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Již koncem května má být dokončena
první etapa „Rekonstrukce Korunní ulice“,
která zahrnovala úpravu Stojanova náměs-
tí a to včetně veřejného osvětlení a sado-
vých úprav. 

Zahájení druhé etapy rekonstrukce Ko-
runní ulice začíná na jaře tohoto roku od 
ulice U Dvoru a končí na Stojanově ná-
městí u Korunního restaurantu. Radnice
jedná s Magistrátem města Ostravy 
o urychleném povolení kácení stromů, kte-
ré musí být provedeno nejpozději do konce
března z důvodu vegetačního klidu. 
O přesném termínu kácení budou občané
včas informováni, jelikož bude nutné v tu-
to dobu neparkovat v místech kácení.

Proč se musí kácet? Stromy, většinou lí-
py, jsou vytáhlé a jejich koruny zastiňují
všechny obytné místnosti, které mají okna
situována do ulice. Některé, umístěné 
v blízkosti křižovatek, znepřehledňují do-
pravní situaci a jsou tak nebezpečné pro
všechny účastníky dopravy. Proto budou
nahrazeny stromy menšího vzrůstu, které
se do zastavěného prostředí Korunní ulice
lépe hodí.

Rekonstrukce ulice bude přínosem i pro
motoristy, neboť zde vznikne 116 kolmých
parkovacích míst. Podél domů vzniknou
nové dlážděné chodníky, které budou bez-
bariérové. Součástí rekonstrukce je i zruše-

ní stávajícího veřejného osvětlení, které
bude nahrazeno novým.

V dalších etapách bude postupně zre-
konstruována celá Korunní ulice. Vše z do-
tací města Ostravy. (TK)

Ulici Korunní čekají velké změny Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na svém 3. zasedání konaném dne 6. února 2003

pod číslem usnesení 225/M3 rozhodlo, že uzávěrka podání
žádostí o poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav a mo-
dernizace domů a bytů na území statutárního města Ostravy
- Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je 7. března
2003 do 10.00 hodin.

Formulář žádosti si vyzvedněte na majetkoprávním odbo-
ru, budova Přemyslovců 65, dveře č. 108, p. Pavúková, tel.
č. 596 627 416.

Vyvěšeno: 7. února 2003 Sňato: 7. března 2003

Informace pro občany v obecních bytech
V těch domech, kde je instalován systém společných televizních antén si jistě

nájemníci všimli, že se postupně provádějí jejich opravy a dochází ke zlepšování
televizního signálu.

V obvodu máme domy, ve kterých část nájemníků sleduje televizi přes STA 
a část nájemníků si přikoupila nabídku kabelové televize. Těmto nájemníkům
jsme v minulosti zrušili poplatky za STA, když nám předložili smlouvu s kabelo-
vou televizí. Za těch pár let se ale situace mnohde změnila a lidé z finančních dů-
vodů zrušili smlouvy s kabelovkou a televizní signál přijímají přes STA. Zadarmo.
Proto jsme nuceni v souladu s vyhl. č. 176 a cenového výměru MF ČR 06/2002
znovu zavést poplatky za příjem STA i těm nájemníkům, kteří si pořídili k signá-
lu STA navíc kabelovou televizi. Poplatky zatím zůstávají v nezměněné výši 7, 8,
9 Kč měsíčně. Od července 2003 budou zvýšeny na 30 Kč měsíčně.

Dagmar Stachová, bytový odbor

ROZPOČET PŘÍJMŮ

1. Daňové příjmy

Poplatky ze psů 303 000
Poplatky za užívání veřejného prostranství 800 000
Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2 600 000
Správní poplatky 2 340 000
Daň z nemovitosti 8 000 000
Daňové příjmy celkem 14 043 000

2. Nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb 2 820 000
Odvody příspěvkových organizací 1 160 000
Příjmy z pronájmu pozemků 1 170 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 75 018 000
Splátky půjček od obyvatelstva 238 000
Nedaňové příjmy celkem 80 406 000

3. Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje pozemků 391 000
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 8 461 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 600 000
Kapitálové příjmy celkem 9 452 000
Celkem vlastní příjmy (1+2+3) 103 901 000

4. Přijaté dotace

Dotace ze státního rozpočtu
Dotace na: sociální dávky 39 600 000

výkon státní správy 1 512 000
školství 1 041 000

Celkem dotace ze státního rozpočtu 42 153 000

Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
Neúčelové neinvestiční dotace 15 082 000
Účelová dotace na školství 1 075 000
Účelová dotace na školství - plavecký výcvik 30 000
Celkem neinvestiční transfery 16 187 000
Regenerace sídliště Fifejdy I 19 022 000
Ulice Korunní 8 500 000
Rekonstrukce ZŠ Gen. Janka 6 100 000
Celkem investiční transfery 33 622 000

Přijaté dotace celkem 91 962 000

5. Převody z rozpočtových účtů (sociální fond) 998 000

Příjmy před konsolidací 196 861 000

Konsolidace příjmů -998 000

Příjmy po konsolidaci 195 863 000

6. Financování (splátky úvěru) -3 432 000

ZDROJE CELKEM 192 431 000

ROZPOČET VÝDAJŮ

Odbor MHDaO z toho: investice
Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000
Ostatní nakládání s odpady 160 000
Silnice 12 045 000 8 825 000
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací 13 559 000 12 889 000
Koupaliště Hulváky 300 000
Pohřebnictví 315 000
Komunální služby
a územní rozvoj 210 000
Péče o vzhled obvodu
a veřejnou zeleň 10 143 000 7 348 000
Odbor MHDaO celkem 36 837 000 29 062 000

Odbor školství
Dílna údržby a prádelna 502 000
Příspěvek zřizovatele
příspěvkovým organizacím 8 456 000
Rekonstrukce ZŠ Gen. Janka 6 100 000 6 100 000
Odbor školství celkem 15 058 000 6 100 000

Odbor organizační a vnitřních věcí
Místní noviny 220 000
Záležitosti kultury 30 000
Požární ochrana 40 000

Zastupitelstvo obvodu 1 650 000
Činnost místní správy 25 335 000
Odbor organ.
a vnitřních věcí celkem 27 275 000

Odbor sociálních věcí
Péče o staré občany 900 000
Péče o rodinu, děti
a o nezaměstnané 36 500 000
Péče o zdravotně postižené 2 150 000
Ostatní dávky sociální povahy 50 000
Sociální pomoc dětem a mládeži 5 000
Pečovatelská služba 2 443 000
Odbor sociálních věcí celkem 42 048 000

Odbor bytového hospodářství 70 688 000

Odbor výstavby, vodního hospodářství
a zemědělství 180 000

Majetkoprávní odbor 345 000

Převody vlastním fondům
(soc. fond) 998 000

Výdaje před konsolidací 193 429 000

Konsolidace výdajů -998 000

VÝDAJE CELKEM 192 431 000 35 162 000

Rozpočet Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2003

Vyhlášení výběrového řízení
Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje

výběrové řízení uchazečů na poskytnutí úvěrů z Účelového fondu oprav, rekon-
strukcí a modernizací obytných domů a bytů na území statutárního města Ostravy
- Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

V souladu s čl. III, odst. 1b) citované vyhlášky o poskytování úvěrů ostatním vlastní-
kům obytných domů a bytů a ve smyslu čl. IV odst. 5 uvedené vyhlášky, se upřesňuje 
úroková míra poskytnutého úvěru a doba splatnosti následovně

Poř. č. Druh (účel) úvěru Úrok Doba Max. výše
sazba splat. max. úvěru

01 Oprava střechy, komínů vč. 4 % 5 let do 100 tis Kč
klempíř. prvků starších 15 let na 1 dům

02 Zřízení plyn. nebo el. topení 5 % 3 roky do 30 tis. Kč
ve stávajícím domě na 1 byt

03 Dodatečná izolace domu proti 4 % 3 roky do 50 tis. Kč
spodní vodě - starší 10 let na 1 dům

04 Obnova fasády domu vč. 4 % 5 let do 30 tis. Kč
oplechování, vým. oken na 1 byt
u domu staršího 15 let

05 Vybudování WC, koupelny, sprch. 7 % 3 roky do 30 tis. Kč
koutu v bytě, kde dosud není zřízeno na 1 byt

06 Nádstavba domu provedená v 6 % 8 let do 200 tis. Kč
souvislosti s opravou a modernizací na 1 byt
domu, kde vznikne nový byt

07 Vestavba bytu provedená v 6 % 8 let do 150 tis. Kč
souvislosti s opravou a na 1 byt
modernizací domu

08 Oprava kanalizační přípojky 4 % 1 rok do 10 tis. Kč
na 1 dům

Žadatelé podají své přihlášky, které musí obsahovat náležitosti dle čl. V odst. 3 výše 
uvedené vyhlášky na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemy-
slovců 63, 1. posch., dveře č. 108, odbor majetkoprávní, p. Pavúková, tel. č. 596 627 416
nejpozději do 7. března 2003 do 10.00 hodin v obálce s označením „Žádost o poskytnutí
úvěru“.

Výsledky budou v souladu s citovanou vyhláškou oznámeny všem žadatelům nejpo-
zději do 20 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu.

Podmínkou čerpání úvěru je uzavření smlouvy mezi vybraným žadatelem a statutárním
městem Ostrava - Městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Žadateli, který byl vy-
zván k uzavření smlouvy o úvěru a který se k uzavření této smlouvy nedostaví do 30 dnů
po doručení výzvy, právo na uzavření smlouvy o úvěru zanikne.

V ostatním se výběrové řízení a podmínky pro poskytování úvěru řídí ustanoveními 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/1997 vydané statutárním městem Ostrava - Městským ob-
vodem Mariánské Hory a Hulváky.

Vyhlášku č. 3/1997 vydanou statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Mari-
ánské Hory a Hulváky o Účelovém fondu oprav, rekonstrukcí a modernizací obytných do-
mů a bytů na území statutárního města Ostravy - Městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a o poskytování úvěrů z tohoto fondu, vzor žádosti o poskytnutí úvěru včetně
přílohy, obdrží žadatelé u p. Pavúkové, odbor majetkoprávní, tel. č. 596 627 416 v úřed-
ní dny, tj. v pondělí a ve středu v době od 8.00 - 11.00 a od 12.30 - 16.30 hodin, příp. 
v jiné dny po telefonické domluvě.

Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu

Nikdo, prosím, ať nehledá konkrétní jmé-
na, která by zasadil do příběhu, který popi-
suji.

Kdyby se to stalo jednou, mávnu rukou 
a pustím to z hlavy, ale… Příjde paní, asi
50letá, s dcerou kolem dvaceti, které bydlí 
v bytě 1+1, že si přejí, abychom my, obec 
a majitel, dovolili k nim přihlásit další oso-
bu k trvalému bydlišti. Jen pro upřesnění zo-
pakuji, co znamená trvalé bydliště. Ten, kdo
trvale bydlí v Mariánských Horách a Hulvá-
kách je občanem městského obvodu s voleb-
ním právem a s veškerými sociálními pod-
porami, které náš obvod poskytuje, samo-
zřejmě včetně vyplácení podpory v neza-
městnanosti.

Proto se také žadatelů ptáme na ledacos.
Stalo se tak i v tomto případě. Dozvěděl
jsem se, že asi čtyřicetiletý nezaměstnaný

muž, kterého chtějí přihlásit, není v příbu-
zenském poměru k žádné z nich, v podstatě
ho ani neznají, jen vědí, že je z Poruby, kde
má ve svém stávajícím bydlišti nějaké kom-
plikace. Tak řekly.

Na otázku, jak se vtěsnají do jednopoko-
jového bytu jsem se dozvěděl, že mají roz-
kládací gauč. Proč to dělají? Z lásky k bliž-
nímu. 

Je-li pravdou, že by se z muže mým přiči-
něním měl stát bezdomovec, pak mu chci
tímto poradit. V Ostravě existuje řada orga-
nizací (Armáda spásy, Charita a jiné), které
vyvíjejí samaritánskou činnost a určitě se 
o něj postarají. Nechejte, prosím, na pokoji
dvě útlocitné ženy a nezasahujte jim do je-
jich života. Děkuji

Jiří Jezerský,
místostarosta

Samaritánky

Oslavte konec
masopustu

Klub žen z našeho obvodu pro vás připra-
vil zajímavou akci. Pokud se rádi bavíte 
a zatančíte si, můžete přijít na Taneční ko-
nec masopustu s pochováním basy. Kdy? 
V sobotu 8. března 2003 od 20.00 hodin do
sálu restaurace Varna na ulici Vršovců. Pří-
jemnou zábavu. (Red.)

Pomozte dětem
z mariánskohorské

školy
Až do 30. března 2003 potrvá v anti-

kvariátu FIDUCIA na Mlýnské ulici č. 2 
v centru města výstava prací žáků Soukro-
mé školy zvláštní a pomocné pro žáky 
s více vadami v Mariánských Horách. 
Úroveň prací vás jistě překvapí a zakou-
pením dílka si nejen uděláte radost, ale
navíc pomůžete dobré věci. Výtěžek 
z prodeje bude totiž předán škole na ná-
kup výtvarných potřeb. (TK)

Poznamenejte si
Další zasedání Zastupitelstva

městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky se koná ve čtvrtek 
3. dubna 2003. Jako obvykle od
13.00 hodin v zasedací místnosti
radnice na ulici Přemyslovců 63.
Pokud se chcete dozvědět, jak pra-
cují vámi zvolení zastupitelé, jste
srdečně zváni.
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Zastupitelé, zvolení vámi občany, do za-
stupitelstva Mariánských Hor a Hulvák si
16. ledna 2003 na pozvání akciové společ-
nosti Vítkovice Steel prohlédli ocelárnu této
firmy. Důvod návštěvy byl zcela průhledný,
protože vědí o stížnostech na prašnost, zá-
pach a hluk, který trápí nájemníky a obyva-
telstvo ulic Zelená, Fráni Šrámka a kolonie
Červeného kříže. Chtěli seznámit s těžkým
provozem Vítkovic, o kterém se ví, že na
tomto území vyrostl dřív, než domy, ve kte-
rých se bydlí.

V ocelárně nás přivítal technický ředitel,
vedoucí ocelárny a vedoucí odboru ekolo-
gie. Nafasovali jsme helmy a pláště a pře-
místili se ke konvertorům, abychom na
vlastní oči viděli, jak se taví ocel. Ve velíně
nás čekala informace o principu řízení 
a kontroly procesu výroby oceli. Mohli jsme
si sáhnout na balíky šrotu, které se přidávají
do vsázky, jejíž obsah je předmětem dohadů
o příčinách znečištění lidských obydlí 
v blízkosti ocelárny.

Technicky velmi zajímavé a na světové 
úrovni je zařízení na kontinuální odlévání 
oceli, včetně výroby kontibram, produktu,
který je stěžejní pro obchodní výstup z Vít-
kovic.

Vedení firmy se netajilo s podnikatelským
záměrem do roku 2006, jenž předpokládá: 

- modernizaci zařízení sekundární meta-
lurgie za 500 miliónů korun 

- sekundární odprášení konvertorů za 85
miliónů korun 

- zvýšení účinnosti plynočistírny konver-
torů za 280 miliónů korun 

Dozvěděli jsme se, že plnění podnikatel-
ského záměru podléhá 2x ročně přísné kon-
trole Evropské komisi pro restrukturalizaci
českého ocelářského průmyslu a minister-
stvu průmyslu a obchodu.

Zastupitelé se do vítkovické ocelárny ur-
čitě vrátí a určitě budou sledovat, zda se sli-
by plní.

Jiří Jezerský, místostarosta

Exkurze

Březen je měsíc Internetu…
Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9 na-

bízí svým mladým čtenářům 3. března od 14
do 16 hod. „Cestování stránkami aneb co
všechno dokáže Internet“. Děti uvidí ukázky
webových stránek, které jsou zajímavé nebo
mohou být užitečné. V 16 hodin si mohou
vyměnit zprávu s kamarády nebo školou
přes Internet.

Knihovna J. Trnky 10, Fifejdy 7. a 14.
března od 14 hodin bude Internet plně k dis-
pozici čtenářům dětského oddělení, budou
informováni na kterých www.stránkách na-
jdou informace z různých oborů lidských
činností.

Pro dospělé čtenáře je vyhrazen pátek 21.
března od 10 do 12 hod. a 13 do 16 hod.,
kdy se budou moci seznámit s Internetem
důchodci a ženy v domácnosti.

27. března ve čtvrtek od 9 do 17 hodin: 

Den ostravských čtenářů.
Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9 při-

pravila pro čtenáře a návštěvníky například
v dětském oddělení „Turnaje důvtipu, sta-
tečnosti a dovednosti“. V deseti turnajích
děti mohou zkusit svůj postřeh - v pexesu,
trpělivost - sládáním puzzle, dovednost - vý-
robou rytířské přilby nebo štítu, důvtipu - 
v křížovkách. Na okamžik se vrátíme v 16
hod. ještě do doby ledové při vyhodnocení
soutěže z ledna a února „Výpravy do pravě-
ku“.

Dospělí čtenáři se mohou 27. března od

14 do 16 hod. přijít seznámit se základy In-
ternetu.

Knihovna J. Trnky 10, Fifejdy: v oddě-
lení pro dospělé se mohou čtenáři těšit na lo-
terii o drobné ceny „Čtenářská kostka“, ve
které mohou vyhrát např. čtenářskou pou-
kázku na půjčování knih zdarma, 1 hod.
zdarma na Internetu…

Pro děti jsme připravili zábavné odpoled-
ne plné soutěží a her. Malí čtenáři budou
luštit literární křížovky, plnit soutěže zruč-
nosti a hrát různé stolní hry, které máme stá-
le k dispozici v knihovně.

V dětském oddělení bude v provozu nový
počítač a CD ROMY. Děti je mohou zdarma
využívat.

Při všech soutěžích nebudou chybět slad-
ké odměny.

Všem čtenářům budou také v tento den
prominuty poplatky za upomínky.

Pro všechny knihovny našeho obvodu je
to také svátek knihy. Knihovny našeho ob-
vodu si svátek dětské knihy, který je slaven
na památku narození známého dánského po-
hádkáře Hanse Christiana Andersena, připo-
menou 28. března, kdy proběhne již po třetí
Noc s Andersenem. Letos jsme pohádkovou
noc věnovali pověstem. Tajemnou noc v kni-
hovně můžete prožít v dětských odděleních
v knihovnách na Fifejdách, J. Trnky 10 
a v Mar. Horách, Daliborova 9.

Bližší informace o akcích k Měsíci Inter-
netu, Dnu ostravských čtenářů a Noci s An-
dersenem se můžete dozvědět v knihovnách.

Na radnici se množí vaše dotazy na doru-
čování poštovních zásilek. O odborné odpo-
vědi jsem proto požádala ing. Petra Durčá-
ka, ředitele České pošty v Ostravě.

1. Mnozí nájemníci si u vchodu zřídli
tzv. vhazovací štěrbinu na poštovní zásil-
ky a reklamní letáky. Jeden občan si při-
šel stěžovat, že doručovatelka tam odmít-
la vhazovat poštovní zásilky s tím, že je
musí doručit do jednotlivých poštovních
schránek uvnitř domu. Je to správné? 

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy 
a spojů číslo 28/2001 Sb., která stanovuje
poštovní podmínky základních služeb a zá-
kladní požadavky kvality při jejich zajišťo-
vání, dodává Česká pošta zásilky, které ne-
vyžadují stvrzení převzetí adresátem (jedná
se především o listovní zásilky, dopisnice,
poštovní poukazy, propagační materiály,
oznámení o uložení, případně oznámení 
o příchodu zásilky apod.) do domovní
schránky adresáta. Tato schránka musí být
označena jeho názvem (jménem). Většina
společných vhozů zatím nesplňuje tuto pod-
mínku (označení jmény nájemníků), proto je
poštovní doručovatel povinen dodávat zásil-
ky, oznámení a letáky do jednotlivých schrá-
nek umístěných ve vnitřním prostoru budo-
vy. Umožnění dodávání zásilek do společ-
ných domovních schránek při splnění urči-

tých podmínek ze strany nájemníků (adresá-
tů), respektive zvolení jiného vhodného ře-
šení, je třeba projednat s příslušnou dodáva-
cí poštou.

2. Prý existuje jakási tajná snaha poš-
tovních doručovatelek nechat si platit za
to, že vhazují dopisy do schránek přesto,
že mají klíč od domovního vchodu?

O žádné takové „tajné snaze“ nevíme. 
Z důvodu zpřístupnění domovních schránek
a zajištění dodávání zásilek vyžadujících
stvrzení převzetí adresátem uvnitř budov, 
u kterých bývá uzamčen vchod, má Česká
pošta dle § 358 zmíněné vyhlášky, možnost
převzít od nájemníků klíč od vchodových
dveří. Tato služba je zpoplatněna dle Poštov-
ních podmínek - Ceník částkou 100 Kč mě-
síčně a jedná se výhradně o klíče, které jsou
poště předány na základě písemného zázna-
mu. Doručovatel nemůže požadovat po adre-
sátovi úplatu za dodávání zásilek do domov-
ních schránek, když klíče byly řádně poště
předány, resp. si nechat platit za držení klíče.

3. Množí se stížnosti občanů, že jim do-
ručovatelka nepřinesla ke dveřím dopo-
ručenou poštovní zásilku, pouze nechala
oznámení v poštovní schránce a to i pře-
sto, že byli doma. Je doručovatelka povin-
na na příjemce zásilky zvonit? A jak dlou-
ho?

V případě dodávání tzv. zapsaných zási-
lek, u kterých je dodání vázáno na písemné
potvrzení převzetí adresátem (doporučené
psaní, důchody, různé druhy balíkových zá-
silek, apod.), musí doručovatel provést po-
kus o dodání v místě, které je vyznačeno 
v adrese. Pouze v případě nazastižení adre-
sáta je povinen vyhotovit oznámení o ulože-
ní zásilky a toto vložit do domovní schránky
adresáta. V případě, že adresát byl doma 
a doručovatel zásilku pouze oznámil, má ad-
resát možnost na toto jednání upozornit vy-
psáním zadní strany oznámení o uložení zá-
silky, nebo podáním podnětu u příslušné do-
dávací pošty, resp. u provozního ředitelství
obvodu Ostrava, nebo u Informačního cent-
ra České pošty na bezplatné telefonní lince 
800 104 410, resp. mailem na adresu 
info@info.cpost.cz. (TK)

P. S. Vážení občané, přečetli jste si odpo-
vědi České pošty ve smyslu jejich vyhlášek,
kterých by měl každý doručovatel (kdysi lis-
tonoš) dbát, ať se vám líbí nebo ne. Velmi rá-
di bychom si také přečetli vaše názory na
poštovní služby, abychom je mohli tlumočit
Ministerstvu dopravy a spojů, poslancům 
a senátorům. Co a koho spojuje výše uvede-
né ministerstvo? Nenastal čas alespoň na je-
ho přejmenování? Jiří Jezerský

Otázky pro Českou poštu

Knihovna - knihy - čtenář

Mladí lidé od 16 do 24 let mají jedineč-
nou příležitost získat prostředky pro své ak-
tivity.

1. února 2003 byl vyhlášen II. ročník
programu Make a Connection - Připoj se,
který v rámci Moravskoslezského kraje ko-
ordinuje občanské sdružení Vita. Program je
zaměřen na podporu dobrovolnických akti-
vit mladých lidí ve věku od 16 do 24 let. Ti
mají do 31. března 2003 možnost podat
svůj vlastní projekt a získat na jeho reali-
zaci grant ve výši až 50 000 Kč. Cílem pro-
gramu je podporovat neformální a neorgani-
zované skupiny mladých lidí (projekt musí
podat min. osmičlenný tým), které si samy
svůj projekt navrhnou a zrealizují. Tyto pro-
jekty by měly mít dlouhodobý pozitivní vliv
na rozvoj komunity, ve které mladí lidé žijí,
měly by obohacovat jejich okolí, příp. řešit
místní problémy. 

Zaměření projektů může být velmi různo-
rodé. O podporu se mohou ucházet například
rozmanité kulturní akce, semináře a works-
hopy, sociální a charitativní projekty, umě-
lecké dílny, ochotnická vystoupení, ekolo-
gické a populárně-naučné projekty apod.

Cílem programu je rovněž rozvíjet schop-
nosti a dovednosti mladých lidí, zprostřed-
kovat jim nové zážitky a zkušenosti cenné
pro život. Prací na svých projektech se nau-
čí organizovat práci, komunikovat v týmu,
vést účetnictví, plánovat aktivity, prezento-
vat se v médiích a na veřejnosti, získávat
prostředky pro svou činnost apod. Proto ta-
ké o. s. Vita zorganizuje pro vítězné projek-
ty dvě víkendová školení, kde by si základy
řízení projektu měli osvojit.

Ve dnech 3. - 28. března od 8 do 14 ho-
din občanské sdružení Vita nabízí bez-
platné konzultace podávaných projektů
(nutno se předem objednat).

Projekt včetně předepsaných příloh
musí být podán na adresu Vity nejpozdě-
ji do 31. 3. 2003.

Program Make a Connection - Připoj se
je společný program společnosti Nokia a na-
dace IYF. V České republice je jeho koordi-
nátorem Nadace rozvoje občanské společ-
nosti (NROS) ve spolupráci s lokálními
partnery v pěti krajích republiky a s Nadací
Terezy Maxové, která program realizuje 
v dětských domovech.

Více informací získáte na www.pripojse.cz
a v kanceláři Vity (Gen. Janouška 4, Ostra-
va, 702 00; tel.: 59 661 61 55; e-mail: 
vitaova@ova.comp.cz).

Šárka Klišová,
regionální koordinátorka
programu Připoj se

Dlouhé zimní večery jen málokoho vyláka-
jí ven, zvláště když je za okny fujavice, plís-
kanice, okenní teploměr se odmítá povznést
nad nulu a v televizi běží Banánové rybičky,
Tele tele, Neváhej a toč, nebo některý z oblí-
bených seriálů. O pohodu se starají kamna 
a nám nezbývá než se těšit z příjemně stráve-
ného času. Každá mince má však dvě strany, 
o rubu této idyly by mohli vyprávět hasiči, pro
něž je zima a topné období tím, co pro stu-
denty maturita nebo zkouškové období. Ze
statistik požárů jednoznačně vyplývá, že nej-
obvyklejšími příčinami požárů v topném ob-
dobí jsou nesprávná obsluha topidel, jejich
špatný stav a nesprávné umístění, hořlavé lát-
ky v jejich blízkosti, ale třeba i manipulace 
s popelem nebo vadné komíny. 

V roce 2002 vzniklo v našem městském
obvodu celkem 36 požárů. Kouření bylo pří-
činou 2 požárů, nedbalost a uložení hořlavin 
u topidel způsobilo 2 požáry, technické záva-
dy nebo nesprávná údržba byly příčinou 6 po-
žárů, samovznícení chemických látek - 1 po-
žár, výbuchy plynů - 1 požár, výbuchy par
hořlavých kapalin - 1 požár, děti do 15 let způ-
sobily 3 požáry, ve 3 případech byl příčinou
požáru úmysl, ale pachatel nebyl zjištěn, 1 po-
žár je v šetření. Zbylých 16 požárů nebylo dá-
le šetřeno. Jsou to ty požáry, při kterých van-

dalové podpálí obsah odpadního kontejneru 
a vzniklý oheň vyžaduje zásah hasičské jed-
notky, aby neohrožoval bytové domy nebo ko-
lemjdoucí občany.

Z uvedené statistiky vyplývá, že nejčastěj-
šími příčinami požárů jsou nesprávná údržba,
nedbalost při používání spotřebičů a technické
závady topidel a jiných spotřebičů. Ke každé-
mu spotřebiči je výrobcem dodán návod 
k obsluze, který obsahuje pokyny pro sprá-
vnou instalaci, obsluhu a údržbu spotřebiče.
Tento návod nemá sloužit k prvnímu, slav-
nostnímu zatopení, ale jako průvodce po ce-
lou dobu používání spotřebiče. Co se týče ú-
držby, tuto svěříme odborné firmě. Nemá
smysl si dokazovat, co dovedeme sami. Sto-
koruna ušetřená na odborné prohlídce je po-
chybnou úsporou, jestliže požár vzápětí způ-
sobí stotisícovou škodu.

Nejčastěji zjišťovanou závadou při preven-
tivních požárních kontrolách v bytových do-
mech jsou vyřazené předměty z domácností,
uložené ve společných prostorách bytových
domů, jako jsou spojovací a schodišťové chod-
by, sklepní prostory, prostor pod schody, hy-
drantové komory apod. Tyto předměty zvyšují
požární zatížení společných prostor, v případě
požáru blokují únikové cesty a mohou způso-
bit vážný úraz obyvatelům opouštějícím za-

kouřené prostory i členům zasahující jednotky.
Tímto svým počínáním nájemníci porušují

bod 1 odst. III, Požárního řádu bytových do-
mů, který schválila Rada městského obvodu
MHaH, a kterým je zabezpečováno plnění zá-
kona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů. Ke sjednání nápra-
vy má Úřad městského obvodu dvě možnosti:

- v souladu s ustanoveními zákona o požár-
ní ochraně oznámit provinilce Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kra-
je, který uloží pokutu do 25 000 Kč,  

- stanovit provinilci termín k odklizení věcí
a po tomto termínu zajistit likvidaci věcí k tí-
ži provinilce. 

Zase jsem nějak od té na začátku popsané
zimní idyly dospěl až k tématu nepříliš popu-
lárnímu. Každý hasič vám však potvrdí, že je
snazší požárům předcházet, než za velkých
ztrát a nákladů požáry likvidovat a přitom
mnohdy vidět popálené spoluobčany 
a jejich děti i lidská utrpení při obnově požá-
rem zničených hodnot.

Přeji Vám všem, aby Vás v roce 2003 ne-
potkalo nic zlého, přeji Vám pevné zdraví 
a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Aby u nás nehořelo (14)

Šampion ve stolním tenise
V pátek 24. ledna 2003 se v Domě dětí a mládeže na Korunní ulici usku-

tečnil již 9. ročník turnaje ve stolním tenise, určeného žákům základních
škol našeho obvodu, o titul „Šampion Mariánských Hor a Hulvák“. Obsaze-
ny byly obě kategorie, tedy dívky i chlapci.

V kategorii dívek získala první místo Irena Türkeová, na druhém místě se
umístila Barbora Haltofová a bronzovou medaili si odnesla Pavlína Šlosar-
číková. Po napínavém souboji chlapců zvítězil Jan Marosz, druhý byl Jakub
Kretek a na třetím místě skončil Petr Svoboda. Všem těmto sportovcům,
kteří reprezentovali ZŠ Gen. Janka blahopřejeme.

Mgr. Jana Šlachtová, vedoucí OVČ

Šance pro mladé

15. 2. 2003 odešel pan LUBO-

MÍR PÍREK, občan Fifejd, vy-

nikající člověk a skvělý kama-

rád. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-

meňte. Liana Janáčková

Služby
poskytované v DPS

Gerifit centrum, Novoveská 14, 
Ostrava-Mariánské Hory, tel. číslo: 
596 626 277

❏ KADEŘNICTVÍ: úterý a středa od
8.00 do 12.00, čtvrtek a pátek od 8.00 do
13.00 hodin. Objednávky na tel. čísle: 
596 626 277, nebo 606 339 960 

❏ KLASICKÉ MASÁŽE a SAUNA:
p. Lukáš Sládek - objednávky na tel. čísle:
732 543 469, nebo 596 626 277, provozní
doba Po, St, Pá od 11.00 do 19.00 hodin 

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovna-
mi. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
596 626 202 u p. Koblovské 

❏ PEDIKURA: pondělí: terén od 11.00
do 15.00 hodin, úterý, středa a čtvrtek od
7.00 do 12.00 hodin

SENIOR KLUB
Program na měsíc březen 2003:
Besedy s diapozitivy, vždy v úterky, za-

čátky ve 14.00 hodin. 
4. 3. Skandinávie - přednáší p. Zatloukal

11. 3. Tenerife - ostrov překvapivých pro-
měn - přednáší p. Zatloukal

18. 3. Polské zahrady 
- přednáší Mgr. Samek

25. 3. České botanické zahrady 
- přednáší Mgr. Samek

Stále jsou v prodeji průkazy Senior klubu 
u p. Dagmar Tokařové. Cena na rok činí 
150 Kč. Informace na tel. čísle: 596 626 277.

Srdečně všechny zveme!
Jménem zaměstnanců Gerefit centra
Dagmar Tokařová, 
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, 
Ostrava-Mariánské Hory, tel. číslo: 
596 627 904

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do
12.00 hodin

❏ KADEŘNICTVÍ: úterý od 9.00 do
15.00 hodin, středa od 13.00 do 17.00 hodin
a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečova-
telkou. Slouží jako středisko osobní hygieny
pro obyvatele DPS.

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

Únorová zimní romantika na Korunní ulici



ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK ● 3  

Velká nákupní centra přinesla nový způ-
sob příjemného nakupování. Na poměr-

ně velké nákupní ploše lze nalézt veškerý sorti-
ment potravin, ale i drogistických výrobků,
hraček či textilu. Zvykli jsme si v nich nakupo-
vat, i když nákup zde není bez rizik. Ptáte se,
jaká rizika na váš číhají?

Všimněme si kupříkladu náš oblíbený Kau-
fland. Nakupuje zde velké množství lidí a je
mezi občany města velmi oblíben. Použijeme-
li však policejní slovník, přinesl z hlediska bez-
pečnostní situace celou řadu problémů. Prý
především díky vysoké nezaměstnanosti v na-
šem kraji zde dochází ke krádežím a to občanů
všech věkových vrstev - od mladistvých po dů-
chodce.

Pro bližší informace
jsem si zašla na Obvodní
oddělení Policie České re-
publiky v Mariánských
Horách, které má sídlo na
Strmé ulici právě v sou-
sedství Kauflandu. Vedoucí obvodního odděle-
ní mjr. JUDr. Miroslav Kelnar říká:

„Krade se vše, zejména potraviny a drogis-
tické zboží, především parfémy a žiletky, ale
také alkoholické nápoje. Bezpečnostní agentu-
rou, která v civilním oděvu vykovává vnitřní 
ochranu, je denně zadrženo 3 - 5 pachatelů krá-
deží. Bezesporu raritou byl muž, který byl chy-
cen se dvěma videopřehrávači, které měl přivá-
zány páskem na těle pod kabátem.“

Co se povedlo policii?
„Jednou jsme zadrželi čtyři utečence z dět-

ského domova, které si najali dva dospělí ke
krádežím drogistického zboží. Ti seděli venku
v křoví a popíjeli a mladiství jim tam nosili lup.
Zboží pak dále prodávali majitelům prodejních
stánků v centru města. Přiznali, že aniž byli 
v Kauflandu přistiženi, kradli denně zboží asi
za dva tisíce korun. Dopadeni byli hlídkou po-
licie, která si všimla podezřelých návštěv mla-
díků do křovin a tam také objevila uvedené dva
výtečníky s taškama plnýma nakradeného zbo-
ží…“

Jaký je další osud polapených pachatelů?
„Veškeří pachatelé jsou řešeni dle výše způ-

sobené škody buďto jako přestupek oznámením
příslušnému úřadu dle místa bydliště anebo
trestným stíháním pro trestný čin krádeže. To 
v případě, když je škoda vyšší, nebo již byl pa-
chatel pro krádež odsouzen. Existují i takoví

pachatelé, kteří objíždějí prodejny po celé re-
publice a v nich kradou. V lednu byla zadržena
pachatelka, která byla v průběhu roku chycena
v několika prodejnách ve Zlíně či v Mostě. Je 
z Čech a spolu s manželem objížděli Kauflan-
dy v republice.

Proč se tolik krade právě v Kauflandu?
„Je zde velká koncentrace osob a tím i velká

anonymita. Svou roli hraje i velký výběr zboží
o které je zájem… Ke krádežím dochází i na
parkovišti, kde lidé v automobilech stále ještě
nechávají osobní věci, tašky a telefony. V let-
ních měsících pak dochází i ke krádežím jízd-
ních kol. Nedávno se stal případ, kdy muž vy-
kládal z nákupního vozíku nákup do kufru vo-

zidla a na přední sedadlo
auta si odložil tašku s do-
klady, platebními kartami
a penězi. Přistoupili k ně-
mu dva mladíci a ptali se
jej na cenu minerálních
vod. Odpověděl jim a dál

si jich nevšímal. Po odložení nákupu zjistil, že
ve vozidle schází jeho taška. Viděl už jen od-
jíždět mladíky vozidlem Favorit červené barvy.
SPZ si nazapamatoval. V lednu se stal případ,
že si muž při placení u pokladny položil do ná-
kupního vozíku taštičku se 120 tisíci korunami.
Když dával zboží od pokladny do vozíku, vši-
ml si, že taška s výplatou pro zaměstnance již
tam není. Zloděj však byl zadržen ještě před 
opuštěním Kauflandu. Je stíhán pro trestný čin
krádeže.“

Takže platí zásada: neodkládat své osobní
věci do nákupního vozíku?

„Určitě se to vyplatí.“
Když byste měl srovnat počet krádeží 

v Kauflandu s blízkým Carrefourem?
„Více se krade v Kauflandu, v blízkosti Car-

refouru se zase více vykrádají vozidla, přede-
vším v době provozu multikina. Při promítání
filmu Pán prstenů jsme museli posílit hlídky,
protože hlavně mimoostravští si v autě stále ne-
chávají osobní věci.“

Vraťme se ještě ke Kauflandu, na co bys-
te upozornil závěrem?

„Na nešvar „svačinek“. V praxi to znamená
konzumaci zboží ještě před zaplacením. I ně-
které maminky dávají dětem sníst zboží ještě
před placením. Raději doporučuji počkat, až
bude zboží zaplaceno, vyhnou se tak nepříjem-
nostem.“ Táňa Kantorková

Přesně tři měsíce po vyhlášení soutěže 
o nejlepší fasádu Moravskoslezského kraje
roku 2002 vyhodnotila odborná porota nej-
lepší kandidáty na ceny. 

Ty byly slavnostně předány ve středu 12.
února v hotelu Imperiál v Ostravě. Vítězi se
stali rodinný dům v Ostravě-Pustkovci, by-
tové domy v Jubilejní kolonii v Ostravě-
Hrabůvce a Mendlovo gymnázium v Opavě
společně se Základní školou ve Strahovicích
u Opavy. Odborná porota hodnotila přihlá-

šené stavby ve třech kategoriích: fasáda ro-
dinného domu, fasáda bytového domu a fa-
sáda správních a průmyslových objektů.

Zvláštní cena byla udělena i našemu
městskému obvodu za humanizaci městské-
ho prostředí na sídlišti Fifejdy I.

Starostka Mariánských Hor a Hulvák nám
sdělila, že poslední panelový dům, který je 
v obecním majetku, bude opraven do polovi-
ny roku. Další úpravy pak obvod chystá 
u parkovišť, chodníků a dětských hřišť. (TK)

O pejscích a o povinnostech
jejich majitelů píšeme často

Soutěž Fasáda Moravskoslezského
kraje má vítěze

Jak se krade
v Kauflandu

Hledáme kompromis
Navrhovaná řešení ocelárny Vítkovice-

Steel a. s., která mají vést ke zlepšení situa-
ce v otázkách prašnosti a hluku v přilehlých
oblastech, jsou značně dlouhodobého cha-
rakteru.

Proto jsme si dovolili v čele s paní staro-
stkou požádat o podporu našeho záměru re-
konstrukce parku U plynojemu. Nejedná se
nám o žádný velkolepý záměr ke zbudování
nadstandardního sportovního areálu, ale
pouze o obnovu původní funkčnosti parku
tak, aby toto rozsáhlé území mohlo být opět
důstojně využíváno k oddychovým účelům.

Vedení akciové společnosti se na možnost
finanční pomoci dívá pozitivně a je ochotno
o této záležitosti dále jednat. Věřme, že dob-
ře pořídíme. Ing. Renáta Václavková, 

zastupitelka MOMHaH 

Charita děkuje
Stalo se už tradicí, že počátkem ledna vy-

cházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem
radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Na
realizaci této krásné akce - Tříkrálové sbírky
2003 - se podíleli i občané Mariánských Hor
a Hulvák. Pro Charitu Ostrava bylo kolední-
ky vybráno 651 594,90 Kč, z toho ve Vašem
obvodě obdrželi koledníci částku 21 006 Kč.
Díky této pomoci bude moci Charita Ostrava
i v letošním roce přispět těm nejpotřebnějším.
Charita Ostrava děkuje všem, kteří se organi-
začně anebo přispěním finančního daru podí-
leli na realizaci Tříkrálové sbírky 2003.

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Naše poradna nabízí skupinová setkání a kluby pro děti a mládež od 6 do 15 let.
1x týdně v rozsahu 90 minut v odpoledních a v podvečerních hodinách

(2 skupiny: 6 - 10 let a 11 - 15 let).

S čím si možná lámeš hlavu:
● Když budu hodná (-ý), budou mě mít všichni rádi? A co když ne?
● Jak si říct o to, co potřebuji, co bych si přál (-a)? Je potřeba vždycky vyrazit do boje 

a bít se hlava nehlava? A když mám strach?
● Jsem pro Vás vzduch? Co mám dělat, abyste si mě už konečně všimli?
● Zdá se ti, že někdy ze svých rodičů a učitelů skoro šílíš?
● Kdo jsi ty a kdo jsou lidé kolem tebe? Proč si někdy nerozumíme - když přece mluví-

me tak „jasně“?
● Připadáš si občas ve škole, mezi kamarády, v rodině jako Robinson a není ti v tom dob-

ře?
O těchto a dalších malých i velkých trápeních, nedorozumění,

starostech i radostech by mohla být naše společná setkání.
Bližší informace každý čtvrtek (do konce února)
od 8.00 do 18.00 hod. na tel. čísle: 596 615 935. 

Naše adresa: Slezská diakonie, Poradna ELPIS, Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves.

Projekt je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Jak nás najdete: zastávka tram, bus Nová Ves - vodárna, cca 2 minuty
od světelné křižovatky ve směru na Porubu

je po pravé straně zahradnictví a za ním odbočka vpravo.
Poradna se nachází ve velké žluté dvoupatrové budově (bývalá oční škola).

ELPIS


