blíž Kauflandu

2. velkoobjemové kontejne-
ry, které se přistavují 2x ročně 
do obvodu

3. odvoz z místa bydliště, 
objednávky na bezplatné lince 
800 100 699, poplatek za od-
voz 20-200 Kč podle objemu 
odpadu.

Neodhazujte objemný odpad 
vedle kontejnerů a popelnic!

Běžná svozová technika není 
schopna tyto odpady naložit, 
takto vyhozené odpady kazí 
vzhled obvodu. Likvidace těch-
to nepovolených skládek stojí 
nemalé finanční prostředky 
z rozpočtu městského obvodu, 
které by mohly být vynaloženy 
účelněji.

Dagmar Šamánková,
odbor MHDaO

Co s objemným
odpadem?

Nezisková organizace Bílý 
nosorožec, o.p.s. realizuje od 
1. března 2007 do 31. března 2008 
projekt „Programy vzdělávání ve-
doucí k integraci osob romského 
etnika“. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií, MMR 
a Moravskoslezským krajem. 
Aktivity organizace se postupně 
rozšiřují z Komunitního centra na 
ulici Železná, Ostrava-Mariánské 
Hory  do nových prostor Sociálně 
aktivizačního centra na ulici La-
dislava Ševčíka 420/26, Ostrava-
-Mariánské Hory, kde se mohou 
romské děti a dospělí z lokality 
Železná a „Červený kříž“ zapo-
jit do mnoha zajímavých aktivit 
zahrnujících práci s počítačem 
a internetem, ochranu životního 
prostředí, rodinnou problematiku 
nebo oblíbené výtvarné, rukodělné 
a hudební aktivity. Samozřejmostí 
je poskytování sociálního pora-
denství včetně poradenství v te-
rénu, zprostředkování konkrétní 
odborné pomoci ze strany jiných 
organizací a institucí a doprovod 
na úřad, k lékaři apod. 

V domě č. 12, v prostorách 
Komunitního centra na ulici Že-
lezná nadále probíhá zejména 
školička pro nejmenší, doučování 
romských dětí, rukodělné aktivity  
a sociální poradenství

Kolektiv pracovníků by rád 
tímto také poděkoval Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za jeho podporu finanč-
ního i nefinančního charakteru. 

Ing. Silvie Tichá

Seznamte se:
Jsme BÍLÝ

NOSOROŽEC
Začátkem roku 1995 vydal odbor výstavby 

Úřadu městského obvodu Ostrava MH+H 
rozhodnutí k odstranění stavby mateřské 
školky na Mariánském náměstí. Školka byla 
z důvodu nenaplněné kapacity dětí nefunkční 
a její dočasný pronájem Dětské múzické škole 
paní ředitelky Soukupové byl rovněž ukončen. 
Špatný technický stav a nerentabilnost opravy 
byla hlavní příčinou, proč se radnice rozhodla 
nezvratně rozloučit se s téměř 100-letou budo-
vou. Z doby minulé se zachoval zažloutlý dopis 
a fotografie původní podoby mateřské školky. 
Všimněte si, prosím, městského znaku v průčelí 
domu.

Pro osvěžení paměti, co se dělo v Marián-
ských Horách v době povýšení na město, zazna-
menal Jiří Jezerský:

DOPIS BRATRA
Maryčky Magdonové:

Milá sestřičko,
to by se Ti líbilo! Asi se ptáš co? No přece opat-
rovat děti. Když si vzpomenu, jak ses přepečlivě 
starala o nás - o své bratry, tak se dmu pýchou, 
jakou mám vzornou sestru. Vždyť maminka byla 
na všechno sama, tatínek pracoval na šachtě 
v Čertové Lhotce a domů, do Starých Hamer, 
docházel zřídka.

Ale k věci. Byl jsem požádán, abych udělal 
nábytek do mateřské školky. Já, šachetní dřevař, 
který si poradí s tím největším smrkem z Bes-
kyd, jsem se pustil do výroby malých židliček, 
laviček, stolečků, houpacích koníků. Na náměstí 
v Mariánských Horách, hned vedle vily a na po-
zemku pana doktora Maye stojí budova, která 
slouží jako mateřská školka. Pěstounkou je v ní 

slečna Marie Mrkvová, dcera bývalého staros-
ty Františka Mrkvy. Tu školku stavěl František 
Moral mladší a všichni zedničtí mistři z Mari-
ánských Hor. Je to již třetí školka v obci. My 
ve Starých Hamrech žádné takové zařízení pro 
chudé děti nemáme a proto Ti, moje sestro píšu, 
abys věděla, jak to funguje tady ve městě.

Školka má dvě oddělení. O nejmenší děti, to 
jsou ty tříleté, pečuje vychovatelka, která má 
k ruce služku. Rozmluvou dítky k mluvení při-
vádí, zpěvem obveseluje, hračky předkládá. 
Bylo velmi příjemné vidět tu drobotinu při obě-
dě. Pojídaly s chutí výživnou polívku s masem. 
Ty menší byly krmeny, jako na běžícím páse ně-
kde u Forda v Americe, což bylo i trochu legrač-
ní. Pak následoval spánek v malých postýlkách 
a po něm znovu hra, naslouchání povídkám, 
prohlížení obrázků. Byl jsem informován, že 
když je venku hezky, tráví dítka čas na zahradě. 
Budu jim muset postavit dřevěnou besídku, aby 
jim ani drobný déšť nevadil. 

To větší oddělení má za cíl přiměřeným pro-
bouzením a cvičením smyslů i těla doplňovati 
domácí výchovu. Dětičky jsou naváděny k mlu-

vení, vybízeny k hovorům o obrazech a před-
mětech. Slečna Mrkvová jim vypráví povídky 
a pohádky ku šlechtění citu i k jejich zábavě 
a poučení. Cvičí s nimi přiměřená říkadla, bás-
ničky a také trénuje jejich hlas nácvikem snad-
ných písní k udržení jejich svěžesti a veselosti. 
Když je jen z povzdálí sleduje, pak dítky se za-
městnávají stavěním krychlí, kladením hůlek, 
polokroužků, barevných čtverců, či kreslí volně 
na tabulkách, aby se u nich pěstovala napodobi-
vost a tvořivost. V létě také tráví chovanci, je-li 
počasí příznivé, na zahradě hrajíce si v písku s 
lopatkami, kolečky, nádobíčkem. Také s domeč-
ky a zvířátky, k čemuž druží se hry s obručí, 
kruhem, míčem. Odpoledne všechny děti svačí 
sladovou kávu se žemlí. 

Slečna Mrkvová mi sdělila, že jejím úkolem 
je položit základ k mravní povaze, aby buzena 
byla láska k pracovitosti a družné pospolitosti. 
Ušlechtilé povolání.

A tak si vzpomínám, Maryčko, když nás pět, 
u Tebe se nerozlišovalo, zda jsi kluk nebo holka, 
vyrazilo pěšinkou z Gruně na louku pod koste-
lem u Ostravice, kde jsme se čvachtali ve vodě 
a hráli si na četníky a zloděje, nikdo o mravní 
povaze nemluvil. Inu jiná doba, jiný mrav. Mys-
lím si, že jsme vyrostli ve slušné a pracovité lidi 
a to i proto, že naše maminka a tatínek nám byli 
vzorem ušlechtilosti.

Takže, moje sestřičko, až se provdáš, prý je 
to na spadnutí, zajímej se o pěstounství, Ty na 
to máš!

 Dej mamince za mne pusu. Pozdravuj Staré 
Hamry a měj se moc hezky.

Tvůj bratr Josef, zaměstnanec dolu Ignát
V Mariánských Horách 10. září 1905
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AKCE – PROSINEC 2007
1. 12. 2007: PRAMENY – přehlídka folklórních souboru regionu.
 DK MO ve 13.30 hodin
1. 12. 2007: INSPIRACE – koncert folklórních souborů.
 DK MO v 17.00 hodin
2. 12. 2007: Seminář pro folklórní soubory.
 JKO 9.00 – 14 00 hodin
31. 11 - 2. 12. 07: Pařanský víkend na Korunce.
 13. ročník herního turnaje deskových her.
6. 12. 2007: Mikulášská nadílka pro MŠ v dopoledních hodinách
14. 12. 2007:  Divadelní přehlídka DIVIDLA Mateřských škol   

(a pro MŠ) Ostravy a okolí
15. 12. 2007: Předvánoční TROLL.
 Turnaj ve 4 TOP moderních společenských hrách.
  Šachová herna VOKD Ostrava-Poruba,  

Skautská 1032, od 9.30 hodin
16. 12. 2007: Vánoční Vídeň – jednodenní výlet
21. 12. 2007:  Tradiční „Večer na přidanou“ DIVIDLA Ostrava. 

Drobná vystoupení a prezentace jednotlivých skupin 
souboru, vánoční dárky a potěšení…

 Pro členy souboru, rodiče i kamarády, SVČ Korunka  
 od 17.00 hodin

Během první poloviny prosince proběhne další kolo Mariánskohor-
ského šampióna!

Každý všední den od 8.00 do 13.00 KURZY DRAMATICKÉ 
VÝCHOVY pro základní školy, střední školy i pro Gymnázia Ostravy 
a okolí

Přes probíhající rekonstrukci budovy SVČ Korunka je provoz všech 
kroužků, zájmových útvarů a oddílů realizován v plném možném rozsa-
hu. Bližší informace, termíny, hodiny, cenu a přihlášky si vyžádejte na 
recepci SVČ, na www stránkách, případně telefonicky, mailem…
VYDRŽÍME-LI REKONSTRUKCI A CELÝ TENTO ŠKOLNÍ ROK, 
PAK PŘEKONÁME VŠE! POMOŽTE NÁM (I SOBĚ) TÍM, ŽE 
BUDETE PRACOVAT VE SVÝCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH 
I VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH NAPLNO!

Na začátku října v rámci Týd-
ne knihoven navštívila knihovnu 
na ulici Daliborova spisovatelka 
Petra Braunová a s dětmi z 2. tříd 
besedovala o svých knihách.

Co připravujeme v knihovnách 
na konec roku:

 
Knihovna Mariánské Hory, 

Daliborova 9:
 4. 12. úterý 15.00 – 17.00 ho-

din „Chci se líbit“ zábavné odpo-
ledne pro moderní mladé dívky

11. 12. úterý  14 - 16 hodin 
„Černá hodinka“ – čtení sloven-

ských pohádek ve slovenštině + 
tvůrčí dílna, ve které budou děti 
vyrábět svícny

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
3. 12. – 21. 12. „Kulturní 

kviz“ – poznáváme slovenské 
herce, zpěváky, sportovce

13. 12. čtvrtek od 14 do 17 ho-
din „Černá hodinka“ – čtení slo-
venských pohádek ve slovenštině 
+ tvůrčí dílna, ve které budou děti 
vyrábět svícny

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Středisko volného času Korunka,
příspěvková organizace

Korunní 49,
709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Telefon: 596 624 041,
e-mail: info@svc-korunka.cz,

www.svc-korunka.cz

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL DO KNIHOVNY
Knihovna Daliborova 9, Ostrava-Mariánské Hory má nová telefonní čísla:

n  Kancelář vedoucí knihovnických služeb obvodu Ostrava 1,    
p. Vrchlabská   599 522 111
n Dětské oddělení, p. Hulenová, tel. 599 522 122
n Dospělé oddělení  599 522 100 
 Za knihovnu R. Hulenová

Studentky 2. ročníku oboru Ve-
řejnosprávní činnost na Obchodní 
akademii v Mariánských Horách 
(Lenka Kociánová, Regina Zaj-
deková a Eva Dihlová) se zúčast-
nily Mezinárodního dne nenásilí, 
který se konal 2. října v Praze.

2. říjen byl Valným shromáždě-
ním OSN vyhlášen Mezinárodním 
dnem nenásilí. Datum symbolicky 
připomíná výročí narození Ma-
hátmy Gándího. 

V České republice se organi-
zace Mezinárodního dne nenásilí 
ujalo Humanistické hnutí, které 
na několika místech ČR (Praha, 
Brno, Karlovy Vary) uspořádalo 
akce na podporu této události.

Připravily si referát na téma :
Porušování lidských práv v Číně“, 
který prezentovaly na studentské 
konferenci. Tato konference se ko-
nala na jednom z pražských gym-
názií (Gymnázium Jana Nerudy) 

a nutno podotknout, že z „mimo-
pražských“ studentů se jí zúčast-
nily pouze dvě skupiny. Jednou 
z nich byla právě ta ostravská.

Ve svém příspěvku na konferen-
ci se studentky zamýšlely nad po-
rušováním lidských práv v Číně, 
podrobněji se pak také zaměřily 
na praktikování politiky jednoho 
dítěte, která od svého zavedení již 
zapříčinila smrt 15 milionů nena-
rozených dívek.

Po skončení konference měli 
všichni zúčastnění studenti mož-
nost zapojit se do workshopů 
připravených organizacemi, které 
se na problematiku násilí resp. ne-
násilí zaměřují. Jedním z nich byl 
také workshop připravený Amnes-
ty International právě na téma po-
rušování lidských práv.

Večer se pak na Staroměstském 
náměstí v Praze sešli lidé, aby 
vytvořili symbol nenásilí ze zapá-

lených loučí. Přestože déšť způso-
bil, že přítomných bylo podstatně 
méně než loni (kdy myšlenku ak-
tivního nenásilí přišlo do Prahy 
podpořit cca 1 500 lidí), i tak byla 
atmosféra tohoto momentu velmi 
silná a dojemná. Klidná a tichá, 
přesto dávající důrazně najevo, že 
jsou na Zemi lidé, kteří s násilím 
ve všech jeho formách nesouhlasí 
a jsou ochotni proti němu bojo-
vat.

Jsme velmi rádi, že studenti naší 
školy k takovýmto lidem patří.

Ing. Renáta Humeniuková
 (doprovod studentů na uvede-
né akci)
Pozn.
Studentky se výše popsané akce 

mohly zúčastnit také díky finanční 
podpoře Občanského sdružení Pro 
školu, které prostřednictvím zís-
kaných darů a příspěvků podporu-
je zkvalitnění výuky na škole.

Mariánskohorské studentky proti násilí

Již dlouhých 55 let se oddíl saní 
TJ Baníku Ostrava OKD jako jedi-
ný v Ostravě věnuje sáňkařskému 
sportu. Mnozí jeho dřívější závod-
níci mají bydliště právě v Marián-
ských Horách, jako např. Lenka 
Volfová, Jan Volf, bratři Naščá-
kovi, Karel Chudoba, Josef Liška 
nebo trenér Jan Kolísek. Poněvadž 
mladé krve je v každém sportu po-
třeba, zveme mladé adepty tohoto 
sportu mezi sebe. Zájemci se mo-
hou přihlásit na besedách v cent-
ru Korunka na ul.Korunní č. 49 
v Ostravě-Mariánských Horách, 
a to 12. prosince 2007 v 15.00 ho-
din. Jsou zvány děti od 7 let i se 
svými rodiči. Součástí besedy je 
promítání filmů ze závodů u nás 

i v cizině. V lednu 2008, přesně 
26. 1. 2007, se připravují náboro-
vé závody pro ostravskou školní 
mládež „Sáňkařský den“ spolu 
se závody „O šampióna Mar.Hor 
a Hulvák“. Tato akce se bude ko-
nat ve Starých Hamrech na Sam-
čance na zkrácené trase závodní 
dráhy. Odjezd bude autobusem 
v 8.00 hodin z centra Korunka. 
Kdo chce poznat krásy zimy, sed-
ne na saně a nebude líný – takové 
poselství vzkazují všem začínají-
cím adeptům sáňkařského sportu 
členové oddílu saní TJ Baník Os-
trava OKD.

Ing. L. Pásek,
předseda oddílu saní

Sáňkování – krásný
zimní sport vás vyzývá

Zastavte se v předvánočním 
shonu na přátelskou návštěvu
l  Atrakce pro celou rodinu 

hry a zábavy pro děti, sou-
těže v počítačových hrách, 
stolním tenise, šipkách,  
výroba vánočních dárků 
a dekorací pro děti a ženy

l  Příležitost nákupu  
vánočních dárků
l  Malé občerstvení a dárek 

zdarma
KDY: sobota 15. prosince, 
15-19 hodin
KDE: budova KMM, Kra-
vařská 8 (vedle firmy ELIT), 
Ostrava-Mar. Hory
Sponzorováno společenstvím 
NOVÁ NADĚJE, telefon: 
596 612 351

Pan Ladislav Holba byl v důsledku 
svého onemocnění (těžká sluchová 
a zraková vada), několik let odkázán 
výhradně na pomoc své rodiny, sám 
nemohl vycházet z domu, což mu 
značně komplikovalo možnost zapojit 
se do společenského dění, komuniko-
vat i s širším okolím. Tyto bariéry mu 
velmi pomohl odstranit vodící pes, 
který pro něj byl nepostradatelným 
pomocníkem, průvodcem a kama-
rádem. Vodícího pejska, křížence labradorského 
retrívra, Aramise si pan Holba odvezl z Výcvi-
kového střediska vodících psů v Praze-Jinonicích 
v listopadu roku 1998. Od tohoto dne se z nich stala 
nerozlučná dvojice. S pomocí vodícího psa byl pan 
Holba zcela samostatný, nebyl odkázán na dopro-
vod jiné osoby. Podařilo se mu znovu začlenit do 
společenského života. Začal znovu pracovat, a to 
v Charitě Sv. Alexandra a od roku 2006 je pracov-
níkem LORMU (společnost pro hluchoslepé). Sám 
se snaží pomáhat lidem s podobným handicapem, 
aktivně se věnuje depistáži (pozn. red. – vyhledá-
vání osob se stejným handicapem), účastní se be-
sed, apod.

Se svým pejskem dosáhl mnoha úspěchů. V roce 
1999 se poprvé zúčastnili soutěže ve výkonu vo-

dících psů, kde skončili na 15. místě. 
O rok později se na Mistrovství ČR 
ve výkonu vodících psů – Memoriálu 
Miroslava Fišera umístili na 6. místě. 
V roce 2001 pak dosáhli 4. příčky 
a v roce 2002 slavili pěkné 3. místo. 
V roce 2003 byli na Mistrovství ČR 
na 4. místě a na Mistrovství SR na 
místě 3. Rok 2004 byl velmi úspěš-
ným, stali se mistry ČR, na soutěži 
Helppes kynologického svazu ČR, 
v kategorii kombinovaných vad obsa-

dili 1. místo a získali cenu celkového vítěze. V roce 
2005 pak svou pozici na soutěži Helppes obhájili, 
obsadili rovněž 1. místo a získali 1. cenu v soutěži 
o poslušnost psa. V roce 2006 a 2007 se soutěží, 
z důvodů zdravotních problémů psa, již nezúčastnili. 
V říjnu letošního roku panu Holbovi pes bohužel 
zemřel. Tuto nelehkou situaci mu v současné chvíli 
pomáhá zvládat jeho rodina, která mu byla vždy 
oporou.

Věříme, že se panu Holbovi podaří co nejdříve 
získat nového vodícího psa, který mu bude stejně 
oddaným pomocníkem a přítelem, jako byl jeho 
pes Aramis.

Miroslava Škrobánková,
DiS., sociální pracovnice

Vzpomínka na Aramise

Netradiční 
jarmark
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Levně služba k Vám domů
nebo do práce:

Pzvěte své známé a příbuzné a spojíte příjemné s užitečným.
Stačí zavolat »732 869 104 »728 423 345

ËPedikúra   ËManikúra   ËMasáže 
ËNehtová modeláž   ËDepilace

V pondělí 1. 10. 2007 děti z Alter-
nativní mateřské školky v Ostravě 
- Mariánských Horách „přivítaly“ 
v mezaninu v jejich nové GALERII 
JEDNOHO OBRAZU výtvarné dílo 
ostravského malíře Marka Pražáka 
nazvané „První obraz“.

Toto „přivítání“ (kterému se běž-
ně říká vernisáž) zahájily písničkou, 
po té skutečně živého malíře před-
stavil básník Petr Hruška a nakonec 
děti opět písničkou a vlastními vý-
tvarnými dílky poděkovaly Marku 
Pražákovi za barevná kouzla, která 
se na obraze zjevila a která budou 
moci prožívat v následujících dnech 
a týdnech, než budou vystřídána ob-
razem jiného malíře.

Děti tak mohou každodenně být 
v kontaktu s originálním umělec-
kým dílem, mohou vnímat jeho 
živou energii, mohou se radovat, 
mohou cokoliv. Jejich radost může 
být darem pro jejich rodiče. Tohle 
vidění už jim nikdo nikdy nevezme. 
Jak řekl Petr Hruška: „Na tomto 

místě mohlo být cokoliv, třeba au-
tomat na limonádu nebo reklamní 
cedule nebo nástěnka s dokumenty, 
ale je tady obraz, zjevení, které je 
vzácnou příležitostí k úžasu“.

Pozvání přijal i člen zastupitelstva 
ÚMOB Mariánské Hory a uvolněný 
radní pan ing. Jiří Jezerský.

Děkujeme všem, kteří pomohli 
tuto ojedinělou i vzácnou aktivitu 
dětem připravit, tedy pracovníkům 
Alternativní mateřské školy, rodi-
čům, umělcům a přátelům AMŠ. 
Konala se právě v období Svatovác-
lavském, Michaelském, kdy děkuje-
me za vzácné plody a dary i přírodě. 
Děti k pohoštění upekly samy chléb 
i jablečný koláč. Všichni, kdo si 
v tomto uspěchaném čase našli 
chvíli pro krásu, mohli ochutnat - 
umění, jídlo i atmosféru. 

Mgr. Yvetta Ellerová, ředitelka
 Alternativní mateřská škola,
U Dvoru 22a,
Ostrava-Mariánské Hory

Místo automatu zjevení

Ve dnech 25.-26. 10. 2007 pro-
běhl v Košicích 5. mezinárodní 
veletrh fiktivních firem zemí Vise-
grádské čtyřky, kterého se zúčast-
nilo 29 fiktivních firem ze Sloven-
ska, Polska, Maďarska a ČR. Celá 
akce proběhla v rámci projektu 
Evropského sociálního fondu 
„Fiktivní firmou blíž k praxi“.
Českou republiku reprezento-

vali studenti Obchodní akademie 
z Ostravy – Mariánských Hor pod 
vedením Ing. Ireny Bláhové. Ve-
ronika Bogaňová, Barbora Kos-
telňáková, Lukáš Kačer a Michal 
Nenička na ve-
letrhu předsta-
vili svou fik-
tivní firmu Star 
Beers, zabýva-
jící se distribu-
cí a prodejem 
piva. 

Soutěž pro-
běhla v 5 kate-
goriích – nej-
lepší fiktivní 
firma, nejlepší 
katalog, elek-
tronická pre-
zentace, nej-
lepší reprezen-

tant a nejhezčí stánek. Ostravští 
studenti získali l. místo v kategorii 
o nejlepší katalog.

Pochvala poroty patřila stu-
dentům i za reprezentaci a stánek 
firmy. 

Projekt fiktivních firem je pří-
nosný propojením teorie a praxe. 
Simulací práce v reálné firmě 
odborně připravuje na budoucí 
povolání, zdokonaluje praktické 
zručnosti studentů, díky kterým 
jsou pak lépe vnímáni na trhu prá-
ce. 
OA Mariánské Hory a Hulváky

Mezinárodní veletrh fiktivních 
firem států Visegrádské čtyřky

Nevíte, na koho se 
obrátit?

Zjistili jste nesrovnalosti ve 
Vašem rodném čísle či pochyb-
nosti o jeho správnosti?

Pokud ano, toto „čtení“ je pro 
Vás:

Žádost o ověření rodného čísla 
může požádat nositel rodného čís-
la, popř, jeho zákonný zástupce či 
zástupce na základě plné moci. 
Žádost lze napsat volnou formou, 
přičemž musí obsahovat nezbyt-
né náležitosti jako jsou: jméno, 
příjmení, datum narození, místo 
a okres narození nositele rodného 
čísla. V případě, že jste se narodi-
li v cizině, musíte uvést místo na-
rození a stát. Součástí žádosti je 
i adresa místa trvalého nebo jiné-
ho pobytu. Jako důvod uvedete to, 
v čem je spatřována nesrovnalost 
v rodném čísle či pochybnosti 
o jeho správnosti či jedinečnosti. 
Nezapomeňte na datum sepsání 
žádosti a na Váš podpis. Součástí 
žádosti jsou však další dokumen-
ty, a to: kopie občanského průka-
zu a kopie rodného listu (popřípa-
dě jiný doklad o datu, místě naro-
zení a státním občanství Vás jako 
žadatele). Nemine Vás ani správ-
ní poplatek, ten ale není vysoký. 
Jedná se o výši Kč 50, který lze 
uhradit formou kolkové známky 
či převodem na účet Ministerstva 
vnitra. A kam se máte obrátit? Na 
Ministerstvo vnitra, odbor správ-
ních činností, oddělení rodných 
čísel, nám. Hrdinů 3, 140 21 Pra-
ha 4.                            (Redakce)

Všechno nejlepší do nového roku přeje radnice
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SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

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

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

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

Kosmetický salon

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

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

 od 6 Kč/min., výkonné trubice

Služby lze čerpat přes FKSP

DÁRKOVÉ POKÁZKY NA SLUŽBY

Provoz (dočasně) Po-Pá 10.00 - 18.00

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

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

l  BELGICKÉ KOBERCE 

2, 3, 4, 5 m + 3,66 m šíře

l ZÁTĚŽOVÉ KOBERCE

l ČISTICÍ ZÓNY

l KUSOVÉ KOBERCE

l BĚHOUNY
l OBŠÍVÁNÍ
l KLADENÍ

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

Tel.: 596 966 249, mobil: 602 838 763
Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory (areál tiskáren)

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

KVALITA - DOBRÉ CENY

PO CELÝ ROK

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

zachraňte si  život!zachraňte si  život!
MUDr. Petr Zajíc a spolupracovníci

www.zdravakuze.cz

Kupujete dům či byt? Provádíte rekonstrukci koupelny, 

kuchyně, oken ... ? Budete stavět dům?

Úvěry od 100 000,- do 3 mil.
Úrok od 3,9 % do 5,2 % p.a.

KOŽEŠNICTVÍ
Šijeme a opravujeme kožené a kožešinové výrobky, např. 
výměna zipů, výměna podšívky, zkrácení délky a délky 
rukávů, roztržená bunda či kožich.

Otvírací doba:
Po  13-17 h
Út 8-12 h 13-17 h

St 8-12 h 13-17 h
Čt 8-12 h 13-17 h
Pá 9-15 h

Tel.: 596 634 170, Ul. Gen. Hrušky 1215/25, Fifejdy I
(u Baumaxu, autobus: 37, 39, 48, trolejbus 102, 107, 108)

Volejte: 736 761 812

Přijďte se podívat na Vaši novou
PEDIKÉRKU A MANIKÉRKU

Kadeřnictví Gabriela
28. října 155, Ostrava-Mariánské Hory

Telefon: 737 514 641
(vchod z ulice Výstavní u zastávky busu č. 39)

Pozor Akce!
V měsíci prosinec každé pondělí sleva 10 %*

Jinde zvedají ceny, my zvedáme Vaši náladu.

*sleva se vztahuje na pedikúru a manikúru

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

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

Výbor MS ČRS Ma-
riánské Hory oznamuje 
svým členům, že výdej  mi-
mopstruhových povolenek 
bude  každý prosincový 
a lednový čtvrtek, počína-
je dnem 6. 12. 2007 v bu-
dově bývalého Junáku na 
křižovatce ulic Baarova 
a Korunní. 

Úřední hodiny byly 
stanoveny na 10.00-12.00  
a odpoledne 15.00-17.30.

 Josef Roják předseda

Oznámení
rybářům
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