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Čekám na radu
Nikdo není dokonalý a tak žádám o radu.

Poraďte, prosím, čím a jak oslovit spoluob-
čany s informací, že SBĚRNÝ DVŮR na u-
lici Rybářské (kousek od Kauflandu) je zde
proto, aby kdokoliv, téměř s čímkoliv, tam
mohl zadarmo odložit to, co se mu doma ne-
hodí.

Bezvadná, senzační, příjemná zpráva v
záplavě pomluv a katastrof. Navíc, takhle to
funguje již téměř rok! V každém Zpravodaji
opakují, opakuji, opakuji, že SBĚRNÝ
DVŮR je tu pro nás - pro vás.

Jako kdyby se hrách na stěnu házel. Igno-
ranti pořádku, negramotní jedinci (budete se
divit, i tací jsou po letech povinného vzdělá-
ní mezi námi) a vykukové s urputností sobě
vlastní dále a stále intenzivněji zakládají v
nočním příšeří u popelnic, u cizích plotů,
mezi keři veřejné zeleně černé skládky. Po-
čítají s tím, že radnice jejich gauč, jejich ko-
berec, jejich ledničku nenechá povalovat u-
prostřed města. Přece se o to NĚKDO musí
postarat. ONI přece jsou „daňoví poplatní-
ci!“ Je to zákeřná hra bez pravidel a věčná.

Nevěříte? Přikládám dokumentární foto-
grafie, abych usnadnil přemýšlení těm, kteří
mi chtějí poradit. 

Jiří Jezerský

Zcela zaplněné hle-
diště pod pódiem, vy-
budovaným přímo na
Mariánském náměstí
přivítalo v úterý 12.
srpna všechny soubo-
ry, vystupující na letos
již 6. ročníku festivalu
Folklór bez hranic.
Celý festival v Mari-
ánských Horách zahá-
jila starostka našeho
městského obvodu Li-
ana Janáčková.

Přes nebývalé vedro
podpořili diváci všech-
ny vystupující soubory
bouřlivým potleskem.
Na výkonu neubraly
ani bohaté a mnohdy
velmi teplé kostýmy,
které v letošním létě
tanec jistě přinejmen-
ším „znepříjemnily“.

Původně avízované Novozélanďany či
Peruánce nahradil již loni velmi úspěšný
soubor Africké bubny, který opepřil exoti-
kou, ale skvělí byli i Rakušané, Poláci a ta-
ké české soubory předvedly ze svého re-
pertoáru opravdu to nejlepší.

Potěšující byl fakt, že v hledišti bylo vi-
dět převahu především mladých tváří, kte-
rým se folklór zjevně velmi líbí.

Je třeba velmi poděkovat organizátorům
této dnes již velmi významné ostravské ak-
ce, kterými je mariánskohorská Hlubina 
a Společnost pro kulturu a umění v Ostravě.

Tradičně navštěvují představitelé jedno-
tlivých vystupujících souborů i místní rad-
nice. Bylo velmi příjemné vidět zblízka
jednotlivé kroje a dozvědět se o souboru
bližší informace. A taky vidět, že folklór
dnes baví i tu nejmladší generaci. 

(TK)

Mariánské náměstí roztančil Folklór bez hranic

Úřad městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky oznamuje, že bude k veřejnému
nahlédnutí vyložen obnovený katastrální
operát v katastrálním území Zábřeh-Hul-
váky. Upozorňujeme, že toto oznámení se
netýká vlastníků nemovitostí, které se na-
cházejí v katastrálním území Mariánské
Hory.

Obnovený katastrální operát (jmenovitě -
soupis parcel, listy vlastnictví a katastrální
mapy) v katastrálním území Zábřeh-Hulvá-
ky bude v souladu se zněním § 16 odst. 1 zá-
kona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky, vyložen k veřejnému na-
hlédnutí v budově Obvodního úřadu Ma-
riánské Hory a Hulváky, v přízemí u ob-
řadní síně - vchod z ulice Přemyslovců, 
v pracovní dny od 1. 9. do 12. 9. 2003, a to
následovně: v pondělí a středu od 10.00
do 11.30 a od 12.30 do 17.00, v úterý, čtvr-

tek a pátek od 10.00 do 11.30 a od 12.30
do 14.00 hodin.

U vyloženého operátu budou přítomní
dva pracovníci Katastrálního úřadu v Ostra-
vě.

Po celou dobu vyložení se mohou vlast-
níci nemovitostí seznamovat s výsledky ob-
novy katastrálního operátu. Pro vlastníky je
důležitá především skutečnost, že z nově
vytvořené digitální (tj. v počítači vedené)
katastrální mapy jsou nově vypočteny vý-
měry parcel, které se mohou o několik
metrů čtverečních odchylovat od výměr do-
savadních, určených v drtivé většině pouze
odměřením z ručně kreslené mapy. V soula-
du s § 5 odst. 7 katastrálního zákona touto
obnovou nejsou dotčena vlastnická práva 
k nemovitostem. U vyložení vlastníci ob-
drží bezplatně informativní výpis z ka-
tastru nemovitostí ve stavu po obnově 

operátu s těmito novými výměrami. Stav
parcel na mapě přitom respektuje všechny
výsledky přímých zeměměřičských prací,
které má katastrální úřad k dispozici. Dále
byly parcely dosud vedené ve zjednodušené
evidenci převedeny na řádné parcely katast-
ru nemovitostí a dle potřeby přečíslovány.

Upozorňujeme, že v souladu s § 16 odst.
3 katastrálního zákona mohou vlastníci bě-
hem vyložení a ještě ve lhůtě 15 dnů poté
proti obsahu obnoveného operátu podávat
námitky. Ty je možno podat pouze písemně
u pracovníků přítomných u vyložení nebo
přímo na Katastrálním úřadě. Také upozor-
ňujeme, že u vyložení nebudou podávány ji-
né informace než o případných nových čís-
lech a výměrách parcel a o jejich situování
na katastrální mapě. 

Obnovený katastrální operát nabude
a dosavadní katastrální operát současně po-

zbude platnosti dnem 20. 9. 2003. Jestliže
do tohoto data nebude pravomocně rozhod-
nuto o některých námitkách, může katastrál-
ní úřad i přesto vyhlásit platnost, ovšem
pouze za předpokladu, že tuto okolnost vy-
značí na příslušném listu vlastnictví.

Závěrem sdělujeme, že obnova katast-
rálního operátu, jejíž podstata spočívá 
v jeho komplexním převedení do počíta-
če, se provádí postupně na celém území
České republiky. Tuto obnovu je třeba chá-
pat jako nezbytný krok k plánovanému pro-
pojení katastrálního operátu jakožto infor-
mačního systému s dalšími informačními
systémy České republiky, postupně také pře-
váděnými do počítačů.

Věříme proto, že nezbytnost tohoto kroku
bude všemi vlastníky přijat s pochopením,
za což všem děkujeme.

Oznámení vlastníkům nemovitostí v kat. území Zábřeh - Hulváky
o vyložení obnoveného katastrálního operátu

Koncem měsíce června si dali členové za-
stupitelstva našeho městského obvodu
schůzku u kostela na Stojanově náměstí.
Průvodkyní malé procházky sídlištěm Fi-
fejdy I byla starostka našeho obvodu Liana
Janáčková. Zastupitelé se mohli na vlastní
oči přesvědčit, jak pokračuje akce s ná-
zvem Regenerace sídliště Fifejdy I. A že by-
lo na co se dívat! Domy změnily fasády,

mají bezbariérové vstupy, zateplení a kva-
litní nová okna. Škola má nový vstup a je
zdobená mozaikou. Těsně před otevřením
je i nové skateové hřiště. Samozřejmostí
jsou i nové chodníky a osvětlení. Od června
se v pracích opět postoupilo a tak pokud
zrovna na sídlišti nebydlíte, udělejte si tam
procházku. Přesvědčíte se na vlastní oči, co
vše se již změnilo. (TK)

Zastupitelé na obchůzce

NOVÁ AKROPOLIS, kulturní asoci-
ace, 28. října 270, Ostrava-Mariánské
Hory, www.akropolis.cz

Info. tel.: 596 134 980 (17.00 - 21.00),
mobil: 777 888 656

Pořádá akce:
Středa, 3. září v 19 hodin MÝTUS 

A SYMBOL.
Přednáška: Univerzální mýty, Symboly

a lidské vědomí, Metafyzický jazyk sym-
bolů. Přednáší Antonín Vinkler. Místo ko-
nání: Nová Akropolis, 28. října 270, Os-
trava-Mariánské Hory. Vstupné 35 Kč.

Čtvrtek, 11. září v 18 hodin VELKÁ
UČENÍ VÝCHODU A ZÁPADU.

Cyklus přednášek srovnávací filoso-
fie. První přednáška a přihlášky: Cyklus
obsahuje 15 přednášek, které budou probí-
hat jednou týdně. Cena celého cyklu 

700 Kč. Přednáší Antonín Vinkler. Místo
konání: Nová Akropolis, 28. října 270,
Ostrava-Mariánské Hory. Na první před-
nášku vstup volný.

Středa, 1. října v 19 hodin PALEN-
QUE, PERLA MAYSKÉ KULTURY.

Přednáška s diapozitivy: Historie měs-
ta a jeho významu v dějinách Mayů. Po-
svátná mayská architektura. Tajemství
Chrámu nápisů. Přednáší Jana Kučerová.
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října
270, Ostrava-Mariánské Hory. Vstupné 35
Kč.

Denně 17 - 21 hod. DOTEKY VĚČNÉ
KRÁSY. Prodejní výstava archeologic-
kých reprodukcí: Egypt, Řecko, Řím, Me-
xiko, Indie, České země. Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava.

Laguny Ostramo - skládka nebezpečných
odpadů, je jedna z největších ekologických
zátěží v republice. Od roku 1997 ji prostřed-
nictvím odštěpného závodu Sanační práce
spravuje s. p. DIAMO.

Celý proces přípravy sanace lagun byl 
ukončen v říjnu 2001 vydáním rozhodnutí
ČIŽP o uložení k nápravě - odstranění staré
ekologické zátěže. Toto rozhodnutí bylo 
z legislativních důvodů v září 2002 zrušeno.
DIAMO s. p., jako nabyvatel této zátěže,
MŽP a FNM ČR a také město Ostrava stáli
před problémem, jaký bude další osud
skládky a zda se město dočká odstranění ne-
příjemné skládky v blízkosti bytové zástav-
by, to je i našich Fifejd.

Celého problému se ujalo MŽP s cílem
vyřešit definitivně legislativní nedostatky,
bránící zahájení sanace lagun.

Výsledkem úsilí bylo zpracování návrhu

vládního usnesení na změnu Zásad vypořá-
dání ekologických závazků, vzniklých před
privatizací. Tento návrh, schválený vládou 
v červnu tohoto roku, stanoví pro DIAMO 
s. p. podmínky pro sanaci lagun. Je tedy re-
álný předpoklad, že tento podnik následně
může vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na
sanaci lagun.

Sanaci ostravských lagun
Ostramo lze zahájit

Ostravský odbor Zeměpisného sdružení
se sídlem v Brně je nezisková organizace,
která svou pravidelnou činnost zahájila na
jaře 1993. Její náplní se stalo organizování
zhruba půldenních vycházek jednak do nej-
bližšího okolí našeho města, dostupného 
v převažující míře prostředky DP Ostrava 
a dále jednotlivými městskými obvody 
(v podzimních a zimních měsících). Tyto
akce se konají o sobotách jednou za 3 až 4
týdny a vzhledem k jejich délce nepřesahu-
jící 5 až 6 km, se jich mohou zúčastnit i ti,
kteří ze zdravotních nebo časových důvodů
nemohou absolvovat celodenní turistické

akce pořádané různými organizacemi 
a spolky, příp. i rodiče s malými dětmi.

Průměrná účast je mezi 30 až 40 lidmi, ale
byly i vycházky, na které přišlo okolo 80 zá-
jemců. A téměř na každé vycházce se najde
alespoň jeden účastník, který je na daném
místě poprvé ve svém životě, ačkoliv bydlí 
v Ostravě od narození a mnohdy zcestoval 
i dost exotická místa v Evropě i mimo ni.

Pro nadcházející dva poprázdninové mě-
síce jsou připraveny následující akce a zá-
jemci o tuto formu využití volného času jsou
na ně srdečně zváni:

Sobota 6. září: vycházka z osady Mlzáky

u Sedliště do Václavovic; odj. ve 14.29 hod.
autobusem č. 47 ze zastávky Mírové náměs-
tí ve Vítkovicích-stanoviště naproti bufetu
„Výběr“.

Sobota 27. září: vycházka z Nové Bělé do
Paskova; odj. ve 13.05 hod. autobusem č. 35
z Mírového nám. ve Vítkovicích-stanoviště
u červeného kostela.

Sobota 18. října: vycházka přírodní pa-
mátkou TURKOV u Třebovic; odj. ve 13.49
hod. tramvají č. 4 ze zastávky na svinov-
ských mostech - směr Poruba.

RNDr. Zdeněk Švelb,
jednatel ostravského odboru

Anonymy
Někteří lidé jsou zbabělci. Schovávají

se za davem a ze zaclonění vykřikují, na-
dávají, urážejí a píší anonymy. Nemají to-
tiž odvahu říct svůj promyšlený názor 
z očí do očí. Co nebo kdo jim brání jejich
závažné argumenty věrohodně podepsat?
Jen a pouze jejich vlastní odvaha. Bojí se
přinést svou kůži na trh částečně i proto,
že nemají či neznají řešení, že jsou bez-
radní. Chtějí, aby jejich problém vyřešil
někdo jiný - ale pak musí vystoupit 
z anonymity. Na naší radnici se anonymy
a neověřitelné adresy vhazují do koše.

Liana Janáčková, starostka

Návrat domů
Na stěně visí čert. Je dřevěný. Jméno

Mates mu dal jeho rodič pan Vyvíjal, řez-
bář, který tak bušil dlátkem do kusu lipové
desky až z ní vykoukl, na ten boží svět, Lu-
ciferův bratr. Ze zdi zasedačky radnice
vzpomíná na dobu, kdy se Mariánské Ho-
ry jmenovaly Čertova Lhotka.

Jiří Jezerský

10 let činnosti ostravského odboru brněnského Zeměpisného sdružení
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Tak jako každá loď, tak i ta naše, má své
jméno, svého kapitána - paní ředitelku, své
námořníky - paní učitelky, plavčíky - děti,
kuchařky a pomocníky.

Na svou dalekou plavbu školním rokem
2002 - 2003 jsme se vydali hned v září,
kdy školní rok začal. Téměř každý měsíc
jsme zakotvili v některém přístavu, kde
jsme zažili spoustu krásného a nového. 
V říjnu jsme zakotvili na malou chvíli 
v našem kostele Panny Marie Královny 
v Mariánských Horách. V prosinci v pří-
stavu s mikulášskou nadílkou a vánoční-
mi dílnami s rodiči, kde jsme si vyrobili
krásné vánoční ozdoby, perníčky a přá-
níčka. V lednu jsme dopluli až na karne-
valové veselí s Mrazíkem, v březnu byla
naše další zastávka v knihovně, kde jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého. A naše
loď plula dál, v dubnu jsme oslavili Den
Země a jak jinak než prací. Přístavem se
nám stala školní zahrada naší školy, kde

jsme společně s rodiči a učitelkami zkráš-
lovali naši zahradu - sadili stromky a ky-
tičky na záhonky, které nám rodiče přine-
sli, natírali průlezky a lavičky, upravovali
trávník a cestičky. Jaká pak byla naše ra-
dost z dobře vykonané práce. Květen byl
pro naši plavbu náročný, protože jsme
nejprve oslavili Den matek krásným vy-
stoupením, až naše loď zakotvila na ostro-
vě zvaném hotel Kania v Trojanovicích,
kde jsme prožili krásný týden ve škole 
v přírodě na čerstvém vzduchu. Den dětí
jsme všichni oslavili na naší školní zahra-
dě. Byl to den plný soutěží, dobrot a tábo-
ráku s opečenými párky, které nám moc
chutnaly. Během celé plavby ve školním
roce jsme se zúčastňovali různých výtvar-
ných soutěží a jako správní plavčíci jsme
se zúčastnili plaveckého výcviku, koncer-
tu ZUŠ, pohádek v KD Gama a loutko-
vém divadle. Děti navštěvovaly zájmové
kroužky - léčivá píšťalka, seznamování 

s anglickým jazykem, relaxační cvičení 
a výtvarný kroužek.

Po celou plavbu nás navštěvoval a byl
nám laskavým průvodcem otec Jiří a neby-
lo tomu jinak ani na naší poslední zastávce,
kdy jsme se slavnostně rozloučili s některý-
mi našimi plavčíky - předškoláky. Byli
ozdobeni šerpou, diplomy a drobnostmi od
našich sponzorů. Nejedna slzička stékala
po tvářích rodičů. Rozloučili jsme se krát-
kým vystoupením, ohlédli se za celým ro-
kem - za celou naší lodní výpravou, na kte-
ré jsme si našli spoustu kamarádů a nových
nezapomenutelných zážitků a také sponzo-
rů, díky kterým jsme si mohli naši plavbu
zpříjemnit.

A teď už můžeme jen poděkovat všem za
příjemnou plavbu a popřát šťastnou plavbu
v novém školním roce a dobrý vítr do pla-
chet.

Lenka Michalíčková,
učitelka KMŠ U Dvoru 22

Loď zvaná Křesťanská mateřská škola

Ze zasedání Zastupitelstva a schůzí
Rady městského obvodu ve II. čtvrtletí 2003

V průběhu II. čtvrtletí 2003 se uskuteč-
nila dvě zasedání zastupitelstva a šest schů-
zí rady.

Zastupitelstvo městského obvodu na
svých zasedáních

schválilo:
- vyúčtování hospodaření obvodu za rok

2002, 
- rozbor hospodaření obvodu za období

leden - duben 2003, 
- 1. úpravu rozpočtu obvodu na rok

2003, 

rozhodlo:
- vyhlásit záměr obvodu prodat domy

Hudební 9, Přemyslovců 17, 44, 48, Továr-
ní 20 a Železárenskou 14, 

- odepsat pohledávku z nájmu bytu a slu-
žeb, spojených s bydlením ve výši 59 271
Kč u zemřelého nájemce p. Jana Žižky,
Bedřišská 4, Ostrava-Hulváky,

stanovilo:
- kritéria pro přijímání dětí do mateř-

ských škol v obvodu.

Rada městského obvodu na svých
schůzích

rozhodla o přímém zadání veřejných za-
kázek malého rozsahu a uzavření Smlouvy
o dílo na:

a) renovaci elektroinstalace v domě 
L. Ševčíka 21, O.-Hulváky se zhotovite-
lem: firmou Fudolf Jurošek, tř. 30. dubna 3,
Moravská Ostrava, za cenu nejvýše pří-
pustnou 21 000 Kč vč. DPH,

b) renovaci zdravotechniky v domech
Korunní 72 a 74, Ostrava-Mar. Hory se
zhotovitelem: firmou Richard Janoš, Za-
hradní 3, Ludgeřovice, za cenu nejvýše pří-
pustnou 1 236 060 Kč vč. DPH, 

c) stěnovou zábranu - rozšíření opatření
10. stavby „Regenerace sídliště Fifejdy I.“
(dále jen RSF I.), se zhotovitelem: firmou
Genus Bau, spol. s r. o., Štramberská 45,
Ostrava-Vítkovice, za cenu nejvýše pří-
pustnou 507 986 Kč vč. DPH, 

d) zařízení pro skateové hřiště, se zhoto-
vitelem: firmou Poel spol. s r. o., J. Trnky
9, Ostrava-Mar. Hory, za cenu nejvýše pří-
pustnou 950 000 Kč vč. DPH, 

e) úpravu prostoru před ZŠ Gen. Janka -
opatření č. 11 akce RSF I., se zhotovitelem:
firmou Jaromír Mičulka, Dolní 35, Ostra-
va-Zábřeh, za cenu nejvýše přípustnou 
1 843 266 Kč vč. DPH, 

f) realizaci akce Skate park, terénní a sa-
dové úpravy a bikrosová dráha - opatření č.
10 akce RSF I., se zhotovitelem: firmou
Arbor Moravia spol. s r. o. Petřvaldská 52,
Havířov-Šumbark, za cenu nejvýše přípust-
nou 1 564 112 Kč vč. DPH,

g) generální opravu oplocení podél domů
Nájemnická 12, 14, 16 v Ostravě-Mar. Ho-
rách, se zhotovitelem: firmou Peter Pavlík,
Varšavská 25, Ostrava-Hulváky, za cenu
nejvýše přípustnou 259 166 Kč vč. DPH,

h) výměnu balkónového zábradlí v domě
Rtm. Gucmana 1, Ostrava-Mar. Hory, se
zhotovitelem: firma Kavis spol. s r. o., Pa-
lackého 16, Ostrava-Přívoz, za cenu nejvý-
še přípustnou 148 545 Kč vč. DPH,

i) zpracování projektové dokumentace
na sanaci domu Výstavní 6, Ostrava-Mar.
Hory, se zhotovitelem Ateliér Idea, spol. 
s r. o., Strmá 12, Ostrava-Mar. Hory, za ce-
nu nejvýše přípustnou 231 000 Kč vč.
DPH,   

j) realizaci akce zeleň, sadové úpravy 
a drobná architektura - opatření 07, 09, 10
akce RSF I., se zhotovitelem: firma Arbor
Moravia spol. s r. o., Petřvaldská 52, Haví-
řov-Šumbark, za cenu nejvýše přípustnou 
1 483 715 Kč vč. DPH, 

rozhodla na základě předložených nabí-
dek a doporučení odboru bytového hospo-
dářství o výběru nejvhodnější nabídky 
a uzavření Smlouvy o dílo na  

a) renovaci střešní krytiny na domě Bílá
2, Ostrava-Mar. Hory, se zhotovitelem: fir-
ma Jiří Čonka, Varenská 45, Ostrava, za ce-
nu nejvýše přípustnou 168 770 Kč (firma
není plátcem DPH), 

b) renovaci zdravotechniky v domě Niv-
nická 16, Ostrava-Mar. Hory, se zhotovite-
lem: firma Vokamont, sdružení instalatérů,
V. Košaře 12, Ostrava-Dubina, za cenu nej-
výše přípustnou 200 448 Kč vč. DPH, 

c) renovaci střešní krytiny na domě 
F. Šrámka 32, Ostrava-Mar. Hory se zhoto-
vitelem: firma Vladimír Šnorek, E. Rošic-

kého 1080, Ostrava-Svinov, za cenu nejvý-
še přípustnou 242 812 Kč vč. DPH,

d) renovaci elektroinstalace v domě 
L. Ševčíka 23, Ostrava-Hulváky, se zhoto-
vitelem: TSČ Vítkovice s. r. o., Tavičská
16, Ostrava-Vítkovice za cenu nejvýše pří-
pustnou 158 840 Kč vč. DPH, 

e) renovaci střešní krytiny domu Bílá 4,
Ostrava-Mar. Hory se zhotovitelem: firma
Jiří Čonka, Hornopolní 45, Moravská Os-
trava za cenu nejvýše přípustnou 163 670
Kč vč. DPH, 

f) renovace zdravotechniky v domě Niv-
nická 18, Ostrava-Mar. Hory se zhotovite-
lem: firma Redl - servis s. r. o., Kosmova
18, Ostrava-Přívoz za cenu nejvýše přípust-
nou 248 555 Kč vč. DPH, 

svěřila odboru sociálních věcí rozhodová-
ní v samostatné působnosti o poskytování
pečovatelské služby občanům a úhradě za ni,

jmenovala na základě výsledků kon-
kursního řízení Bc. Ivanu Radovou ředitel-
kou MŠ na ulici Zelená 73 A, Ostrava-Mar.
Hory s účinností od 1. 9. 2003, 

rozhodla o poskytnutí sponzorských da-
rů:

a) Nadaci Landek Ostrava ve výši 3000
Kč na plnění Nadačního programu na rok
2003, 

b) Cimbálové muzice Kovalíček ve výši
5000 Kč na dopravu do Varšavy k účasti na
benefiční koncert v rámci kulturních dnů
ČR v Polsku ve dnech 27. - 30. 5. 2003, 

c) Souboru lidových písní a tanců Hlubi-
na - příspěvek na náklady spojené s účastí
souboru na folklórním festivalu v Koreji ve
výši 15 000 Kč, 

d) ZUŠ E. Marhuly v O.-Mar. Horách -
příspěvek na výrobu profilového CD a al-
manachu k 95. výročí založení školy ve vý-
ši 15 000 Kč, 

rozhodla - o poskytnutí věcného daru ve
výši 1000 Kč žákům ZUŠ E. Marhuly 
v O.-Mar. Horách (Ondřeji Toflovi, Terezii
Kovalové, Danielu Kašlíkovi, Miroslavě
Trvajové, Patriku Kedzirskému a Andrei
Valáškové) za vzornou reprezentaci obvodu
v celostátních hudebních soutěžích 

- poskytnout peněžní dar ve výši 10 000
Kč Ostravskému dětskému sboru za mimo-
řádný výkon (absolutní vítězství) na Mezi-
národním sborovém festivalu v Montreaux
(Švýcarsko), 

rozhodla o snížení neinvestičních přís-

pěvků příspěvkovým organizacím na měsí-
ce červenec a srpen 2003 o 25 %, 

vyhověla žádostem nájemců obecních
bytů: 

- p. Klimšové, bytem 28. října 295, 
O.-Hulváky o sloučení stávajícího bytu 1+1
III. kat. se sousedním uvolněným bytem
1+1 III. kat., 

- p. Mužigarové, bytem H. Kvapilové 14,
O.-Mar. Hory o instalaci plynového topení
Gamat do bytu,

zamítla 
- žádost p. Minarčíka, bytem 28. října

247, O.-Mar. Hory o instalaci plynového
topení Gamat do bytu, 

- žádost o vzájemnou výměnu bytů mezi
Kateřinou Grundzovou, bytem Železná 12,
O.-Hulváky a Simonou a Jiřím Holubový-
mi, bytem Pflegrova 3, O.-Mar. Hory, 

- žádost o vzájemnou výměnu bytů mezi
Margit Čonkovou, bytem Bedřišská 7, 
O.-Hulváky a p. Marií Balážovou, bytem
Bílá 5, O.-Mar. Hory, 

schválila přidělení bytů v Domech s pe-
čovatelskou službou: Šimáčkova 27, Ostra-
va-Mariánské Hory 

- p. Janu Seberovi byt 0+1, 
- p. Marii Pitříkové byt 0+1,
- p. Jolaně Sovanyové byt 0+1,

Novoveská 14, Ostrava-Mariánské Hory
- p. Jindřišce Šilhanové byt 1+1, 
- p. Rozálii Macurové byt 1+1,
- p. Jindře Bušové byt 0+1,

schválila následující pronájmy bytových
jednotek

na dobu určitou:
a) p. Fabianu Krivému byt 1+1, II. kat. 

v domě Cottonové 3, Ostrava-Mar. Hory, 
a to do 30. 4. 2004, 

b) p. Jiřině Sochové byt 1+2, II. kat. 
v domě Šimáčkova 18, Ostrava-Mar. Hory,
a to do 31. 10. 2003, 

c) sl. Zuzaně Janíkové byt 1+1, III. kat. 
v domě 28. října 297, Ostrava-Hulváky, a to
do 30. 4. 2004, 

d) p. Štefanii Hanskutové byt 1+1, II.
kat. v domě Cottonové 5, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 30. 4. 2004 s podmínkou uhra-
zení kauce, 

e) p. Eduardu Kmeťovi byt 1+1, II. kat. 
v domě Novoveská č. 6, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 30. 4. 2004, přičemž ÚMOb sou-
hlasí s instalací 1 ks topidla Gamat do by-
tu, 

f) p. Barboře Černé byt 1+1, I. kat. v do-
mě Cottonové 1, Ostrava-Mar. Hory, a to
do 30. 4. 2004 s podmínkou uhrazení kau-
ce, 

g) p. Janě Horvátové byt 1+1, III. kat. 
v domě Železná 12, Ostrava-Hulváky, a to
do 30. 4. 2004, 

h) p. Haně Orszulíkové byt 1+2, I. kat. 
v domě Rtm. Gucmana č. 3, Ostrava-Mar.
Hory, a to do 30. 4. 2004, 

ch) p. Marii Krausové byt 1+3, I. kat. 
v domě Gen. Janka 7, Ostrava-Mar. Hory, 
a to do 30. 4. 2004, 

i) sl. Michaele Krausové byt 0+1, I. kat.
v domě Gen. Janka č. 7, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 30. 4. 2004, 

j) sl. Monice Klimčíkové byt 1+1, II. kat.
v domě H. Kvapilové č. 8, Ostrava-Mar.
Hory, a to do 30. 4. 2004, 

k) sl. Monice Kyliánové byt 1+1, II. kat.
v domě Šimáčkova 25, Ostrava-Mar. Hory,
a to do 30. 4. 2004 s podmínkou uhrazení
kauce, 

l) p. Luďku Vojtkovi byt 1+1, II. kat. 
v domě Novoveská 34, Ostrava-Mar. Hory,
a to do 30. 4. 2004 s podmínkou uhrazení
kauce, 

m) p. Haně Plankové, byt 1+1, II. kat. 
v domě Cottonova 8, Ostrava-Mar. Hory, 
a to do 31. 5. 2004, 

n) sl. Simoně Dostálové byt 1+1, I. kat. 
v domě Gen. Hrušky 6, Ostrava-Mar. Hory
a to do 31. 5. 2004 s podmínkou uhrazení
kauce, 

o) sl. Šárce Cermanové byt 1+1, I. kat. 
v domě E. Filly 5, Ostrava-Mar. Hory, a to
do 31. 5. 2004 s podmínkou uhrazení kauce,

p) sl. Kateřině Nedvídkové byt 1+1, II.
kat. v domě Tvorkovských č. 3, Ostrava-
Mar. Hory, a to do 31. 5. 2004 s podmínkou
uhrazení kauce, 

q) p. Tomáši Hvolkovi byt 1+1, I. kat. 
v domě Výstavní 6, Ostrava-Mar. Hory, a to
do 30. 6. 2004 s podmínkou uhrazení kau-
ce, 

r) p. Pavlu Jendřejkovi byt 1+1, II. kat. 
v domě Novoveská č. 32, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 30. 6. 2004 s podmínkou uhra-
zení kauce, 

s) p. Jiřímu Holubovi byt 0+1, III. kat. 
v domě Železná 12, Ostrava-Hulváky, a to
do 30. 6. 2004, 

t) p. Jiřímu Pechovi byt 1+1, I. kat. v do-
mě 28. října 301, Ostrava-Hulváky, a to do
30. 6. 2004 s podmínkou uhrazení kauce, 

u) p. Evě Mižigarové, byt 1+1, I. kat. 
v domě H. Kvapilové 11, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 30. 6. 2004 s podmínkou uhra-
zení kauce, 

v) p. Romaně Petermanové byt 1+2, I.
kat. v domě Fr. Šrámka č. 4, Ostrava-Mar.
Hory, a to do 30. 6. 2004 s podmínkou 
uhrazení kauce, 

na dobu neurčitou: 
a) p. Janu Ďurkovi byt 1+1, II. kat. v do-

mě Jasinkova 6, Ostrava-Hulváky, 
b) manželům Tlustákovým byt 1+2, 

I. kat. v domě Novoveská č. 24, Ostrava-
Mar. Hory, 

schválila vzájemnou výměnu bytových
jednotek mezi:

a) p. Veronikou Maslíkovou, bytem Lá-
zeňská 2, Ostrava-Hulváky a p. Petrou Ka-
ráskovou, bytem Gen. Hrušky 23, Ostrava-
Mar. Hory, přičemž nájemní smlouvy bu-
dou vystaveny na dobu určitou do 31. 3.
2004, 

b) p. Alenou Vyskočilovou, bytem 28.
října 301, Ostrava-Hulváky a p. Rozálií
Macurovou, bytem Národní třída 2, Haví-
řov-město, přičemž nájemní smlouva, uza-
vřená s p. Macurovou, bude na dobu neur-
čitou, 

c) p. Jiřím Šenkem, bytem H. Kvapilové
7, a p. Josefem Énekesem, bytem Opavská
22, Ostrava-Poruba, přičemž nájemní
smlouva, uzavřená s p. Énekesem, bude na
dobu určitou - do 30. 4. 2004, 

d) p. Vlastou Křižákovou, bytem Gen.
Hrušky 4, Ostrava-Mar. Hory a p. Radi-
mem Studníkem, bytem Fr. Šrámka 8, Os-
trava-Mar. Hory, přičemž nájemní smlouvy
budou uzavřeny na dobu neurčitou, 

e) p. Petrem Cváčkem, bytem Gen.
Hrušky 23/1216, Ostrava-Mar. Hory a p.
Václavem Pernicou, bytem Gen. Hrušky
10/1201, přičemž nájemní smlouvy budou
vystaveny na dobu určitou - do 31. 5. 2004, 

f) p. Marcelou Balážovou, bytem Želez-
ná 12, Ostrava-Hulváky a p. Marií Rezio-
vou, bytem Cottonové 11, Ostrava-Mar.
Hory, přičemž nájemní smolouvy budou
vystanevy na dobu určitou - do 30. 4. 2004, 

g) p. Romanem Adamčíkem, bytem Gen.
Hrušky 23, Ostrava-Mar. Hory a p. Pavlem
Vajdou, bytem 1. máje 305, Bohumín, při-
čemž Smlouva o nájmu bytu bude s p. Va-
jdou, bytem 1. máje 305, přičemž Smlouva
o nájmu bytu bude s p. Vajdou uzavřena na
dobu určitou - do 30. 4. 2004, 

h) p. Janou Drábkovou, bytem Gen.
Hrušky 23, Ostrava-Mar. Hory a p. Marií
Drábkovou, bytem Gen. Hrušky 22, Ostra-
va-Mar. Hory, přičemž Smlouva o nájmu
bytu bude s p. Marií Drábkovou uzavřena
na dobu určitou - do 31. 5. 2004, 

i) p. Leonou Balcarovou, bytem Korunní
74, Ostrava-Mar. Hory a p. Jarmilou Ga-
vendovou, bytem Korunní 17, Ostrava-
Mar. Hory, přičemž Smlouvy o nájmu bytů
budou uzavřeny na dobu neurčitou, 

j) p. Evou Tučníkovou, bytem Fr. Šrám-
ka 24, Ostrava-Mar. Hory a p. Bohumilem
Vludykou, bytem Zelená 90, Ostrava-Mar.
Hory, přičemž Smlouvy o nájmu bytu bu-
dou uzavřeny na dobu neurčitou, 

k) p. Vladimírem Hájkem, bytem Bílá 1,
Ostrava-Mar. Hory, p. Alenou Pokludovou,
bytem Hlavní třída 116/679, Ostrava-Poru-
ba a p. Augustem Žigou, bytem 28. října
98, Ostrava-Moravská Ostrava, přičemž 
s p. Žigou bude Smlouva o nájmu bytu vy-
stavena na dobu určitou, a to do 30. 6.
2004, 

l) p. Petrou Černou, bytem Cottonové 3,
Ostrava-Mar. Hory a p. Zdislavou Miecho-
vou, bytem Nám. Republiky 2, Ostrava-
Moravská Ostrava, 

m) p. Pavlem Višňákem, bytem Cottono-
vé 6, Ostrava-Mar. Hory a p. Leošem Se-
remkem, bytem Vršovců 4, Ostrava-Mar.
Hory, přičemž s p. Seremkem bude Smlou-
va o nájmu bytu vystavena na dobu určitou,
a to do 30. 6. 2004. 

Ing. Miloš Pauček, 
tajemník ÚMOb MHaH

Kresby Jindřich Oleš
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Poslední měsíc školního roku byl opět velmi pestrý. Dětský den
začal požárním poplachem s příjezdem požárních vozidel a cvičnou
evakuací osob z objektu školy. Děti měly možnost se povozit vyso-
kozdvižnou plošinou až do výše 5. patra. Stejný den proběhla i do-
pravní soutěž cyklistů, které se zúčastnilo 60 žáků školy.

V druhém týdnu června proběhla výstava pejsků žáků naší školy,
které se zúčastnilo 30 pejsků všech možných ras i kříženců.

Všem akcím byla přítomna sousední mateřská škola s dětmi i pa-
ní učitelkami. Žáci i zaměstnanci školy se složili na částku 1500 Kč
a sponzorují zvířátko v ZOO Ostrava a to konkrétně - servala.

Tak skončil školní rok na ZŠ Matrosovova v Hulvákách, která se
svým „rodinným“ vztahem k dětem snaží zlepšit pobyt dětí ve škol-
ních lavicích a udělat ho veselejší.

Mgr. Pavel Kroutil, ředitel školy

Konec školního roku na ZŠ Matrosovova 14, Ostrava-Hulváky

Letos v květnu oslavila své první výročí
existence Poradna pro oběti násilí, týrání 
a zneužívání ELPIS, která je součástí
Centra sociální pomoci v Ostravě-Nové
Vsi. Elpis znamená řecky naději a právě to
je hlavním cílem poradny - poskytnout 
obětem násilí naději, že existuje někdo,
komu není jejich situace lhostejná, někdo,
kdo se jejich problémem bude zabývat 
a poskytne jim odbornou radu, nutnou
podporu a pomoc, která jim, zejména 
v případech domácího násilí, může pomo-
ci vymanit se z neustálého koloběhu nási-
lí. Pro oběti násilí je velmi důležité, uvě-
domit si, že nejsou se svým problémem sa-
my, a že se mají kam obrátit. A právě k to-
mu jim slouží poradna ELPIS.

Klientům je bezplatně a anonymně po-
skytováno sociálně-právní poradenství
prostřednictvím rozhovoru se sociálním
pracovníkem, dvakrát v měsíci pak nava-
zující odborná psychologická péče a od-
borné právní poradenství. Poradna dále
klientům zprostředkovává azylové ubyto-
vání, kontakty na jiné instituce, doprovází
na jednání s úřady, policií, soudem.

Ze statistik, které si poradna vede, vy-
plývá, že nejčastějšími klienty jsou ženy
ve věku 40 let, které jsou oběťmi násilí ze
strany manžela nebo partnera. Nejvíce dis-
kutovanou problematikou jsou pak trestní
oznámení, rozvody, majetková vypořádání
a zejména problematika bydlení.

Poradna se zabývá rovněž prevencí so-
ciálně-patologických jevů u dětí a mládeže
a bezplatně realizuje preventivní programy
na školách s tématy: šikana, rasismus, se-
xuální obtěžování, domácí násilí nebo pro-
blematika vztahů. Od svého vzniku usku-
tečnila poradna více než 100 seminářů,
kterými bylo osloveno cca 1500 žáků 
a studentů základních a středních škol 
v Ostravě a blízkém okolí. Zpětná vazba
od pedagogů i samotných dětí je pozitivní, 
a proto poradna plánuje realizaci seminářů
i v dalších letech.

Adresa:
Poradna pro oběti násilí, týrání 
a zneužíváni ELPIS,
Rolnická 55, 
709 00 Ostrava-Nová Ves,
tel. 596 615 935

„Naděje pro oběti násilí“

Oč se vlastně jedná?
Naše sdružení ve spolupráci s firmou

LENDIS GROUP, s. r. o. startuje v srpnu to-
hoto roku vlastní autorský projekt „ENFA-
CES DĚTEM“, který má přinést pravidel-
nou pomoc předem určeným dětem a mlá-
deži našeho kraje (dohody s magistrátem
Ostravy a Karviné, kladný pohled je i ze
strany ÚMO Mariánské Hory a Hulváky),
vyžadující naši pomoc. Společně s naším
krajem probíhá obdobná příprava i v Jiho-
českém kraji, kde máme v Jindřichově
Hradci pobočku. Od srpna bude zahájena
obdobná příprava našeho projektu v kraji 
Olomouckém a Zlínském. Projekt bude po-
stupně realizován v celé České republice.

Jaký je princip tohoto projektu?
Spolupracující společnost zajistí výrobu

(scénáře, nafocení a zpracování) tematicky
zaměřených fotoseriálů ze současného živo-
ta dětí a mládeže, ve kterých jsou skryté ná-
vody, jak řešit různé životní situace.

Prvním, pro nás hodnotným přínosem je
skutečnost, že k výrobě těchto příběhů najde
uplatnění mnoho dětí, z nichž některé by se
jinak mohly bezúčelně toulat po dvorech 
a z nudy dělat „osudové chyby“. Mediálním
nosičem těchto příběhů bude CD. V rámci
jednoho kraje bude vždy jednou za čtvrtletí
vydáváno jedno CD, které bude obsahovat
pět nových příběhů. Součástí každého příbě-
hu je i prostor pro umístění reklamy (na plo-
še vedle měnících se fotografií bude vloženo
logo partnera, které se po kliknutí otevře 

a objeví se stránková prezentace partnera)
pro partnery příběhů, čímž se smysluplně
zviditelní i regionální firmy. Bez těchto part-
nerů lze tento projekt uskutečnit jen velmi
těžce, protože jejich mírný finanční přínos
bude použit k zaplacení výroby těchto pří-
běhů.

Takto vyrobené CD se pak bude distribu-
ovat v ulicích všech větších měst příslušné-
ho kraje za 50 Kč, z čehož 25 Kč této část-
ky pokryje lisování a cena média, obal a or-
ganizační náklady spojené se vznikem a di-
stribucí CD.

Autorský projekt OBČANSKÉHO 
SDRUŽENÍ ENFACES DĚTEM předpoklá-
dá opakovaný minimální čtvrtletní přínos 
z této akce ve výši 125 000 Kč, tyto finanč-
ní prostředky se převedou na „transparent-
ní účet“ sdružení, do kterého lze kdykoliv
nahlédnout přes internet. Takto získané fi-
nanční prostředky budou po ukončení této 
etapy projektu použity ve výši 5000 Kč na
„dálkovou adopci dítěte žijícího v zahrani-
čí“ ve spolupráci s Diecézní charitou 
v Hradci Králové. Ze zbývající části pro-
středků z tohoto prvního CD se také uhradí
pobyt předem určených dvaceti dětí ve sta-
novém táboře na Jesenicku. Zbývající částka
bude předána darovací smlouvou určeným
organizacím měst mající v péči děti a mlá-
dež vyžadující naši pomoc.

Občanské sdružení předpokládá, že pro-
jekt podpoří i mnoho firem a společností pů-
sobících v regionu. Podporu očekáváme i od
ostatních úřadů velkých měst našeho kraje.

Doufáme, že solidarita a podpora tohoto zá-
měru bude firmám našeho kraje blízká.

Přínos projektu:
- při tvorbě fotoseriálů uplatníme děti,

které by se jinak nudily a toulaly po ulicích,
kde na ně působí mnoho negativních vlivů, 

- z prodeje CD získáme finanční prostřed-
ky, které pravidelně pomohou potřebným
dětem a mládeži v daném kraji, 

- vlastní obsah CD působí nenátlakovou
formou na podvědomí dětí a mládeže, při-
čemž pro ně vytváří návody k řešení růz-
ných životních situací, 

- v neposlední řadě je CD i marketingo-
vým produktem, v jehož obsahové části je
dostatečný prostor pro reklamní prezentaci
partnerů (firem) působících v našem regionu, 

- projekt je ideální možností, jak za ro-
zumný finanční obnos účelně a pravidelně
pomáhat potřebným dětem a mládeži v kra-
ji nejenom finančně, ale i výchovně a přitom
i marketingově zviditelnit firmu. 

Již nyní podporují tento projekt spo-
lečnosti:

AUTODŮM VRÁNA - Havířov,
Pohádková restaurace FANTASIA,
AUTO VIVA Ostrava,
CITO FITNESS Ostrava,
Stanislav Vajdík - ELEKTRO,
Stanislav Mikulenka - KVĚTINY

Občanské sdružení ENFACES DĚTEM,
28. října 1142/168,
Ostrava-Mariánské Hory

V Ostravě startuje projekt „ENFACES DĚTEM“

Každou středu od 16 do 17.30 hod. se ko-
ná v Mariánských Horách na ulici Výstavní
10 ve 3. poschodí setkání AA. O co se jed-
ná? Co v sobě skrývají iniciály AA - Ano-
nymní alkoholici?

Nejedná se o žádné doupě opilých bezdo-
movců, nýbrž upřímné setkávání lidí, kte-
rým alkohol působí nějaké problémy.

Na setkání AA může přijít každý, koho se
nějakým způsobem dotýká problém alkoho-
lu, ať už osobně, nebo jemu blízké osoby.
Skupina je otevřená, může přijít i sympati-
zant. Na setkání se zachovává anonymita, li-
dé se představují pouze křestními jmény 
a tykají si. Každý hovoří pouze za sebe, vy-
práví svůj příběh. Nepoučuje ostatní a nera-
dí jim. Tato skupina funguje bez terapeutů,
je to jakýsi způsob samoléčení. Člověk, kte-
rý má problém s alkoholem, se často stydí za
svou nemoc a skrývá ji. Trápí se, někdy ješ-
tě neví, zda je závislý. Chtěl by přestat pít,
ale nejde mu to. Když přijde mezi členy AA,
nemusí ani sám hovořit, jen poslouchá pří-
běhy jiných. Často se v nich sám poznává 
a zažije krásný pocit soudržnosti, pochopení
pro své problémy, které lidé nezávislí po-
chopit nedovedou. To mu může dát sílu 
a novou chuť do života. Pozná, že se dá krás-
ně žít a bavit se i bez alkoholu.

AA je sdružení lidí, kteří se navzájem dě-
lí o svoji zkušenost, sílu a naději, aby mohli
řešit svůj společný problém a napomáhat 
ostatním k uzdravení z alkoholismu. Není to
organizace v obvyklém slova smyslu. Jedi-
nou podmínkou členství je touha přestat pít.

AA vzniklo v roce 1939 v USA, kdy dva
alkoholici zjistili, že společně ve dvou se
jim daří abstinovat. Postupně vytvořili život-

ní program o 12 krocích, který pomáhá člo-
věku uznat svou bezmocnost nad alkoholem
a znovu si vybudovat svou osobnost a žebří-
ček životních hodnot. Dnes skupiny AA exi-
stují na celém světě, jsou mezinárodně orga-
nizovány, konají se celostátní i celosvětové
sjezdy. V naší republice začaly vznikat sku-
piny AA po revoluci za pomoci USA a Ně-
mecka. Dnes existují skupiny asi ve 20 měs-
tech a stále vznikají další. V Praze Na Poří-
cí 16 funguje centrála, kam přichází literatu-
ra v češtině z USA a z Německa. V pražské
centrále se konají schůzky každý den, někte-
ré jsou i v anglickém jazyce. Ideální totiž je,

když si člověk s problémem může přijít pro
duševní posilu kterýkoli den.

Skupina v Mariánských Horách existuje
již 12 let. Vedle AT poraden při poliklini-
kách a nemocnicích představuje AA účin-
nou pomoc každému, kdo má zájem. Máš-li
problém, přijď se podívat. Zároveň se obra-
címe touto cestou s prosbou na podnikatele,
ale vlastně na kohokoli, komu je myšlenka
AA sympatická, kdo by nám mohl prona-
jmout za symbolickou cenu nějakou jedno-
duše zařízenou místnost (jen stoly a židle
pro asi 20 lidí). Chtěli bychom rozšířit půso-
bení AA i na úterý odpoledne, např. od 16

do 19 hodin by mohla
proběhnout dvě setkání.
AA je finančně nezávis-
lé, nepřijímá dary a ne-
plete se do politických
záležitostí. Pronájem
místnosti musí platit 
z vlastních dobrovol-
ných příspěvků, není te-
dy schopno platit ho-
rentní sumy, jedná se
vždy spíše o symbolic-
ké nájemné. Víte-li 
o nějaké vhodné míst-
nosti, rádi bychom si ji
pronajali na tři hodiny
týdně za dobrým úče-
lem a pomohli tak dal-
ším, kteří to potřebují,
ale nevědí, jak na to.

Bližší informace lze
získat na tel. číslech:
776 295 236, 737 630
519.

AA v Mariánských Horách

Pozor na spolužačku!
Naši radnici navštívila zoufalá

mladá žena. Přišla ji navštívit spolu-
žačka, se kterou navštěvovala Zá-
kladní školu na Podlahově ulici. Je jí
30 let a jmenuje se Dagmar N. (pro-

vdaná S.). Využila chvilky, kdy jí ka-
marádka vařila kávu a sprostě ji 
okradla. Touto cestou upozorňuje
další spolužáky, aby neudělali stej-
nou chybu jako ona. Buďte obezřet-
ní, ne vždy se vyplatí důvěřovat, byť
i osobám známým.

Na našem redakčním stole se kupí dota-
zy nespokojených občanů, kteří poukazují
na postup odboru financí a rozpočtu ma-
gistrátu ve věci poplatku za komunální od-
pad. Konkrétně se Ostravanům nelíbí, že
ačkoli na začátku roku řádně zaplatili roč-
ní platbu za odpad, v dubnu přišel do jejich
schránek nový dopis s přiloženou složen-
kou k zaplacení za odvoz odpadu dalšího
půlroku. „Město má zřej-
mě moc a moc zbyteč-
ných peněz,“ píše rozho-
řčeně ve svém dopise Mi-
lena Vlková z obvodu Os-
trava-Jih. Podobně reagu-
jí i další občané.

Pro odpověď jsme si
zašli přímo na oddělení
daní a cen odboru financí a rozpočtu, kde
nám odpověděli, že v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích pře-
šla od 1. ledna letošního roku správa míst-
ního poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na
magistrát. Stanovení výše a splatnosti po-
platku je plně v pravomoci zastupitelstva
města.

V loňském roce umožňovala obecně zá-
vazná vyhláška hradit poplatek složenkami
nebo prostřednictvím SIPO v měsíčních
splátkách. Rozhodnutí snížit počet splátek
prostřednictvím SIPO v roce 2003 z dva-

nácti na dvě mělo ekonomické důvody. Za
každou položku navedenou daný měsíc do
SIPO musí město České poště zaplatit. Lo-
ni činily náklady zhruba 2 miliony korun,
a ty bylo nezbytné snížit. V opačném pří-
padě by se musel zvýšit poplatek ze stáva-
jících 384 korun na osobu a rok.

Letos také došlo ke změně data splat-
nosti poplatku, který měl být uhrazen do

30. června. Město k tomu-
to datu získalo jen část
prostředků pro měsíční 
úhradu svozu odpadu fir-
mě OZO. Ve zbývající
části roku musí vymáhat
nedoplatky, aby bylo
možné z vybraných pro-
středků zaplatit svoz od-

padu.
Magistrát města Ostravy se touto ces-

tou omlouvá všem občanům, kteří obdr-
želi složenku na zaplacení poplatku,
přestože ho celý nebo jeho část již uhra-
dili. Bohužel letos nešlo vytisknout slo-
ženky tak, aby zohledňovaly provede-
nou platbu. Do takzvaných saldo slože-
nek by se promítly nedoplatky za rok
2002, které se musí vymáhat jinou ces-
tou. Pokud někdo přece jen zaplatil po-
platek dvakrát, může požádat o vrácení
vzniklého přeplatku. V opačném přípa-
dě mu bude částka započtena v roce
2004. (m)

PŘETISKUJEME Z OSTRAVSKÉ RADNICE:

Zaplatili jste
za odvoz
odpadu?

Tu dobrou zprávu nám potvrdil v polovině
června dopis, jehož součástí byla i grantová
smlouva. Znamená to, že náš projekt „Stře-
diska udržitelnosti“ se stal jedním ze 17 z ce-
lé České republiky, které byly vybrány 
k podpoře částkou maximálně 450 000 Kč. 

Program „NNO na cestě do EU“ (Podpo-
ra modelových komunitních a regionálních
projektů) je součástí CEE Trustu. Jedná se 
o grantový a asistenční program, který chce
posílit schopnost komunitně orientovaných
NNO a vytvářet taková partnerství a projek-
ty, které mají předpoklady úspěšně se uchá-
zet o financování ze zdrojů EU.

CCE Trust
CEE Trust je rozsáhlý program, který bude

postupně probíhat v sedmi postkomunistic-
kých zemích s cílem podpořit a stabilizovat
vznikající občanskou společnost a neziskový
sektor. Realizací programu byla pověřena
Nadace VIA Praha (www.nadacevia.cz). Čes-
ká republika má k dispozici 3 miliony dolarů
na období 3 let pro 11 programových kompo-
nentů.

Projekt Vity 
- Střediska udržitelnosti
Cílem projektu je získat investiční a ope-

rační prostředky z evropských zdrojů 
a uplatnit je ve spolupracujících lokalitách
(vybraných městech) Moravskoslezského
kraje vytvořením „multifunkčních středisek
udržitelnosti“ (MSU), která nabídneme

systému environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty (EVVO) v Moravskoslez-
ském kraji.

MSU budou poskytovat profesionální
služby v lokalitách MS regionu cílovým
skupinám, podporovat a rozvíjet místní ka-
pacity.

Služby budou tematicky zaměřeny na:
● environmentální vzdělávání, výchovu 

a osvětu, 
● environmentální poradenství, 
● rozvoj lidských zdrojů v lokalitách, 
● informační a konzultační služby 

v oblasti občanských aktivit, 
● komunitní projekty

Instalace MSU s sebou přinese spolupráci
s místními NNO anebo napomůže jejich
vzniku či podpoře, přispěje ke vzniku no-
vých pracovních míst.

Projekt se opírá o již probíhající spolu-
práci s vybranými obcemi (městy) a existen-
ci (z hlediska tématu) relevantních rozvojo-
vých dokumentů anebo připravovaných do-
kumentů. Projekt má velký potenciál i z hle-
diska rozvoje partnerské spolupráce se ze-
měmi, které sousedí s Moravskoslezským
krajem.

Vita - občanské sdružení,
Gen. Janouška 4,
702 00 Ostrava,
Tel./fax: 596 616 155,
e-mail: info@vitaova.cz

Vita se stala účastníkem programu
„Neziskové organizace na cestě do EU“

Dne 27. 9. od 9.00 hod. SE KONÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v BorsodChem
MCHZ v Ostravě-Mariánských Horách, Chemická ulice. Spojení: autobus č. 42 od
9.00 hod. a pak vždy v celou hodinu.


