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Ceptum, obecně prospěšná 
společnost pořádá již pátým 
rokem v Ostravě-Mariánských 
Horách zajímavou a netradiční 
školu - „Školičku internetu pro 
seniory“.

Snahou tohoto programu je 
seznámit seniory srozumitelnou 
formou nejen s moderní techno-
logií - osobním počítačem (PC), 
ale zejména s moderním způso-
bem komunikace - s internetem 
a se základními způsoby práce 
s tímto médiem. Tento program 
činí 10 vyučovacích hodin.

Někteří senioři tuto novou 
aktivitu přijímali z počátku 
s trochou nejistoty, mírnou oba-
vou a respektem k dosud nepo-
znanému médiu, postupně však 

se stále větším nadšením. Velmi 
brzy se vytvořila přátelská atmo-
sféra mezi seniory i mezi seniory 
a lektory, ale zejména se všichni 
rychle skamarádili s PC. 

Pokud se i Vy chcete dozvědět 

něco ze světa počítačů, vyzkou-
šet si práci s internetem nebo 
poslat svým dětem a známým 
e-mail, přijďte mezi nás. 

Zavolejte na telefonní číslo 
597 081 295, 728 407 798.

Školička internetu pro seniory

Zamyšlení nad
čistotou obvodu

Když jsem se jednoho dne vy-
dal na obhlídku našeho obvodu, 
abych si udělal celkový obrázek 
o čistotě, dost jsem se zapotil. 
Nebylo to počasím, ale zděšením, 
jaký nepořádek vládne v někte-
rých částech obvodu. Nejsou to 
místa, která jsou skryta před zraky 
občanů, ale jsou to místa, kde den-
ně projdou stovky lidí a to nejen 
z Mariánských Hor, ale i z jiných 
obcí a jistě i cizinců. Styděl jsem 
se za to, že vedoucí nebo majite-
lé obchodů, které jsou upravené, 
plné zboží, a také vedoucí nebo 
majitelé restaurací, které jsou dnes 

již příjemným místem k posezení 
a přímo lákají k návštěvě, nějak 
zapomněli, že lidé k nim musí 
přijít po chodnících a také po nich 
odejít. Možná, že by se měli podí-
vat, jak takové cestičky vypadají 
a trošku jít do sebe. Uklizená mís-
ta před svým podnikem jsou vstu-
penkou k zákazníkovi a vizitkou 
majitele. 

Jaká je tedy současná situace? 
Ulice Přemyslovců - zejména 
u náměstí - se jen hemží nedopalky 
z cigaret, papíry, láhvemi z umělé 
hmoty a dalším odpadem. 

(Pokračování na str. 2)

V našem obvodu máme dvě 
základní školy, které přivítaly 
nováčky s velkou radostí. V ZŠ 
Matrosovova usedlo do 1. třídy 
20 dětí z celkového zapsaného 
počtu 22 dětí. Celkem je v té-
to škole 165 žáků, což je o 10 
dětí méně než v roce minulém. 
Dle slov pí Weinerové z odboru 
školství tendence snižujícího se 
počtu dětí potrvá ještě asi 2 roky, 
pak půjdou do školy silnější roč-
níky z mateřských škol. Počet 
dětí ve škole by se měl vrátit na 
200 dětí.

Na základní školu Gen. Janka 
nastoupilo 53 prvňáčků, což je 

o 7 méně než v loňském roce. 
Přesto byly otevřeny tři první 
třídy, aby se začínajícím žákům 
usnadnila adaptace na školní 
práci v menších kolektivech. 
Škola má 21 tříd, k 3. září 2007 
nastoupilo 475 žáků. Loni jich 
bylo 488. Při škole pracuje škol-
ní družina, která se stará ve třech 
odděleních o 102 dětí. Od letoš-
ního roku zahajuje škola výuku 
v 1. a 6. ročníku podle školního 
vzdělávacího plánu „Hrou a uče-
ním dojít k vědění“.

Mgr. Weinerová, odbor škol-
ství, Mgr. Jaroslav Skoumal, 
ředitel ZŠ Gen. Janka

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MH+H
ÿ  Rozhovor s nadporučíkem Policie České republiky  

JUDr. Miroslavem Kelnarem
ÿ Přistavení velkoobjemových kontejnerů

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Informace o lagunách v Ostravě-Mariánských Horách
Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 2007

Dovolte, abychom touto 
cestou vyjádřili poděkování 
za pomoc při řešení havárie 
– zaplavení přízemí pavilonu 
Mateřské školy Ostrava-Mari-
ánské Hory, Zelená 73/A, p. o. 
Situace byla o to nepříjemněj-
ší, že se stala několik dní před 
zahájením nového školního 
roku.

Zapůjčením vysoušečů se 
několikanásobně zkrátí doba 
potřebná pro přípravu opravy 
budovy a položení nové podla-
hové krytiny.

Zaměstnanci odboru škol-
ství a mateřské školy by rádi 
poděkovali zejména Ing. Ro-
bertu Kupkovi za okamžité ře-
šení, velkou ochotu, vstřícnost 
a spolehlivost.

Děkujeme
za pomoc

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky před více než 10 
lety zadal Marketingové laborato-
ři Ostrava úkol vypracovat soci-
ologický průzkum veřejného mí-
nění dospělé populace v MH+H 
k Romům.

Dovolte mi, abychom ho – s vel-

kým odstupem času – zveřejnili ve 
Zpravodaji:

V únoru 1998 bylo v MH+H 
osloveno 507 trvale zde bydlících 
občanů a byl s nimi uskutečněn 
standardizovaný rozhovor. Zde 
jsou otázky a jejich výsledky:

 (Pokračování na str. 2)

Vztah veřejnosti k Romům

Zdarma do každé domácnosti  l  Září - říjen 2007  l  Číslo 163

Jak vypadal první školní 
den v Mariánských

Horách a Hulvákách?

Na ulici Korunní uschlo 
11 stromů, které byly vysázeny 
po rekonstrukci. Stromy budou 
nahrazeny novými v době ve-
getačního klidu v období říjen 
– prosinec 2007. Za výměnu 
ručí firma Strabag.

(Redakce)

OZNÁMENÍ

Na základě usnesení rady městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky č. 445/27 ze dne 16. 7. 2007 bude od 1. 9. 2007 veškeré záležitosti 
týkající se pronájmu hrobových míst, včetně plateb nájemného, vyřizo-
vat radnice, odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu.

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

Upozornění občanům

Senioři jsou skupinou obyvatel, která již nyní tvoří téměř čtvrti-
nu naší společnosti. Právě Ti mají 1. října svůj den a paní starostka 
ho oslaví s nimi. V klubu Atlantik se uskuteční beseda, kterou orga-
nizuje Ing. Pásek, předseda koordinační rady seniorů a zdravotně 
postižených města Ostravy. 

1. října DEN SENIORŮ

POZVÁNKA
Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených

Na Jízdárně 18, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 634 699
Pozvánka na setkání seniorů a zdravotně postižených se senátorkou a starostkou 

Mariánských Hor a Hulvák Ing. Lianou Janáčkovou na téma „Pravda a spolužití dvou 
etnik z pohledu starosty ostravského obvodu“

SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ DNE 1. ŘÍJNA 2007 V 15.00 HODIN
V KLUBU ATLANTIK NA ULICI ČS. LEGIÍ č. 7 V OSTRAVĚ.

Využijte možnosti získat konkrétní informace, opírající se o mnohaleté zkušenos-
ti s romským etnikem, kdy bylo nutno řešit z funkce starosty řadu složitých případů 
a zajišťovat vzájemné pochopení.

Přímé setkání s odpovědným představitelem samosprávy umožňuje otevřené kla-
dení otázek, vznášení připomínek a názorů, získat přímé odpovědi a kultivovaně se 
podílet na zkvalitnění vzájemného občanského soužití.

Motto: O spolupráci musí mít zájem všichni zúčastnění, věřme, že jen tak, pro 

každého, se život v štěstí změní!

Za organizátory srdečně zve:
Rada Koordinačního centra seniorů a zdravotně postižených v Ostravě
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(Pokračování ze str. 1)
1. Jaké jsou podle Vás vztahy mezi Romy a ostatními občany 

(v MH+H)?
Odpovědi viz tabulka č. 1

2. Část Romů se svým životem přizpůsobila ostatním spoluobča-
nům. Řekl(a) byste, že tito Romové tvoří v našem obvodě …..%?

Odpovědi viz tabulka č. 2

3. Kdybyste měl pravomoc rozhodnout, co byste v našem městě udě-
lal pro zlepšení vztahů mezi Romy a ostatními občany?
l Asi 25 % námětů obsahuje nepřátelské postoje vůči Romům
l Asi 19 % návrhů zvýrazňuje postřeh uplatnění práva
l Asi 16 % námětů se týká zařazení Romů
l Více než 15 % námětů se zabývá oblastí výchovy a vzdělání
l  Kolem 12 % jsou náměty, které lze zařadit do oblasti mezilidských 

vztahů
l Bezmála 13 % postojů charakterizujeme jako skeptické

Závěrem několik autentických výpovědí Romů, kteří byli mezi do-
tazovanými občany. Na otázku, co by udělal pro zlepšení vztahů, bylo 
zaznamenáno:

„Nevím, protože jsem Rom a nemám problémy.“ „Aby s námi jed-
nali jak s ostatními lidmi.“ „Jsem Rom a jsem utlačován do kouta.“ 
„Češi nás nikdy nebudou mít rádi.“ „Jsem Romka, cítím se špatně, bílí 
mě nemají rádi, nechtějí, abych s nimi pracovala. Chtěla bych lepší 
byty a chtěla bych školy. Chtěla bych lepší práci a úctu lidí.“

Ponechávám tento článek bez komentáře s tím, že se pokusíme 
o aktuální průzkum, který by vystihoval atmosféru dnešních dnů. Včet-
ně vůle občanů pochopit a napravit problémy ve spolužití, které vznik-
ly nebo mohou vzniknout.

 Jezerský

(Pokračování ze str. 1)
Podobná situace je i na ul. Pfle-

grova, Nájemnická 14, ul. Kopa-
niny, Karasova a další. Výčet by 
byl velký…

Nechci ale všechny házet do 
jednoho pytle. Ne všude je nepo-
řádek. Za malý příklad stojí síd-
liště Fifejdy, kde i přes některá 
problémová místa je vcelku čisto. 
Možná, že je to tím, že sídliště je 
z části po regeneraci a lidé si pořá-
dek hlídají. Ale uvidíme časem.

Teď mi dovolte mé malé zamyš-
lení:

Pracovní soboty byly zrušeny 
a bývalé směny „Národní fronty“ 
jsou již přežitkem. Možná však, 
že taková iniciativa - i když by 
dnes určitě nesla jiný název - by 

nebyla špatná. Sídliště v minu-
losti zářila čistotou a lidé byli na 
své místo hrdi. Obce byly vyčiš-
těné a peníze, které radnice dnes 
vynakládá na úklid, by mohly být 
použity na jiné prospěšné investi-
ce. Možná, že by nebylo od věci 
vyhlásit soutěž o nejkrásnější 
obchod, restauraci nebo část síd-
liště. Majitel by dostal odměnu 
a občané dané vítězné lokality by 
jistě nepřišli zkrátka. 

Není přece nic lehčího než 
vzít koště a uklidit si před svým 
domem či podnikem. Jistě řada 
podnikatelů mi bude oponovat, 
že platí daně a tak ať se stará 
radnice. Mají i nemají pravdu. 
Obvod je dost velký a tak než na 
ně přijde řada, budou se lidé bro-

dit v odpadcích. To přece nikdo 
z nás nechce. Proto znovu apeluji 
na naše spoluobčany. Udělejme 
sami něco pro pořádek v našem 
obvodě. Nedopusťme zakládání 
černých skládek jen proto, že se 
některým nechce věci odvést do 
sběrného dvoru. Jsme kulturní 
lidé a nechceme přece žít mezi 
hlodavci a ve špíně. My i naše 
děti si to zasloužíme. Náš ob-
vod bude opravdu výkladní skříň 
města Ostravy a my všichni se 
o to musíme přičinit. Staré poře-
kadlo říká, že bez práce nejsou ko-
láče. A koláče máme jistě všichni 
rádi. Popřejme si hodně elánu 
a chutě.
 Jiří Boháč, místostarosta MH+H

Zamyšlení nad čistotou obvodu

Vztah veřejnosti k Romům

S firmou AROS se poslední 
dobou setkáváme hlavně v člán-
cích týkající se romské komunity 
a projektu „Návrat do práce“.

Co nebo kdo je tedy AROS?
Zkratka AROS je zkratkou 

Asociace romských občanských 
sdružení Moravskoslezského 
kraje, jejíž předsedou je Petr 
Krones. Aktivní činnost organi-
zace vyvíjí od listopadu 2005, 
zpočátku se hlavně soustředi-
la na poradenský a informační 
servis, později byly aktivity 
rozšířeny i na práci s mládeží, 
na vzdělávání a dobrovolnické 
projekty. V informačním centru 
na Žofínské ulici č.12 v cent-
ru Ostravy mohou najít pomoc 

všichni, kteří řeší problémy od 
bydlení až po nalezení vhodného 
zaměstnání, mohou využít inter-
netové a kopírovací služby.

Součástí je také výukové 
centrum, které je určeno pro 
doučování zejména žáků ZŠ 
a SŠ, jejich přípravu k maturitě, 
opravným přijímacím zkouškám 
apod. Centrum slouží především 
žákům romské národnosti a žá-
kům ze sociálně slabého prostře-
dí.

Podrobnější informace můžete 
získat na www.arosmk.cz nebo 
na tel. čísle 595 136 655.

 Gabriela Zeisberger

AROS – Co nebo Kdo to je?

 Zahrada naší mateřské školy 
na Matrosovově ulici v Ostravě-
-Hulvákách byla doposud pode-
psána betonovým a ocelovým 
rukopisem uplynulých let. V pří-
rodním prostředí mezi krásnými 
vzrostlými stromy a zelení jsou 
pouze kovové průlezky, písko-
viště, betonové plochy a cestičky. 
Změnit tento stav není snadné 
a získat patřičnou investici na 
koncepční zpracování rekon-
strukce naší školní zahrady 
a současně se spolehnout na fir-
mu zabývající se výrobou, zajiš-
těním dopravy a montáže hracích 
prvků je mnohdy nad naše síly. 
Základním materiálem by mělo 
být dřevo v přitažlivém designu 
– a je tu svět, v němž by naše děti 
nepoznaly nudu, měly si kde hrát, 
cvičit, tvořit.

Konečně se nám rýsuje splnění 
našeho přání jehož realizátorem 
je firma A+A Maxim z Bučovic u 
Brna, která nám předložila výhod-
nou nabídku a postupně začíná bu-
dovat barevné, veselé hřiště, kde 
si naše děti splní svá přání. Celý 
projekt je však závislý na finanč-
ních sponzorských dotacích. Po-
dařilo se nám již získat brněnskou 
finanční společnost Woman&Man 
Exklusive, která nám věnovala ne-

malou částku na zahájení výstavby 
a vybavení dětského hřiště. Děku-
jeme za zprostředkování a předání 
sponzorských darů jejich klientů 
a velmi si vážíme ochoty pomoci 
nám. 

Těmito slovy bych chtěla po-
žádat i další firmy, sídlící na 
území městského obvodu Os-
trava-Mariánské Hory, aby se 
přidali a pomohli nám dokončit 
výstavbu tohoto areálu!!! Ja-
kýkoliv finanční či materiální 
dar (dlažba, písek, pracovní 
technika) přivítáme s velkou 
radostí se všemi právními náleži-
tostmi (pozn. Zákon 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů v § 15 uvádí 
„položky odčitatelné od základu 
daně“). Předem velmi děkuji

Jitka Štachová,
ředitelka mateřské školy

 ...budeme si hrát ?

Kontakt: 
Mateřská škola Ostrava-Hulváky, 
Matrosovova 14/A,
příspěvková organizace
se sídlem Matrosovova 14/A,
709 00 Ostrava 9
č. účtu: 22436761/0100
tel. 596 622 311 
e-mail: 
msov.matrosovova@centrum.cz

Znám jeden příběh: pan Karel 
bydlel ve vlastním bytě, ale 

postupně se zadlužil a přestal platit 
nájem.Nejprve dostal umístění do 
domova důchodců. Pak se rozje-
la mašinérie dohledávání dluhů, 
která vyvrcholila exekucí. Domov 
důchodců mu ukončil pobyt a pan 
Karel se dostal na ulici. Protože 
neměl kam jít, využil noclehárny 
Armády spásy v Ostravě. Jednání 
s ním nebylo jednoduché, ale díky 
týmu zaměstnanců vše postupně 
zvládal a plnil i splátkový kalen-
dář. Nakonec se mohl vrátit zpět do 
domova důchodců.

Dnes pan Karel jen spokojeně 
vzpomíná, jak pobýval v našem 
zařízení a jak mu zaměstnanci po-
mohli překonat hodně složitou ži-
votní situaci, která ho mohla zavést 
na cestu bezdomovce.

Takových příběhů je mnoho, 

o nich by zaměstnanci Azylových 
domů mohli vyprávět celé hodiny. 
Hlavní hrdinové jsou si podobní 
a ve většině případů podává po-
mocnou ruku Armáda spásy. Je to 

již 16 let, co Armáda Spásy obno-
vila svou činnost v ČR. V Mari-
ánských Horách a Hulvákách byl 
Azylový dům pro muže uveden do 
provozu 16. března 1992, tj. před 
15 lety. O Armádě spásy, azylovém 
domě a problémech současnosti 
jsem si povídala s p.Plachým, ředi-
telem Azylového domu U Starých 
válcoven v Ostravě-Hulvákách: 
n Armáda spásy zní ještě po-

řád tak trochu exoticky. Co je to 
za organizaci?

Armáda spásy vznikla v roce 
1865 v oblasti východního Lon-
dýna. To byla čtvrť, která byla vy-
hlášená jako místo bídy, prostituce, 
alkoholu a také zneužívání dětí. Ka-
zatel William Booth si v této době 
uvědomil, že je potřeba nejen kázat 
křesťanství, ale také lidem konkrét-
ně pomáhat. Se svou manželkou se 
chopil nelehkého úkolu – pomáhat 
těm nejpotřebnějším. V této době 
také vzniklo hlavní motto Armády 
spásy – spasení, polévka, mýdlo. 
To znamená, že ruku v ruce jde 
zvěst o osvobozující moci evange-
lia, je zde nasycení i hygiena.

 Dnes pracuje Armáda spásy ve 
105 zemích světa. V České repub-
lice působila do roku 1938, kdy ji 
hitlerovské Německo zakázalo.

(Pokračování na str. 4)

Pomocná ruka 
Armády spásy

ZMH 163.indd   2ZMH 163.indd   2 19.9.2007   11:25:3519.9.2007   11:25:35



e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107    ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 3

Je u nás bezpečno?
V minulém čísle Zpravodaje 

jsem Vám avizovala, že se bude-
me věnovat bezpečnostní situaci 
v našem obvodě. Na mé otázky 
odpovídal nadporučík JUDr. Mi-
roslav Kelnar, vedoucí obvodního 
oddělení Policie České republiky.
n Pane nadporučíku, Vy máte 

pod svým vedením oddělení čí-
tající nejen území Mariánských 
Hor a Hulvák, ale také Novou 
Ves a část Moravské Ostravy. 
Četla jsem o Vás, že jste nejdéle 
sloužící vedoucí obvodního od-
dělení, který setrval na jednom 
místě. Je to vše pravda?

Ano, jako vedoucí tohoto od-
dělení působím již od roku 1984. 
Nejprve jsme měli služebnu na 
ulici Tovární 12, poté na 28.října 
123 a od r. 1997 nás občané na-
jdou na ulici Strmé č.14.
n Takže jste dostatečně zna-

lý dění v Mariánských Horách 
a Hulvákách. Jak hodnotíte sou-
časnou situaci týkající se bez-
pečnosti v MH+H?

V rámci Mariánských Hor 
a Hulvák v žádném případě ne-
došlo k nárůstu trestné činnosti, 
spíše naopak. Mariánské Hory 
jsou již dlouhou dobu poklidným 
místem, doba strachu přejít ulici 
Přemyslovců nebo Martinskou 

kolonii je pryč. Neznáme v této 
oblasti řešení vražd či zabití. Do-
šlo dokonce i ke snížení násilné a 
pouliční trestné činnosti – ublížení 
na zdraví, loupeže, krádeže v hro-
madných dopravních prostředcích 
či okrádání lidí na ulicích.
n Čím si vysvětlujete toto sní-

žení?
Podařilo se nám zadržet několik 

pachatelů, zejména mladistvých, 
kteří se těchto krádeží dopouštěli. 
Nyní si odpykávají své tresty. Jed-
nalo se hlavně o případy: strhávání 
kabelek starším ženám, strhávání 
řetízků apod.
n Mám tedy chápat, že je 

v MHaH „klid“?
Bohužel tomu až tak úplně 

není. Od doby vzniku hypermar-
ketů nám přidávají práci samotní 
občané, a to v oblasti Kauflandu 
a přilehlých parkovištích. Jedná 
se zejména o trestnou činnost, kdy 
pachatelé využívají nepozornosti 
vesměs žen středního a vyššího 
věku a z nákupních vozíků zcizují 
kabelky a peněženky. Další vyhlá-
šenou „jistotou“ pro zloděje jsou 
tašky a kabelky na předních seda-
dlech vozidel.
n Jak tomu mám rozumět?
Představte si situaci, kdy ne-

cháte v nákupním vozíku kabelku 

a jdete vážit ovoce či zeleninu… 
Nebo si dáte tašku či kabelku 
na přední sedadlo, otevřete kufr 
vozidla, dáváte si tam nákup. 
V tu chvíli se k autu přiblíží člen 
organizované skupiny a než se 
stačíte vzpamatovat, nasedá do 
kolemjedoucího auta, které řídí 
spolupachatel. A tím to nekončí. 
Jedou okamžitě k bankomatu, kde 
nejsou kamery a okamžitě vybírají 
z účtů hotovost.
n Jak je to možné? Vždyť 

karty jsou opatřeny PINem…
To je právě další z věcí, které 

nechápu. Lidé mají v peněžence 
vše na jednom místě. Karty, ob-
čanský průkaz, řidičský průkaz, 
karty pojištěnce a v řadě případů 
i PIN kód. A když ho nemají pří-
mo u karty, tak je napsaný např. na 
fotce dcery. Tyto okolnosti přímo 
nahrávají k neoprávněných výbě-
rům.
n Dá se těmto krádežím před-

cházet?
My osobně podnikáme preven-

tivní akce, skrytě střežíme parko-
viště. Je ale potřeba, aby každý za-
čal sám u sebe. Základem je zvýšit 
pozornost a dávat si na své věci 
pozor. Policie má opravdu mini-
mální šanci. Jak byste zhodnotila 
situaci, kdy se k nám na služebnu 

dostavila poškozená, která ozna-
movala odcizení tašky z vozidla 
při ukládání nákupu. Zrovna u této 
ženy se jedná o třetí případ okra-
dení, z toho 2x jí ukradli kabelku 
z nákupního vozíku v Kauflandu.
n Každé první pondělí v mě-

síci se koná společné jednání 
s paní starostkou za účasti Vaší, 
zástupce Městské policie a zá-
stupce Hasičského sboru. Tam 
jste se zmínil, že Vás tíží ještě 
jiné skutečnosti. Jaké?

Jedná se o „šrotovou“ krimi-
nalitu – krádeže okapových rour, 
parapetů, silničních poklopů, 
kanálových výpustí, dopravních 
značek… Krádeže všeho, co je ze 
železa či z barevného kovu. Tady 
jde bohužel o nárůst případů.
n Čím si to vysvětlujete?
Barevné kovy jsou velmi draze 

vykupovány a také velmi žádané. 
Sběrny nemají žádná omezení vý-
kupu, do knihy tzv. dodavatelů pí-
šou často smyšlená jména, falšují 
zápisy.
n Děláte proti této činnosti 

nějaká opatření?
Ano. Děláme zvýšené kontroly 

sběren a osob, které přivážejí ten-
to materiál. Sledujeme, zda neby-
ly dovezeny věci kradené, kontro-
lujeme zápisy v knihách. Snažíme 

se o co nejčastější kontroly a tím 
sběrnám znesnadňujeme výkup. 
Já osobně po sběrnách jezdím 
a kontroly provádím.
n Myslíte, že situace se do 

budoucna může změnit? Tento 
problém vnímám jako dlouho-
dobý…

Pomohlo by omezení možnosti 
výkupu šrotu ve sběrnách. Toto 
ale nezmění Policie. Tady vidím 
prostor pro ústavní činitele.
n Je něco, co byste chtěl vzká-

zat občanům?
Rád. Velmi by nám pomohla 

spolupráce a pomoc občanů snížit 
kriminalitu obdobných krádeží. 
Když uvidí někoho s podezřelým 
obsahem (vozíkem), ať IHNED 
zavolá na 150 nebo na telefonní 
číslo 596 623 333.
n Závěrem. Jaký je největší 

úspěch Vašeho oddělení v po-
slední době?

V měsíci červenci se nám po-
dařilo zadržet dvojici romských 
občanů z Mariánských Hor, která 
měla na svém kontě přes 15 kráde-
ží v garážích či firmách. Zcizené 
věci končily vesměs ve sběrnách.

Doufám, že úspěchů bude stále 
více a více a že krádeží bude ubý-
vat. Děkuji za rozhovor.

Gabriela Zeisberger

Občané pozor!
Připravte své nadrozměrné 

odpady z domácností, kterých 
se potřebujete zbavit. Budou 
přistaveny v našem obvodě vel-
koobjemové kontejnery na svoz 
a zneškodnění těchto odpadů.

V době od 29. října 2007 do 5. 
listopadu 2007 organizuje Úřad 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky pro své občany 
spolu s OZO Ostrava s.r.o. při-
stavení kontejnerů na svoz a li-
kvidaci velkoobjemových odpadů 
z domácností.

V letošním roce došlo k úpra-
vě svozu kontejnerů na objemný 
odpad od občanů. Tyto kontejnery 
jsou svozovou společností OZO 
Ostrava s.r.o. přistavovány v ur-
čený den a následující den budou 
odvezeny. 

Na určeném místě budou tedy 
stát pouze 1 den.

K tomuto kroku došlo na zákla-
dě provozních zkušenosti svozové 
společnosti, pracovníků odboru 
MHDaO i zkušenosti pracovníků 
některých městských obvodů.

Pokud tento kontejner stojí na 
jednom místě delší dobu, dochá-
zí k jeho přeplňování, ukládání 
odpadu do jeho okolí a probírání 
jeho obsahu. Je zde nebezpečí 
úrazu kolemjdoucích osob a dětí, 
které si u těchto kontejnerů často 
hrají. Tímto opatřením se tyto ne-
gativní jevy eliminují, zabrání se 
nutnosti následného úklidu okolí 
a přistavení dalšího kontejneru.

Seznam stanovišť a data při-

stavení kontejnerů pro svoz a 
likvidaci velkoobjemových od-
padů: 

29. října 2007
1. Šimáčkova 23-25
2.  Bedřišská kolonie – křižovat-

ka Chaloupeckého Bedřišská
3. Strmá 5
4. Přemyslovců 66 – dvůr
5. Výstavní 22
6. Žákovská parčík 
7. Rtm. Gucmanna
8.  Křižovatka Matrosovova  

Wolkerova

30. října 2007
9.  Bedřišská kolonie křižovatka 

Chaloupeckého Jasinkova
10. Vršovců 2-4
11. Bílá 3-5
12. Lázeňská
13. Josefa Šavla 15
14. Zelená 80
15. MŠ Fifejdy 1 – slepá ulička
16. Fr. Šrámka 10
31. října 2007
17.  Bedřišská kolonie –  

křižovatka Chaloupeckého  
Kordova

18. Železná 10-12
19. Nájemnická 12-14
20.  Ladislava Ševčíka –  

plocha vlevo při vjezdu  z 
ul. Železárenské

21. Kubelíkova Solidarity
22. Jiřího Trnky 5
23.  Křižovatka Prostorná Mrští-

kova
24. Generála Hrušky 23-25

1. listopadu 2007
25. Ladislava Ševčíka 17-19
26.  Křižovatka Boleslavova 

Karasova
27. Generála Janka 2 – parkoviště
28. Cottonové 4-6
29. Generála Hrušky 6
30.  Křižovatka Emila Filly   

Korunní
31.  Křižovatka Mojmírovců  

Kollárova
32. Oblá

5. listopadu 2007
33. Generála Janka 5
34. Marie Pujmanové 11
35. Křižovatka Olivova Raisova
36. Hany Kvapilové 6
37.  Nivnická – zezadu domů  

Přemyslovců 55-59
38.  Novoveská 14 – dům s pečo-

vatelskou službou

Upozorňujeme, že do těchto 
kontejnerů n e s m í být ukládán 
nebezpečný odpad, popel, staveb-
ní suť a domovní odpad. 

Velkoobjemovými odpady se 
rozumí jen malé množství nebo 
jednotlivé předměty z běžného 
chodu domácností, které se svým 
rozměrem nevejdou do sběrných 
nádob na komunální odpad.

Tyto služby jsou zabezpečeny 
pro občany a nejsou poskytovány 
pro podnikatele.

Barva kontejnerů pro svoz a li-
kvidaci velkoobjemových odpadů 
je zelená se žlutou nálepkou OZO 
Ostrava s.r.o.

Dagmar Šamánková,
Odbor MHDaO

Letošní rok obdržel náš měst-
ský obvod finanční dotaci z 
městského rozpočtu na dokon-
čení rekonstrukce objektu MŠ. 
Vzhledem k množství staveb-
ních prací byla investiční stav-
ba zahájena již v červnu. Dílčí 
termín stavby, tj. 3.9.2007 byl 
stanoven tak, aby byl zahájen 
provoz mateřské školky. I přes 
opožděný harmonogram staveb-
ních prací byl dílčí termín doda-
vatelem POEL s.r.o. dodržen a 2 
třídy zahájily svůj provoz. Třetí 
třída, vchod na zahradu se záze-
mím, ředitelna a další stavební 
úpravy v přízemí byly dokon-
čeny o týden později. Ukonče-
ní celé stavby, to je zateplení 
obvodu pláště budovy, montáž 
žaluzií na jižní straně budovy 
a nová fasáda bude hotova nej-
později do prosince 2007. Příští 
rok bychom chtěli provést práce 
na zahradě a to jak ve dvorním 

traktu, tak v prostoru vstupu 
včetně nového plotu, vybavení 
dětského hřiště, opravy terasy 
a chodníků.

Poslední dny před otevřením 
školky vládlo mezi všemi zú-
častněnými velké napětí, mno-
ho spekulací o tom, zda termín 
bude či nebude splněn. K to-
muto otevření mnoho pomohly 
všechny pracovnice MŠ Gen. 
Janka, jak paní ředitelka, paní 
učitelky, paní kuchařky a paní 
uklízečky, které musely dát ško-
ličku do pořádku a poslední dny 
před otevřením tam pracovaly 
nepřetržitě. Všem mnohokrát 
děkujeme.

Jelikož práce neustále pokra-
čují, žádáme rodiče, aby zvýšili 
pozornost při doprovodu dětí do 
školky a o trpělivost. Děkujeme 
za pochopení.

Ing. Svobodová,
odbor školství

Rekonstrukce MŠ
Gen. Janka č. 1208, Fifejdy I
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V této úvaze se pokusím do-
tknout problému, se kterým se 
potýkáme už řadu let, a to nejen 
u nás v obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, ale i v ostatních obvo-
dech Statutárního města Ostravy 
a koneckonců i v celé ČR. Je to 
otázka soužití nebo nesoužití s ob-
čany romské národnosti . 

Romové jsou občané naší re-
publiky a tak i pro ně platí stejné 
zákony a zásady slušného soužití 
jako pro ostatní. Mají stejná práva, 
ale i povinnosti. Před několika dny 
skončily prázdniny a děti se vráti-
ly do svých domovů, aby se moh-
ly začlenit do školských kolektivů 
a nabírat vědomosti, které budou 
v dalším životě potřebovat. Tady 
začíná první problém: Kolik dětí 
romského původu našlo cestu ke 
vzdělávání a kolik rodičů těchto 
dětí jim to umožnilo? Jsou jistě 
výjimky a jsme tomu rádi. Nejsem 
zastáncem názorů, že všichni jsou 
stejní. Nejsou. Jsou romské rodi-
ny, které se plně věnují výchově 
svých dětí, pracují na odpověd-
ných místech ve společnosti a 
chtějí být platnými občany této 
republiky. Ale co ostatní. Jejich 
děti nepotřebují rozšířit vědomos-
ti, nepotřebují najít nové přátele? 
Opak je pravdou. Tato mládež je 
organizována do skupinek sobě 
rovných a mají za úkol jediné. 
Najít si zdroj peněz, od běžných 
krádeží v obchodech a na parko-
vištích, kradení okapových svodů, 
střešních krytin, kanalizačních po-

klopů až po terorizování dětí, kte-
ré se nedovedou bránit. Výčet čin-
ností by byl velký. Jejich rodiče 
prý chtějí pracovat, ale nemohou. 
Tento důvod je pro mě nepřijatel-
ný. Jako dobrý příklad chtění bych 
uvedl pracovní skupinu romských 
občanů (cca 8), kteří se podíleli 
na úklidu budovy MŠ Gen. Janka 
v Mariánských Horách. Tato sku-
pina se výraznou měrou podílela 
na zprovoznění tříd v MŠ, které 
byly potřeba k zahájení provozu 
pro naše nejmenší. Práce jim šla 
od ruky a byla kvalitně udělána. 
Nepotřebovali žádného drába nad 
sebou, jen dohled k tomu, aby se 
práce koordinovala s ostatními ře-
mesly. Patří jim za to poděkování. 
A takových je možná více. Ostatní 
volí jinou cestu, která končí díky 
naší policii v celách předběžného 
zajištění, v horším případě výsle-
chem a následném propuštění. 

A tady je velké pole působnosti. 
Najít odpověď na otázku, proč to 
dělají a jak tomu zabránit. Bohužel 
do dnešního dne nikdo nedokázal 
odpovědět nebo najít účinný re-
cept. Zadržení jsou ve většině pří-
padů mladiství a na ně je každý zá-
kon krátký. Je to začarovaný kruh 
a nedaří se z něho vyjít. Chybí 
zde ucelená státní koncepce řeše-
ní tohoto problému. Naší politici, 
myslím tím nejvyšší, jen o těchto 
věcech mluví, ale nikdo se nepo-
dívá do míst, kde tito občané žijí, 
nepromluví s těmito lidmi a když, 
tak jen slibují bez další pomoci. 

Radnice v Mariánských Horách 
už několikrát udělala vstřícné gesto 
v této otázce - rekonstrukce domu 
na Železné, přidělování bytů, sna-
ha je zapojit do normálního života 
atd. Ale jaký je výsledek? Páni 
politici, běžte se podívat na Želez-
nou, běžte se podívat na Bedřišku 
a také na lokalitu Bílý kříž. Mož-
ná, že Vás napadne něco, co nena-
padlo ještě nás. Co dělá Statutární 
město Ostrava pro to, aby se uce-
leně řešila romská otázka? Jaké 
má řešení? My v Mariánských 
Horách máme řešení. Je zpraco-
vána studie na vybudování nové 
lokality Bedřiška. Útulné domy 
i se zázemím a školou, s obchody 
a dalším využitím. Proběhla řada 
jednání, ale vždy jsme skončili 
s ubezpečením, že se to bude řešit 
a že se nad tím musíme zamyslet. 
Není se nad čím zamýšlet. Je třeba 
do toho jít, ale to vyžaduje jedno. 
Nemalé finanční prostředky. A ty 
nechce nikdo uvolnit. 

Lákáme do našeho města zahra-
niční firmy, které se brzy budou 
divit, že nemají okapy, že nemají 
plot a další věci, které se dají dát 
do výkupen šrotu.

Je jednodušší tuto otázku neře-
šit, i když nám za chvíli přeroste 
přes hlavu. Já vím jistě jedno: 
kdo tento problém vyřeší, dostane 
Nobelovu cenu. A tak se snažme 
všichni.

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta MH a H   

Najde se řešení?Dne 7. 8. 2007 se na 
Radnici v Mar. Horách 

dostavilo 5 romských občanů, 
z toho 4 z ul. Železné a 1 z Bed-
řišky. Přišli, protože chtěli začít 
pracovat.

Vše začalo díky iniciativě 
paní starostky, která se spojila 
s Asociací romských občan-
ských sdružení (AROS) a spo-
lečně s Republi-
kovým centrem 
pro vzdělávání 
(RCV) se zača-
la zabývat pro-
jektem Návrat 
do práce. Dle 
předsedy AROS 
Petra Kronese 
jde o nelehkou 
práci, podobnou aktivitu vyví-
jeli v městském obvodě Slezská 
Ostrava. Oslovili 100 Romů, ale 
v práci vydrželo jen 7. 

Paní starostka sama oslovila 
několik Romů, mezi nimi také 
Jana Baláže: „Chci paní sta-
rostce poděkovat, že mi sehnala 
práci,“ říká Baláž. „Jsem spoko-
jený, je to lepší než dělat jinde 
nebo si sám hledat práci, z toho 
cítím větší jistotu,“ říká Patrik 
Baláž. Pan Bílý dokonce sám 
z Úřadu práce odešel, zkoušel si 
hledat práci, ale bez úspěchu. „O 
možnosti pracovat díky Radnici 
jsem se dozvěděl od kamarádů,“ 
říká Bílý.

Některé kontaktovaly pracov-
nice sociálního úřadu: „Nebylo 
to jednoduché, probraly jsme 
celý seznam lidí, kteří jsou evi-
dováni na Úřadu práce a samy 

jsme vytipovaly 7 osob. Vybíraly 
jsme podle osobních zkušeností, 
jelikož firmě AROS šlo zejména 
o spolehlivost, chtěli ty, kteří 
sami chtějí pracovat. Dalším 
problémem byla mnohá zdra-
votní omezení, která nedovo-
lují Romům pracovat. Jde nám 
o to, aby se okolí dozvědělo, že 
se o naše romské spoluobčany 

staráme dobře 
a že chceme 
pomáhat a po-
máháme těm, 
kteří chtějí 
pracovat,“ říká 
pracovnice so-
ciálního odboru 
p. Šebestová. 
Ještě tentýž den 

se všech pět osob přemístilo do 
sídla firmy AROS, aby podepsa-
li pracovní smlouvu. Firma za 
ně vyřídila všechny ostatní le-
gislativní náležitosti včetně od-
hlášení z Úřadu práce. K platu, 
který zaměstnanci dostávají od 
Evropské unie prostřednictvím 
AROS, jim radnice přispívá tisí-
cikorunou. Dříve nezaměstnaní 
si tak přijdou měsíčně na více 
než sedm tisíc korun čistého.

(GZ)
Pozn. redakce: Ke dni uzá-

věrky našeho Zpravodaje vypa-
dá situace takto: Dva žadatelé 
nesplnili podmínky a nebyli při-
jati do projektu Návrat do práce, 
tímto se v současné době hledají 
další zájemci, aby skupinka pěti 
žadatelů byla kompletní. Tři pů-
vodní žadatelé čekají na doplně-
ní stavu.

Romové 
jdou

do práce

(Pokračování ze str. 2)
Po válce obnovila svou činnost do 
roku 1950, kdy byla tehdejším ko-
munistickým režimem zakázána. 
Její členové i kazatelé buď museli 
odejít nebo byli věznění v komu-
nistických lágrech. V roce 1989 
pak byla Armáda spásy požádána, 
aby v Československé republice 
obnovila svou činnost, což se sta-
lo za podpory prezidenta Václava 
Havla. V současné době najdeme 
Armádu spásy v devíti městech 
České republiky, kde provozu-
je azylové domy pro muže, ženy, 
matky s dětmi a komunitní centra. 
V celém světě je Armáda spásy 
vedena jako církev, v České repub-
lice je prozatím registrována jako 
občanské sdružení a to vzhledem 
k zákonu o církvích. 
n Když se řekne Azylový dům, 

představuji si místo, kde mi v pří-
padě ztráty bydlení pomohou. Je 
tato představa správná?

Ano, tato představa je správná. 
Opravdu jsme zaměřeni na osoby, 
které jsou bez přístřeší, z nejrůz-
nějších důvodů ztratili bydlení, 
jsou opravdu v nouzi. V Ostravě je 
Armáda spásy schopna zajistit služ-
bu pro muže, pro ženy, pro matky 
s dětmi a ve dvou komunitních cen-
trech službu pro seniory a pro děti 
a mládež. 
n Kdo může požádat o službu 

v azylovém domě?
Náš azylový dům se snaží po-

skytnout službu mužům bez do-
mova v celé šíří. První kontakt pro 
lidi bez domova zajišťuje terénní 
pracovník. Na celé území města 

Ostravy má kontakt s přibližně 130 
lidmi, kteří žijí v různým stanech, 
osadách a v jiných nuzných pod-
mínkách. Nabízí jim službu pora-
denství, kontaktu, našeho nízkopra-
hové denního centra, noclehárny 
a azylového domu.
n Poskytování přístřeší je je-

dinou pomocí, kterou Váš dům 
nabízí?

Uvědomujeme si, že práce 
s bezdomovci není jen o poskyt-
nutí přístřeší. Do nízkoprahového 
denního centra mohou přijít během 
dne všichni, kteří potřebují službu 
základní hygieny, stravování, soci-
ální pomoci nebo si jen tak povídat. 
Pokud se rozhodnou využít služby 
noclehárny, mohou přijít večer, kdy 
je jim nabídnuta základní hygiena, 
polévka a možnost rozhovoru se so-
ciálním pracovníkem. V případě, že 
je noclehárna obsazena (50 míst), 
je potřebným žadatelům nabídnuta 
akce: „Volná židle“. To znamená, 
že v případě obsazení všech lůžek, 
mohou potřební využít naší jídelny, 
kde mohou na židlích strávit noc. 
Ve spolupráci s Charitou Ostrava 
to znamená, že pokud jsou muži 
střízliví, pak vždy mohou využít 
nabízených služeb a nemusí bydlet 
někde na ulici. 
n Jaký je Váš úkol či priorita?
Armáda spásy v České republi-

ce vychází z historického poslání 
Armády spásy - to znamená, že se 
zaměřujeme na službu těm nejpo-
třebnějším, těm, kteří nemají už 
mnoho jiných šancí. K tomu nám 
slouží resocializační program, který 
se snaží dostat lidi z ulice do azy-

lového domu a později do běžného 
života.
n Jak vlastně fungujete? Platí 

se za služby?
 V naší společnosti existuje mý-

tus, že služba pro bezdomovce je za-
darmo a že na ni všichni doplácíme. 
Není to pravda! Ti, kteří přicházejí 
na noclehárnu, mají první tři noci 
zdarma a pak musí uhradit popla-
tek ve výši 35 Kč. Tady je zahrnuto 

ubytování, večeře i snídaně. V pří-
padě, že uživatel noclehárny nemá 
na zaplacení, spolupracuje s našimi 
sociálními pracovníky, kteří hleda-
jí cestu, jak zajistit finanční zdroje 
pro muže bez domova.

Uživatelé azylového domu při-
spívají podle svých příjmů. Jed-
ná se o osoby, které mají oficiální 
příjem – důchod, sociální dávky, 
mzdu apod. Nezaměstnaní uživa-
telé jsou povinni každý den se zú-
častnit pracovních aktivit (úklidy, 
práce na údržbě areálu, v dřevařské 
dílně apod.). S každým uživatelem 
je uzavřen individuální plán, který 
by měl vyvrcholit jeho vstupem do 
běžného života. Cesta bývá mnohdy 
složitá, ale v některých případech je 
úspěšná. 
n Jak dlouho může člověk 

v nouzi Vaše služby využívat?
S oblibou používám odpověď na 

dobu „nezbytně nutnou“. Zákon 

108/2006 Sb. o sociálních službách 
drasticky omezil následnou péči 
o lidi bez domova. Pro naši cílo-
vou skupinu nemůžeme provozo-
vat domy na půli cesty, neexistuje 
zde chráněné bydlení. V této chvíli 
bych chtěl připomenout základní 
skutečnost, že péče o bezdomovce 
se vztahuje nejen na muže, ale i na 
ženy a na matky s dětmi. 
n S jakými problémy se potý-

káte?
 Největším problémem je ná-

sledná péče. Máme v našem zaří-
zení muže, kteří by byli schopni 
žít samostatně, ale vzhledem ke 
státní i obecní koncepci (neexis-
tující) sociálního bydlení, nemají 
možnost z městských fondů získat 
alespoň garsonku. V drtivé většině 
evropských zemí existuje koncep-
ce podpory lidí bez domova, která 
nabízí další byť skromné, ale přece 
jen důstojné bydlení těm, kteří se 
snaží svou situaci změnit. Celkový 
trend „privatizace bytového fondu“ 
pak odejímá šanci lidem, kteří mají 
předpoklady k samostatnému byd-
lení, včetně pravidelného placení 
nájmu. 
n Umístění Azylového domu 

na Hulvákách v minulosti vzbu-
dilo značnou nevoli u místních 
obyvatel. Jak to vnímáte nyní?

Umístění azylového domu na 
ulici U Nových válcoven nebyl 
nejšťastnější nápad. Prakticky se 
zde na malém prostoru smísily 
dvě rizikové slupiny – bezdomovci 
a dost velká skupina romských oby-
vatel. Je pak logické, že zde vzniká 
mnoho „třecích“ ploch a konfliktů. 

Díky nepřetržité práci a profesio-
nálního přístupu městské policie 
jsou vzájemné konflikty eliminová-
ny na co nejmenší možné kontakty. 
Přesto zde jsou a my je pociťujeme 
obzvláště v nelegálním sběru že-
lezného šrotu. Dnes řešíme vážnou 
situaci jak nahradit plechovou stře-
chu a plot kolem našeho areálu. Sa-
mozřejmě dochází i k často nekon-
trolovatelným fyzickým kontaktům 
mezi zástupci obou skupin.
n Jsme rádi, že takto potřebnou 

organizaci máme v obvodě. Čím 
může být Radnice nápomocna?

Jsem přesvědčen, že ve spolu-
práci s městskou části je mnoho 
rezerv. Před tím, než jsem přišel 
do Ostravy, jsem pracoval v Opa-
vě, Karlových Varech a v Havířo-
vě. V těchto městech se pokoušeli 
radní ve spolupráci s organizacemi, 
které se zabývaly rizikovou sku-
pinou obyvatel vytvářet - a to bez 
emocí - jakousi koncepci práce. Ve 
všech minulých působištích jsme 
byli přizváni k tvorbě společného 
programu. Jsem přesvědčen, že po-
kud městská část, ale i představitelé 
Magistrátu města Ostravy vytvoří 
pracovní skupinu lidí z praxe, která 
se bude zabývat koncepčně rizi-
kovými skupinami občanů, pak je 
možnost postupně řešit nelehkou 
situaci v Ostravě. Do této doby ani 
profesionální služba městské poli-
cie, ani veřejná prohlášení a ani po-
litické programy jednotlivých stran 
nejednoduchou situaci dlouhodobě 
nevyřeší. 

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

Pomocná ruka 
Armády spásy
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České dráhy si letos připomínají 160 let železnice na Ostrav-
sku, a to jízdou „zvláštního parního vlaku vedeného lokomotivou 
464.202“. Dne 29. září 2007 vlak vyjede v 7.57 z Přerova, příjezd na 
nádraží Ostrava-Svinov je v 11.25 hod a na Hlavní nádraží v 11.47 
hodin. Trasa končí v Bohumíně. Jízdenky si můžete zakoupit v žel. 
stanicích od 19. září 2007 nebo u průvodčího ve vlaku. Více infor-
mací na http://www.cd.cz/ostrava (GZ)

Zveme Vás na oslavu 160. výročí 
trvání železnice na Ostravsku

V tomto měsíci oslavila úcty-
hodných 90 let paní Marie Kova-
lová z Ostravy-Mariánských Hor. 
Paní Kovalová bydlí v obecním 
bytě, má syna a dceru, která o paní 
Kovalovou pečuje. V Ostravě-Ma-
riánských Horách bydlí více než 
40 let.

Společně s panem místostaros-
tou jsme šli paní Kovalové popřát 
mnoho zdraví. V kuchyni na nás 
čekala krásná, usměvavá babička, 
která mě na první pohled překva-
pila svou barvou vlasů. Vůbec 
jsem netušila, že v 90 může mít 
někdo tak krásně hnědé vlasy (ni-
kdy nebarvené), když já ve svých 
35 letech schovávám už pár šedých 

vlasů! Jak je to možné? Prý měla 
a má hodné děti. Paní Kovalová 
nám povyprávěla o své rodině, 
o svých vnucích a pravnučkách, 
o chystané oslavě nejen pro svou 
rodinu, ale i pro všechny sousedy, 
kteří jí chtějí přijít popřát. Svěři-
la se nám, že kdyby více slyšela 
a viděla, lépe by rozuměla soutěžím 
a kvízům, které pravidelně sleduje 
v televizi. „V televizi, jak to mydlí, 
já jim nerozumím. Někdy to mám 
dobrý, že neslyším, třeba zprávy. 
Dcera mě upozorní, že jsou tam 
záplavy, ale já to nevidím, asi bych 
potřebovala kukátko…“ s velkým 
smíchem nám řekla paní Kovalová, 
původem Hanačka. (GZ)

Mějte hodné děti jako já…

V uvedeném období se konala tři zase-
dání ZMOb, devět řádných a jedna mimo-
řádná schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svých zasedáních:

odvolalo k 6. 6. 2007:
- Ing. Radomíra Michniaka z funkce sta-

rosty městského obvodu
- MUDr. Zdeňku Nohelovou z funkce 

místostarostky městského obvodu
- Ing. Jana Adámka, MBA, Mgr. Markétu 

Korpasovou a PhDr. Jana Machače z funk-
cí členů RMOb

zvolilo k 6. 6. 2007:
- Ing. arch. Lianu Janáčkovou starost-

kou městského obvodu
- RSDr. Jiřího Boháče místostarostou 

městského obvodu
- Ing. Jiřího Jezerského, Ing. Jana An-

drleho a MVDr. Michaelu Raškovou členy 
RMOb

stanovilo: 
- výši měsíčních odměn neuvolněným 

členům ZMOb
rozhodlo prodat pozemek:
- parcelu č. 316 o výměře 572 m2 v k.ú. 

Mariánské Hory p. Aleši Dreiseitelovi
- parcelu č. 142/60 o výměře 256 m2 v k.

ú. Mariánské Hory manželům Fouskovým
rozhodlo:
- v osadě Bedřiška na ulicích Bedřišská, 

Jasinkova a Kordova provádět do vyřešení 
vlastnických vztahů k pozemkům pouze 
záchovnou údržbu domů

zamítlo:
- žádost p. Vladimíra Bešťáka o prodej 

pozemků (parcela č. 103 o výměře 537 m2 
a parcela č. 819 o výměře 271 m2 – obě 
v k.ú. Mariánské Hory)

- žádost Ing. Marie Antochové o prodej 
pozemku – parcela č. 3185 o výměře 17 m2 
v k.ú. Mariánské Hory

- žádost manželů Zajacových o prodej 
domu Jasinkova 1862/9 v k.ú. Zábřeh-
-Hulváky

schválilo:
- zprávu o výsledku hospodaření měst-

ského obvodu za rok 2006 (závěrečný 
účet) bez výhrad

- rozbory hospodaření základních a ma-
teřských škol v obvodu za rok 2006

- poskytnutí sponzorského daru ve výši 
30 000 Kč Středisku volného času Korunka 
v Ostravě-Mariánských Horách

uložilo:
- kontrolnímu výboru provést kontrolu 

veřejné zakázky „Suterén Železná 10,12“

Rada městského obvodu na svých 
schůzích

rozhodla o uzavření Smluv o dílo na 
provedení:

- čištění vpustí dešťové kanalizace s fir-
mou P&P Group, s.r.o.

- dodání a montáž poklopů dešťové ka-
nalizace s firmou P&P Group, s.r.o.

- vodorovného značení na komunika-
cích v obvodu s firmou Ostravské komuni-
kace, a.s.

- opravy ležaté kanalizace pro domy Ko-
runní 64 a Sušilova 2 s firmou Jiří Duda

- dodání PC komponentů, periferií a 
softwaru s firmou BRAIN COMPUTERS 
s.r.o.

- zateplení štítů u domů Vršovců 56 a 58 
s firmou Miroslav Kohoutek

- výměny oken v domě Raisova 21 s fir-
mou Tomáš Latka

rozhodla o uzavření Dodatků k již uza-
vřeným Smlouvám o dílo:

- na akci „Rekonstrukce obytných domů 

28. října 155, 157, 159, Výstavní 2, 2a včet-
ně zateplení“ s firmou INTOZA, s.r.o.

- na provádění údržby zeleně na zre-
generovaných plochách sídliště Fifejdy I. 
s firmou ARBOR MORAVIA, s.r.o.

- na provádění údržby místního hřbitova 
s firmou Peter Pavlík

- na stavbu „Rekonstrukce MŠ Gen. 
Janka v Ostravě-Mar. Horách“ s firmou 
POEL, s.r.o.

rozhodla:
- ukončit Smlouvy o dílo na provádění 

prací v rámci oprav a údržby bytového fon-
du s dodavateli k 31. 12. 2007

- vyhlásit výběrové řízení formou ve-
řejné zakázky na zajištění oprav a údržby 
bytového fondu v obecních domech od 1. 
1. 2008

- o ukončení Smlouvy o nájmu neby-
tového prostoru v domě Přemyslovců 32, 
uzavřené s p. Bartuskem a to Dohodou 
k 30. 9. 2007

- o ukončení Smlouvy o nájmu neby-
tového prostoru v domě Přemyslovců 65, 
uzavřené s Kanceláří Poslanecké sněmov-
ny ČR, a to výpovědí k 30. 9. 2007

- o ukončení Smlouvy o poskytování 
právní pomoci, uzavřené s JUDr. Radimem 
Miketou, a to Dohodou k 30. 6. 2007

- o uzavření Smlouvy o poskytování 
právní pomoci advokátní kanceláří JUDr. 
Beneše od 1. 7. 2007

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí práv-
ní pomoci při zadávání veřejných zakázek 
„Údržba zeleně“ a „Údržba a čištění komu-
nikací“ s JUDr. Smutnou

- o jednostranném zvýšení nájemného 
v obecních bytech (mimo půdních vesta-
veb) ve smyslu §. 3 odst. 3 zákona č.107/
2006 Sb., v platném znění, s účinností od 
1. 1. 2008

rozhodla o poskytnutí finančních darů:
- p. Adamu Vašinovi ve výši 15 000 Kč
- Svazu tělesně postižených ve výši 

4 000 Kč
- Církvi československé husitské ve výši 

5 000 Kč
- Občanskému sdružení Svatováclavský 

hudební festival ve výši 15 000 Kč
- p. Bohuslavu Koblihovi ve výši 

5 000 Kč
- TJ Mariánské Hory oddílu lukostřelby 

ve výši 10 000 Kč
- Hudební agentuře Zdeněk Tofel – Zde-

ny ve výši 10 000 Kč
- TJ Slovan Ostrava ve výši 20 000 Kč
- pěti žákům ZUŠ E.Marhuly po 500 Kč
- Klubu rodičů a přátel ZUŚ E. Marhuly 

ve výši 3 000 Kč
- Nadaci Landek ve výši 5 000 Kč
- Tyflo Centrum Ostrava, o.p.s., ve výši 

5 000 Kč

- Bílý nosorožec, o.p.s., ve výši 
20 000 Kč

zrušila: 
- užívání závěsného odznaku se stát-

ním znakem při občanských obřadech 
členkám ZMOb MUDr. Zdeňce Nohelové 
a Mgr. Ludmile Večerkové

schválila:
- užívání závěsného odznaku se stát-

ním znakem při občanských obřadech 
místostarostovi RSDr. Jiřímu Boháčovi 
a uvolněnému členu RMOb Ing. Jiřímu 
Jezerskému

zrušila:
- k 6. červnu 2007 odbor kontroly 

ÚMOb
- k 8. červnu 2007 komisi pro vzdělává-

ní, kulturu a volnočasové aktivity a komisi 
investiční a majetkovou

vzala na vědomí:
- rezignaci Ing. Rudolfa Zahradníka na 

funkci tajemníka ÚMOb ke dni 17. června 
2007

schválila: 
- uzavření Smlouvy příkazné o posky-

tování závodní preventivní péči s MUDr. 
Pustkovou

- Dohodu o vzájemné spolupráci při za-
jišťování veřejného pořádku a bezpečnosti 
s obvodním oddělením PČR Ostrava-Mari-
ánské Hory

- Směrnici č. 3/2007 o pronajímání bytů 
v Domech s pečovatelskou službou, plat-
nou od 1. 7. 2007

- Doplněk č. IX. Organizačního řádu 
ÚMOb MHaH, platný od 1. 9. 2007

- rozdělení kompetencí uvolněných čle-
nů ZMOb

zřídila s účinností od 1. 9. 2007 tato od-
dělení odboru sociálních věcí:

- sociálně právní ochrany
- hmotné nouze
rozhodla s účinností od 1. 9. 2007:
- změnit název oddělení pečovatelské 

služby odboru sociálních věcí na odděle-
ní péče o seniory a osoby se zdravotním 
postižením

jmenovala s účinností od 1. 9. 2007:
- Ing. Rudolfa Zahradníka koordináto-

rem využití osob odsouzených k vykonání 
obecně prospěšných prací v obvodu

- Ing. Dagmaru Pulchartovou vedoucí 
odboru výstavby, VHaZ

- p. Pavlu Uhrovou vedoucí Kanceláře 
vedení radnice

zamítla:
- žádost p. Břetislava Huly o prominutí 

poplatku z prodlení za dlužný nájem

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady 
městského obvodu za období 06/2007 – 08/2007

OBROVSKÝ ÚSPĚCH
Ve dnech 5 - 7. 7. 2007 se konalo v rakouském Seefeldu MISTROV-

STVÍ SVĚTA V LATINO-SHOW-FORMATIONS. Soutěže se účastnili 
tanečníci ze všech kontinentů v 57 různých kategoriích. Zástupci České 
republiky se mezi světovou konkurencí nenechali zahanbit.

MISTRY SVĚTA pro rok 2007 v této dětské kategorii se staly svěřen-
kyně z dětského klubu FIT - MATES - Jany Kuchařové - Ostrava - Čes-
ká republika s choreografií pod názvem KOČKY. Pro Českou republiku 
je to obrovský úspěch, poprvé v historii přebíral zlatou medaili dětský 
taneční kolektiv z ČR. Mladým tanečnicím k jejich obrovskému úspě-
chu srdečně gratulujeme, určitě mu předcházelo mnoho dřiny, potu 
a nasazení nejen malých KOČEK, ale i jejich rodičů a prarodičů. 

 Jana Kuchařová

První týden v září se na pozvání 
Ing. arch. Liany Janáčkové sjely 
do Ostravy starostky z Polska, Lo-
tyška, Slovenska, Slovinska, Mal-
ty, Maďarska, Rumunska a ČR na 
I. Mezinárodní setkání starostek 
Evropské unie. Hlavním tématem 
přednášek byla „Žena v politice“. 
V rámci programu účastnice na-
vštívily město Ostrava, Pustevny, 
Rožnov, Prahu a Karlštejn. Tato 
akce nebyla hrazena z rozpoč-
tu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. (GZ)

Evropské starostky Evropské starostky 
v Ostravěv Ostravě
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Na tomto místě 
jsem pro vás připra-
vila novou rubriku: 
„Ptám se a odpověď 
hledám“. Jaký bude 
mít smysl? Člověk 

několikrát za den vysloví otázku 
a neustále hledá něco nebo něko-
ho, kdo mu odpoví, popř. navede 
k odpovědi. Tak tomu bude i tady. 

Své otázky budu směřovat na 
kolegy z Radnice a pokud vás 
tato rubrika zaujala, ptejte se také. 
Ptejte se na to, co vás zajímá, na 
to, co nevíte, na to, co potřebujete 
znát v běžném životě nebo práci, 
informujte se..

A já se ptám jako první:
Co vše může občan vyřídit na 

radnici mimo úřední dny?
Tuto otázku jsem položila všem 

vedoucím odborů radnice. Všichni 
svorně odpověděli:

„Vše. Na naší radnici máme 
stejný přístup k občanům v ne-
úřední dny jako v úřední. Jsme 
schopni a ochotni jim pomoci se 
vším, co potřebují. Mohou uhradit 
nájemné, mohou si nechat ověřit 
podpis, mohou podat různé žádos-

ti, mohou se přijít poradit… Nikdy 
jsme netrvali na tom, že záležitosti 
občanů se vyřizují jen v úředních 
dnech. Je nutno však vzít v úvahu 
skutečnosti, že mimo úřední dny 
musíme řešit záležitosti v terénu, 
chodíme na školení či na jiná šet-
ření. Doporučujeme proto předem 
telefonickou domluvu přímo s ur-
čitým pracovníkem.“

K tomuto tématu se vyjádřila 
i vedoucí kanceláře vedení:

„Občané si mohou sjednat 
schůzku s uvolněnými členy za-
stupitelstva městského obvodu (tj. 
paní starostka, p. místostarosta, p. 
uvolněný člen rady) v kterýkoliv 
den v týdnu, tj. i v den neúřední 
po předchozí telefonické domluvě 
na sekretariátě (tel. 599 459 211, 
599 459 225).“

(GZ)

Pozn. redakce: Své otázky mi 
můžete zaslat na e-mail: zeisber-
ger@marianskehory.cz nebo pře-
dat osobně na podatelně pod hes-
lem: Ptám se… Automaticky však 
budou vyčleněny všechny otázky 
pobuřující, urážející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

odloučená pracoviště:
STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ, Ostrava-Poruba Čkalovova 10

STŘEDISKO TURISTŮ, Ostrava-Poruba, B. Martinů 17

Vážení rodiče, děti, mládeži, přátelé,
Středisko volného času Korunka připravilo pro vás i letos širokou 

nabídku kroužků, klubů, akcí a jiných aktivit. Přesto, že v našem zaří-
zení bude probíhat rekonstrukce, budeme i nadále v provozu a vše bude 
zajištěno tak, aby trávení vašeho volného času probíhalo v klidu a bez-
pečí. Přijďte se k nám podívat, jsme připraveni nabídnout různé aktivity 
v oblastech sportu, umění, ekologie, přírodovědy, turistiky, tance apod. 
Nejsme jen pro děti a mladé lidi, pro dospělé je naše nabídka také široká 
a my pevně věříme, že si u nás vyberete. Nabídka, kterou zveřejňujeme, 
platí pro Mariánské Hory. Ostatní kroužky a další podrobnosti najdete 
na www.svc-korunka.cz. Chceme poděkovat společnosti EVRAZ Vítko-
vice Steel za poskytnutí sponzorského daru, který použijeme k nákupu 
ozvučovací techniky. Přejeme hlavně dětem a mládeži hodně úspěchů 
v novém školním roce a po skončení vyučování budete u nás vítáni.

Za kolektiv zaměstnanců SVČ Korunka, Jana Secová – ředitelka

Nabídka kroužků:
STŘEDISKO UMĚLECKÝCH AKTIVIT:
VÝTVARNÉ KROUŽKY l KERAMIKA l VÝTVARNÉ A TEX-
TILNÍ TECHNIKY l HOPSÁLEK – pro předškoláčky l RENNY-X 
– taneční soubor l DIVIDLO – divadelní soubor l HLUBINA – folk-
lorní soubor l DIVIDLO – IMPROVIZAČNÍ LIGA l KERAMIKA l 
VÝTVARNÉ A KREATIVNÍ TECHNIKY l CVIČENÍ MAMINEK S 
DĚTMI l RENNY-X – taneční soubor l DIVADELNÍ VÝTVARNÉ 
TECHNIKY l COUNTRY PRO MLÁDEŽ A DOSP

STŘEDISKO SPORTU A OUTDOORU:
FLORBAL 2 x týdně l ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ l KLUB DESKO-
VÝCH HER l VOLEJBAL l DISCO DANCE – taneční kroužek l 
PLAVÁNÍ PRO MALÉ I VĚTŠÍ l JÓGA A KONDIČNÍ CVIČENÍ l 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ l STOLNÍ TENIS l FLORBAL 2 x týdně 
l KLUB DESKOVÝCH HER l SHOW DANCE – scénický tanec l 
MAŽORETKY l LATINSKO-AMERICKÉ TANCE l TENIS l LY-
ŽAŘSKÁ ŠKOLKA l LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
   

Akce ŘÍJEN:
20. 10. 2007: Soustředění souboru HLUBINA
25.-28. 10. 07: Soustředění souboru DIVIDLO
25.-28.10. 07: Výtvarný kurz
27. 10. 2007: Výroční koncert souboru HLUBINA DK Města Ostravy

SLUŽBY V DPS
Gerifit centrum, Novoveská 

14, Ostrava-Mariánské Hory, 
tel. č. 599 459 122.
ÿ KADEŘNICTVÍ: objed-

návky na tel. 604 568 999 nebo 
599 459 122, p. Eckertová. Pro-
vozní doba: Po, St, Pá od 8.00 do 
14.00, Út a Čt od 12.00 do 12.00 
hodin
ÿ REHABILITACE: i nadá-

le funguje rehabilitace hrazená 
zdravotními pojišťovnami. Zá-
jemci se mohou hlásit na tel. 
599 459 121 u p.Hermanové
ÿ PEDIKURA: objednávky 

na tel. 732 556 665, p.Urbanco-
vá. Provozní doba: Po od 11.00 
do 15.00 hodin v domácnostech 
u klientů, Út, St, Čt od 7.00 do 
12.00 hodin
ÿ SENIOR KLUB: Přednášky 

Mgr. Zdeňka Samka vč. projek-
ce diapozitivů . Začátek vždy ve 
14.00 hodin:
l 2. října – Toulky Moravsko-

slezským krajem – I.díl
l 6. listopadu – Toulky Mo-

ravskoslezským krajem – II.díl
l 4. prosince – Perly Toskán-

ska
Dagmar Tokařová, sociální
pracovnice pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen.
Hrušky 1, Ostrava-Marián-
ské Hory, tel.č. 599 459 131, 
599 459 132 (pečovatelky)
ÿ PEDIKURA: každý pátek 

od 17.00 do 12.00 hodin. Ob-
jednávky na tel. 732 556 665 p. 
Urbancová
ÿ KADEŘNICTVÍ: lichý 

týden: Po - Čt od 8.00 do 17.00 
hodin, Pá od 11.00 do 17.00 
hodin, So dle objednávky. Sudý 
týden: Po - Čt od 8.00 do 15.30 
hodin, Pá od 11.00 do 15.30 ho-
din, So dle objednávky. Objed-
návky na tel. 604 735 329 nebo 
596 636 198

Taťána Ryboňová, sociální
pracovnice pečovatelské služby

Na internetu je zveřejněna vojenská mapa 
Čech a Moravy z poloviny předminulého století. 
Samozřejmě, že nás zajímají Mariánské Hory 
a Hulváky. Víme, že se jmenovaly Čertova Lhot-
ka, německy Ellgoth a pod tímto názvem je na 
mapě. Všimněte si, že už je tam železnice do Ha-
liče a cesta spojující Novou Ves s Moravskou Os-

travou. Z centra Lhotky, které bylo umístěno pod 
kapličkou na „Vršovců“ byla na ni jediná propoj-
ka (dnes ulice Přemyslovců) do zcela nezastavěné 
jižní oblasti. 
Řeka Odra hodně meandruje a asi po každé 

povodni mění své koryto a dělá rybníky, které 
později vyschnou. Ti z Vás, kteří mají přístup na 
www.mapy.cz se jistě zahloubají do historických 
realit svého bydliště. Napište, na co zajímavého 
jste přišli. Rádi zveřejníme. Jiří Jezerský

MAPA

Léto je za námi, dětem začaly je-
jich povinnosti a rodičům se možná 
trochu ulevilo od každodenních sta-
rostí s tím, zda jejich ratolest má za-
jištěn program či je zajištěno jejich 
hlídání. Kde vlastně děti trávily svůj 
volný čas? Některé byly u babiček 
a dědečků, některé „tábořily“, ale 
pořád zbývalo spoustu volných dní 
na tzv. „městské“ prázdniny. V tuto 
chvíli přijdou na řadu veškeré volné 
plochy, hřiště, či parky s prolézač-
kami. Není jich mnoho, neboť mezi 
námi není bohatého mecenáše, který 
by tzv. „hrací prvky“ zřizoval nebo 
naopak ty stávající neustále opravo-
val. A Radnice nemá tajné fondy.

Posuďte sami:
V našem obvodě najdete hřiště 

na ul. Ludmilina, o které se svědo-
mitě stará TJ Mariánské Hory, Skate 
park v areálu ZŠ Gen. Janka, které 
je možno využít od 15.00 hodin, 
v sobotu či v neděli celý den. Dal-
ší možnosti dětského vyžití nabízí 
přírodní dolina na sídlišti Fifejdy, 
hřiště uprostřed parku Plynojemu, 
volná zeleň za domy Baarova 15 
a 17 a v poslední řadě „hřišťátko“ 
v zadním traktu mezi Gen. Janka 
a J. Trnky.

Pokud máte malé děti a hledá-
te houpačky, prolézačky, můžete 
je najít na sídlišti Fifejdy za domy 
Gucmana 3, Gen. Hrušky 2 a 6, dále 

mezi mateřskou školou a obytnými 
domy Gen. Hrušky 10 a 20. Nesmí-
me zapomenout na parčík u bývalé 
Hodoňanky. Někteří z Vás v minu-
losti využívali houpačky v parku 
u Plynojemu. Zde jsou všechny 
hrací prvky doslova zdevastované 
a neopravitelné. V nejbližší době je 
nechá Radnice demontovat.

Míst není mnoho, co říkáte? 
A těch málo si moc nevážíme. Mož-
ná nejsme připraveni na „volnost“ 
a potřebujeme všechny prostory 
obehnat plotem, uzamykat a hlídat 
kamerovým systémem. Možná by 
pak z jezírka u bývalé Hodoňanky 
bylo jezírko a ne skladiště nepotřeb-
ných věcí jako láhve, krabice, ple-
chovky. A možná by houpací koně 
zůstali pro malá škvrňata a možná 
by si děti měly kde hrát.

Radnice k tomuto tématu nezů-
stává lhostejná. V současné době 
probíhá jednání s řediteli základních 
škol ohledně využití školních hřišť 
nejen pro žáky, ale v odpoledních 
hodinách i pro širokou veřejnost. 
Oprava stávajících sídlištních hřišť 
je nákladná a neefektivní, anonymní 
prostředí neustále přitahuje vandaly. 
Naskýtá se tedy řešení rekonstrukce 
stávajících školních hřišť, které bu-
dou pod dozorem správce a v noci 
uzamykatelné. Co Vy na to?

 (GZ)

Kde naše dětí tráví volný čas?

Zájmové činnosti, kroužky, sportovní aktivity:
v  Ententýky s flétničkou – hudební klub rodičů 

a dětí vhodný pro alergiky a děti s dýchacími 
potížemi (dle zájmu)

v  Sportovní klání na zahradě, jóga – relaxační 
cviky

v Organizování zotavovacích akcí – škola v přírodě
Společné činnosti dětí a rodičů:
v  Organizování společných akcí v areálu školní 

zahrady
v  Organizování výletů za krásami naší vlasti – vláč-

kem, autobusem (hrad Helfštýn, Ostravice…)

Mateřská škola Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14/A,
zastoupená ředitelkou Jitkou Štachovou,

tel. 596 622 311, e-mail: msov.matrosovova@centrum.cz

nabízí rodičům Volná místa v MŠ na školní rok 2007/2008
po domluvě s rodiči přijímáme i děti od 2,5 let

Provoz MŠ: 6.00 - 16.00 hod, výše úplaty za vzdělávání 300 Kč/měsíc
Kontakt: Mateřská škola Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvková organizace

tel. 596 622 311, e-mail: msov.matrosovova@centrum.cz, přihlášky do 30. 9. 2007
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V průběhu 7 měsíců došlo na 
území patřící pod obvodní od-
dělení Mariánské Hory k 1518 
trestným činům, z toho: 1070 
bylo majetkového charakteru, 
z toho 869 krádeží prostých (krá-
deže osobních věcí), 448 krádeží 

nemajetkových (řízení vozidla 
bez řidičského průkazu, řízení 
v podnapilém stavu).

Počet případů objasněných 
(zadržení či zjištění pachatele): 
500, tj. 33 %. 

(GZ)

Co říká statistika?

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně našeho Zpravoda-
je, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela Zeisberger, tel.: 599 459 234, 
604 833 062, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz. Cena inzerce je 
stanovena na 10 Kč za cm2, černobílé provedení. Za inzerci čtvrtletní 
bude poskytnuta sleva 10 %, na celoroční sleva 20 %. (red.)

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

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

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)

Občanské sdružení seniorů 
v Ostravě, které slučuje více než 
40 organizací tohoto tematické-
ho zaměření se snaží již sedmý 
rok zajišťovat realizaci Národní-
ho programu přípravy populace 
na stárnutí, který byl vyhlášen 
vládním usnesením. A to nikoliv 
proklamacemi, ale praktickým 
uplatňováním služby členům za 
účelem zpříjemnění života ve stá-
ří, které není jen smutek, nemoci 
a beznaděj, ale přináší i radost ze 
společného života. 

Cílem je výměna zkušeností, 
vzájemná spolupráce a hledání 
cest, jak zpříjemnit život ve stáří. 
Také spolupracujeme s organi-
zacemi seniorů celostátního cha-
rakteru, a to s Asociací důchodců 
odborářů a Radou seniorů ČR. 
Závěrem loňského roku vzniklo 
regionální pracoviště Rady senio-
rů v Ostravě v Domě odborových 
služeb na Českobratrské ulici 18, 
v 1. poschodí, dveře č. 55, tel. 596 
111 023, jako bezplatná poraden-
ská služba, kde vedle sociálních 
služeb je i možnost bytového po-
radenství a právní poradny. Naše 
Společnost senior zřídila v Domě 
kultury města Ostravy internetové 
vzdělávací centrum pro seniory 
s cílem vytvořit nejlepší podmín-
ky pro výuku práce na počítačích 
a práci s internetem. Za 3 roky 
v desetihodinových kurzech pat-

řičnou kvalifikaci získalo několik 
set absolventů. Nejsou výjimky 
80letých studentů! Odpolední ho-
diny jsou pak vyhrazeny k procvi-
čování získaných dovedností vždy 
za odborného dohledu lektora. 

V tomto centru obdržíte i celo-
státní noviny Doba seniorů, které 
vycházejí vždy poslední pátek 
v měsíci a jsou v prodeji na stán-
cích denního tisku. O naší činnosti 
je informován Magistrát města Os-
travy, primátor i krajský úřad, od-
kud máme podporu a pochopení. 
Ostravský rozhlas v relaci Seni-
orklubu pravidelně každou neděli 
v 9.30 hodin věnuje půlhodinku 
problematice seniorů, opakování 
je v pondělí ve 14.00 hodin. Čtyři-
krát do roka vychází také časopis 
Seniortip, a to již jedenáctý rok, 
který vydává Seniorspolečnost 
a který v počtu 10 000 výtisků 
rozesíláme zdarma na kontaktní 
místa do celého kraje. Konáme 
pravidelně tradiční setkání senio-
rů v klubu Atlantik, třída Čs. legií 
7, Ostrava, ať už to bylo s hejtma-
nem, primátorem nebo starosty. 
Pravidelně navštěvujeme také ver-
nisáže výtvarníků v ostravských 
galeriích a besedujeme s nimi, 
jako např. s Josefem Ondráškou, 
Karlem Hrudou, Lubošem Pro-
cházkou, Vladimírem Neuvirtem. 
Zajímavé jsou také kulturní akce 
v Domě Librex, které svojí výji-

Koordinační rada seniorů a zdravotně 
postižených vybízí ke spolupráci

mečností přitahují pozornost nás, 
seniorů. A pro zástupce senior-
ských organizací, které mají zájem 
spolupracovat, nabízíme účast na 
měsíčních poradách, které se ko-
nají v kulturním zařízení Jízdárna, 
ul. Na Jízdárně 18, Ostrava. Ty se 
konají ve středu 19. září, 17. října, 
14. listopadu a 12. prosince 2007 
vždy od 9.00 hodin. Názorně tak 
ostravští senioři dokazují, že nej-
lepší recept proti stáří je aktivita. 
Hlavním cílem našeho snažení je, 
aby stáří mělo lidskou tvář, my 
měli blíže jeden k druhému, vzá-
jemně si pomáhali, měli nejen ote-
vřené oči, ale i srdce.

Spolupracovat se seniory není 
marné, to se pomaleji stárne.

Ing. L. Pásek, předseda
koordinační rady seniorů 
a zdravotně postižených
města Ostravy

¸ Reálnou podobu 
začíná nabírat vybu-
dování vlakotramva-
jového spojení mezi 
Ostravou a Orlovou. 

Soupravy, které současně jezdí po 
tramvajových i železničních kole-
jích by v budoucnu mohly spojit 
většinu měst v regionu.
¸ Společnost Hruška bude 

prodávat vlastní pečivo. Největší 
tuzemský řetězec s potravinami 
začal budovat v Ostravě-Martino-
vě pekárnu, zahájení pekařské vý-
roby se plánuje na Velikonoce.

¸ Od 24. 8. do 1. 11. 2007 je 
otevřena veřejnosti technická pa-
mátka zvaná Ostravské Hradčany. 
Dolní oblast Vítkovic můžete na-
vštívit pátek – neděle od 9.00 do 
19.00 hodin. Prohlídky začínají 
každou lichou hodinu.
¸ Spotřebitelé v Moravsko-

slezském kraji mohou zdarma 
využít služby nově zřízené po-
radny Sdružení obrany spo-
třebitelů ČR. Pokud si nevíte 
rady a potřebujete informace 
o reklamačním řízení nebo např. 
o podmínkách odstoupení od kup-
ní smlouvy, pište na ostrava@
spotrebitele.info.cz nebo volejte 
na tel. 596 111 252. GZ

ZAUJALO MĚ:

Jednou z událostí, která by měla být zaznamenána z více úhlu 
pohledů je povodeň v roce 1997.

Obracím se proto na občany Mariánských Hor a Hulvák (ale 
nejen na ně), aby zalovili v paměti, ve svém fotoarchivu, v novi-
nových článcích a pro kroniku této radnice sepsali krátkou nebo 
dlouhou  slohovou práci na téma: povodeň v MH + H (rok 1997). 
Všem, kteří si dají tu práci, napíšou a pošlou na adresu radnice 
své vzpomínání, předem děkuji. Jejich příspěvek bude zařazen do 
kroniky našeho městského obvodu. Děkuji, Jiří Jezerský

Povodeň
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Tento Zpravodaj s povolením MMO vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky, Přemyslovců 63,  709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon 

599 459 102-107, odpovědná redaktorka: Bc. Gabriela Zeisberger, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. 
Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory. Distribuce – Česká pošta, s. p.

ZPRAVODAJ

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

OBČERSTVENÍ 

PÓZAPÓZA
ÿ  Výdej hlavních jídel, polévek a minutek  

dle denní nabídky
ÿ  Výrobky studené kuchyně - denně čerstvé  

saláty, chlebíčky, zákusky
ÿ Teplé nápoje - káva, čaj
ÿ Rozlévané nealko nápoje, cukrovinky atd

28. října 158, Ostrava-Mariánské Hory (naproti hotelu Harmony)

V TÉTO PROVOZOVNĚ PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA
CHLEBÍČKY, MÍSY, JEDNOHUBKY, ZÁKUSKY A DORTY

Firma Alice Večeřová PÓZA, PÓZA, o.s.,o.s.,
nabízí gastronomické služby ve svých provozovnách:

ÿ  Výroba, rozvoz a výdej teplých jídel na území města Ostravy
ÿ  Výroba a rozvoz chlazených jídel
ÿ  Firemní a rodinné akce, rauty        

(denně výběr z několika druhů hlavních jídel, obědové a přesnídávkové polévky, minutky, saláty)

Jídelna PÓZA, Kralická 3, Ostrava-Mariánské Hory

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

PRONAJMU ZAVEDENÉ
A VYBAVENÉ KADEŘNICTVÍ

Volejte tel.: 724 204 488
LEVNĚ

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

8 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK    e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

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

www.zdravakuze.cz

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614
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