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Na lukrativním místě poblíž radnice 
v Mariánských Horách se plánuje výstavba
asi 113 bytových jednotek a 23 řadových ro-
dinných domků. Počet bytů je však orientač-
ní, v případě, že zájem bude převážně o by-
ty větších rozměrů, jejich počet se tak samo-
zřejmě sníží. U každého domku, ale i bytu
se počítá s garážovým stáním. Území, na
kterém se má začít stavět, je doposud zasta-
veno domy ve špatném technickém stavu,
postupně se však demolují a jejich obyvate-
lům je přidělováno náhradní bydlení.

V prvé řadě je však potřeba rozhodnout 
o způsobu financování výstavby. Je požádá-
no o dotaci na ministerstvu pro místní roz-
voj, ale v případě, že jí bude využito, mohou
byty přejít do osobního vlastnictví až po 

uplynutí dvaceti let. Což je pro ty občany,
kteří budou na výstavbu potřebovat hypoté-
ku, velmi nevýhodné.

V současné době se zpracovává projekto-
vá dokumentace a musí se dořešit majetko-
právní vztahy ohledně pozemků, na kterých
má být výstavba realizována. Cílem radnice
je započít s výstavbou již v příštím roce
2004.

Ještě letos se musí začít s přípravou úze-
mí a vybudovat část technické vybavenosti,
kterou bude financovat město Ostrava.

Celou výstavbu pak bude pravděpodobně
financovat soukromý investor. V případě, že
byty nebudou v osobním vlastnictví občanů,
je třeba počítat se zvýšeným nájemným, ne-
boť je nutno dodržet cenový výměr, hovoří-

cí o promítnutí vložených investic. V žád-
ném případě tedy nepůjde o tzv. sociální by-
ty.

U výstavby nových bytů v Mariánských
Horách je možno uvažovat i o kombinaci 
obou výše uvedených způsobů, tedy osobní-
ho vlastnictví a nájmu. U 23 rodinných
domků je však evidentní, že půjde o vlast-
nictví soukromé.

Aby měla celá výstavba jednotný charak-
ter je jasné, že celá výstavba bude realizová-
na jedním dodavatelem.

Pokud máte o byt či rodinný domek zá-
jem, směřujte své žádosti na bytový odbor
radnice v Mariánských Horách nebo pište na
e-mailovou adresu
uradmarhory@arsystem.cz (TK)

Nové bydlení v našem obvodu

Od 1. 1. 2003 je platný nový zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů. Přináší některé změny oproti zákonu č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami a zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplat-
cích za jeho znečišťování.

Pro provozovatele malých stacionárních zdrojů (to jsou zdroje znečišťování o jmenovitém
tepelném výkonu nižším než 200 kW), kteří používají jako paliva koks, dřevo, zemní plyn
nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena.

Malé spalovací zdroje s nulovou sazbou poplatku nejsou předmětem poplatku a nevzta-
huje se na ně oznamovací povinnost (§ 19 odst. 17 zákona č. 86/2002 Sb.).

Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 15. února po skončení
poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku za běžný rok (§ 19 odst. 16 zá-
kona č. 86/2002 Sb.).

Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není předmětem poplatku za
znečišťování ovzduší (§ 19 odst. 15 zákona č. 86/2002 Sb.).

Sazby poplatku za malé spalovací zdroje se stanovují dle přílohy č. 1 zákona č. 86/2002
Sb. takto:

Palivo Rozmezí sazeb (Kč/rok)
Jmenovitý tepelný výkon nad 50 do 100 kW včetně nad 100 do 200 kW
Topné oleje s obsahem síry 1000 - 1500 1500 - 2000
0,1 do 0,2 %
Topné oleje s obsahem síry 1500 - 2500 2500 - 3000
do 1 %
Jiná kapalná paliva a látky 6000 - 8000 8000 - 12 000
pokud tento zákon jejich
spalování nezakazuje
Černé uhlí 1500 - 2000 2000 - 3000
Hnědé uhlí tříděné, 2500 - 4000 4000 - 5000
palivo z hnědého uhlí
Hnědé uhlí energetické, lignit 4000 - 6000 6000 - 10 000
Uhelné kaly, proplástky 10 000 - 20 000 20 000 - 40 000

Upozornění na změnu zákona
o ochraně ovzduší

Úspěch ve čtenářské anketě
Osobností roku 2002 se stal  hejtman Moravskoslezského kraje Evžen To-

šenovský. Rozhodli o tom čtenáři Moravskoslezského deníku, kteří v anketě
vyhlášené Sdružením pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska 
a agenturou Petarda Production dali nejvíce hlasů právě Tošenovskému.

Výsledky ankety zveřejnil Moravskoslezský deník v polovině prosince loň-
ského roku a pro náš obvod je bezesporu potěšující, že v první desítce se
jako jediná žena umístila i starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Ja-
náčková. (Red.)

V chladných lednových dnech zpravidla
ozdobí naše ulice odhozené vánoční stro-
mečky. Většinou se choulí u popelnice či
kontejneru a nikdo jim nevěnuje pozornost.
Firma OZO Ostrava, která odvoz domovní-
ho odpadu pravidelně zajišťuje, nemá povin-
nost je uklidit. To je povinností jeho majite-
le. Že nevíte kam s ním? Opět připomínáme,
že již od srpna funguje na Rybářské ulici
Sběrný dvůr. Zde můžete zcela zdarma od-

ložit cokoli nepotřebné ze své domácnosti 
a to včetně nebezpečného odpadu. Vezmou 
i nepotřebný vánoční stromeček a pokud ne-
máte sami čas jej tam odnést, možná to rády
udělají vaše děti.

Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od
8.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
12.00 hodin. Snažte se i vy, aby náš městský
obvod nezdobily černé skládky ani odložené
věci u popelnic. Děkujeme. (TK)

Čistotu pomůže udržet Sběrný dvůr

Najít základní školu na sídlišti Fifejdy 1
bylo pro nezasvěceného doposud obtížným
úkolem. Budovy pavilonové školy byly
před léty postaveny uvnitř síd-
liště, stranou od hlavních ulic
i zastávek MHD. Jejich šedivé
omítky splývaly s podobně še-
divými paneláky v okolí.

Použití minulého času se
však dnes, na počátku roku
2003, jeví zcela příznačné, ne-
boť škola, podobně jako domy
v jejím okolí, začíná hýřit bar-
vami. V červenci 2002 zapo-
čala 1. etapa přestavby školy,
která spočívala ve výměně
rozvodů tepla, zateplení
střech, výměně oken a zatep-
lení tělocvičny, rekonstrukci
vstupní haly s bezbariérovým
přístupem do školy, v zateplení spojova-
cích chodeb s výměnou oken. Veškeré 
úpravy směřují nejen k estetizaci prostředí
a k zhospodárnění provozních nákladů, ale
především k ozdravění prostředí školy pro
žáky. Do dálky dnes svítí veselá žlutá 
omítka opravené tělocvičny a pestrý kabát

by měly dostat v 2. etapě přestavby i další
školní budovy. Snad budou na její realizaci
potřebné prostředky.

Začíná se také vyplňovat záměr marián-
skohorské radnice zpřístupnit areál školy
široké veřejnosti pro využití volného času.
Na školní zahradě vzniká U-rampa pro
sportovní vyžití mladých skateboardistů 
a bruslařů. K dispozici budou mít i sociál-
ní zázemí. V bezprostředním sousedství

školy povede i kvalitní cyklotrasa, zlepšit
by se měla i kvalita přístupových cest.

Škola však prodělává i zásadní přestavbu
méně viditelnou pro veřejnost. 
K 1. 1. 2003 totiž přechází na přís-
pěvkovou organizaci s právní subjek-
tivitou. Ředitel školy tak dostává vět-
ší samostatnost, například při rozho-
dování o finančních a rozpočtových
záležitostech, pracovně právních
vztazích, je oprávněn pronajímat
školní prostory po vyučování a tím
vytvářet i určité finanční zdroje, kte-
ré přispěji k dalšímu rozvoji školy.

Podstatnou změnu prodělává
škola i v oblasti výpočetní techniky.
Dokončuje se vybavení již druhé
počítačové učebny, nové počítače
jsou zapojeny do sítě s možností
připojení na internet. Téměř všichni

učitelé absolvovali kurzy pro práci s počí-
tači a internetem, počítačová gramotnost je
součásti výukového programu školy. Žáci 
i učitelé jsou tak zase blíže nejnovějším in-
formacím a jejich uplatňování ve výuce.

Mgr. L.Bergerová,
Mgr. J. Skoumal, řed. školy

Změny na základní škole

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nabí-
zí k pronájmu nebytový prostor o výměře 6 m2 za účelem provozování ka-
deřnictví v Domě s pečovatelskou službou na ul. Novoveská č. 14, Ostrava-
Mar. Hory.

Písemné nabídky zasilejte na odbor sociálních věcí ÚMOb Mar. Hory 
a Hulváky do 20. 2. 2003, k rukám p. Mückové, tel. 596 620 341.

Příznivcům
Před nějakým časem mě na ulici za-

stavil zcela neznámý člověk a oslovil mě
mým jménem. Představil se a že prý se
před nedávnem dívali doma na video se
záznamem svatby jeho dcery, která se
konala před deseti lety. Jestli si nevzpo-
mínám. Musel jsem ho zklamat, neboť za
dvanáct let působení na mariánskohor-
ské radnici jsem „vpustil“ do manželské-
ho života asi sto sedmdesát snoubene-
ckých párů. Prý se jim svatební obřad lí-
bil a že mi děkuje.

Musím říci, že mi bylo blaze na duši.
Nejednalo se o práci v zastupitelstvu ne-
bo radě, byla to služba občanům našeho

obvodu. A za tuto službu se mi dostalo
poděkování. Nikdy jsem nepracoval v za-
stupitelstvu obvodu proto, aby mi byl vy-
jádřen dík či aby mi bylo poklepáváno po
ramenech. Vždy, ať to bylo cokoliv, jsem
se snažil dělat tak, aby to prospělo na-
šemu obvodu.

Řízením osudu nebo shodou okolností
jsem po třech volebních obdobích práce 
v obvodním zastupitelstvu nebyl do zastu-
pitelstva zvolen. Počtem obdržených hla-
sů jsem měl devátý nejvyšší počet hlasů,
což však nestačilo k postupu v pořadí.

Proto bych chtěl touto cestou poděko-
vat vám všem, kteří jste mi důvěřovali 
a dali mi ve všch volebních obdobích své
hlasy. Ing. Jan Andrle

V klubu žen v mariánských Horách se po-
řád něco děje. A tak není divu, že o sobě dá-
vá vědět.

U příležitosti 35. výročí založení ČSŽ by-
lo devět členek Klubu žen z Mariánských
Hor za svou činnost vyznamenáno diplo-
mem a medailí.

Na celorepublikovém sjezdu ČSŽ, který
se konal v Benešově u Prahy ve dnech 29.
11. - 1. 12. 2002 byla do Ústřední rady žen
zvolena jedna členka mariánskohorského
Klubu žen - paní MUDr. Zdena Nohelová.
Velmi blahopřejeme k takovému úspěchu.

(Pokračování na str. 2)

Okénko Klubu žen

Nabídka služeb pro seniory je proti ji-
ným zemím u nás velice skromná. Jaké
možnosti mají senioři, když je začnou trá-
pit nemoci a přestanou být zcela soběstač-
ní?

Pečovatelská služba
Na doporučení lékaře lze požádat o pe-

čovatelskou službu, která je službou place-
nou. Poskytuje služby jako např. donášku
nákupů, obědů až do bytu, provádí běžný
úklid domácnosti, zajišťuje různé pochůz-
ky, (např. do lékárny, k lékaři, apod.), pra-
ní, žehlení prádla a další úkony, které sta-
noví vyhláška. Služby jsou občanům po-
skytovány v pracovní dny pouze do 17.30
hod. Ve dnech pracovního klidu a svátcích
se služby neposkytují. Seniorům jsou služ-
by poskytovány v jejich domácnostech,
což je pro ně velice důležité. Pokud jsou

však jejich podmínky ve stávajícím bytě
nevyhovující, mohou se přestěhovat do
Domu s pečovatelskou službou.

Dům s pečovatelskou 
službou
V našem městském obvodu máme dva

domy s pečovatelskou službou. Na ul. Ši-
máčkova 27 je 68 bytů, přístavba Gen.
Hrušky 1 má 28 bytů. V domě na ul. No-
voveská 14 je kapacita 108 bytů. Jedná se
o domy s nájemními byty (každý si sám 
v bytě hradí nájemné a inkaso), kdy byty
jsou o velikosti 1+1, nebo 0+1. V bytech
má každý svůj nábytek. V každém domě je
k dispozici vybavená klubovna, kadeřnic-
tví, pedikúra, středisko osobní hygieny. 
V domě na ul. Novoveská 14 je navíc re-
habilitace a masáže. Není zde však stálá
zdravotní služba.

V případě, že se
zdravotní stav senio-
ra zhorší natolik, že
pečovatelská služba
nestačí a není mož-
né péči zajistit ani 
s pomocí rodinných
příslušníků nebo ji-
ných nestátních or-
ganizací, je nutné
podat žádost o umís-
tění v domově dů-
chodců.

Nestátní organi-
zace, které zajišťují
také pečovatelskou
službu, poskytují
navíc i ošetřovatel-
ské úkony, (např.
aplikace injekcí,

převazy, apod.), kdy své služby jsou
schopni zajistit po celých 24 hodin, a to 
i ve dnech pracovního klidu a svátcích. Své
služby poskytují rovněž v domácnosti kli-
enta, avšak jsou dosti finančně náročné,
což je pro mnohé důchodce bohužel nedo-
stupné.

Domov-penzion 
pro důchodce
Domovy-penziony máme v Ostravě dva,

kdy tyto jsou určeny občanům důchodové-
ho věku a pro občany plně invalidní, je-
jichž celkový zdravotní stav je takový, že
nevyžaduje komplexní péči, ale jen služby
přiměřené jejich věku a zdravotnímu stavu,
a tento věk a zdravotní stav umožňuje vést
poměrně samostatný život. Poskytuje se
zde ubytování a základní péče, současně
jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj kul-
turního a společenského života a zájmové
činnosti. Dle možnosti zařízení a požadav-
ků obyvatel lze poskytovat i další placené
služby, na úrovni pečovatelské služby.

(Pokračování na str. 2)

Služby pro důchodce
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Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostra-
va-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 únor 2003:
Besedy s diapozitivy, vždy v úterky, za-

čátky ve 14.00 hodin. Přednáší Mgr. Samek
a p. Zatloukal.

4. 2. Sardinie
11. 2. Řím a Vatikán

18. 2. Korsika
25. 2. Paříž
Od 2. 1. 2003 jsou v prodeji průkazy Se-

nior 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, Os-
trava-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

Služby poskytované v DPSOkénko Klubu žen
(Pokračování ze str. 1)
V předvánoční době ženy nikdy nezahá-

lejí. I letos uspořádaly výstavu „Morav-
skoslezské Vánoce“, tentokrát v Penzionu 
v Ostravě-Porubě. I této výstavy se zúčast-
nily nejen všechny základní organizace 
z Ostravy, ale také ty z Karviné, Nového Ji-
čína, Frýdku-Místku, Havířova a Petrovic.
Účastnicím se líbila nejen výstava, ale 
i skvělý kulturní program a společně zazpí-
vané koledy.

Klub žen rovněž ve spolupráci s ORŽ 
uspořádal besedu o vstupu naší republiky
do EU. Uskutečnila se 6. prosince a před-
nášel vedoucí delegace Evropské komise 
v České republice pan Rammmiro Cibrián.
Nejen účast na besedě, ale i ohlas z ní byl
ohromný.

Co říci závěrem? Jsme rádi, že se ženy 
v našem obvodu tolik činí. Ony vzkazují
všem obyvatelům obvodu své krásné přání
všeho dobrého do nového roku. A my jim
přejeme ze srdce totéž a také hodně elánu do
dalších zajímavých akcí v roce příštím.

(TK)

(Pokračování ze str. 1)
Poslední novinkou, se kterou se setkává-

me až v posledních letech jsou soukromé
penziony, které jsou velice komfortní a tedy
i velice finančně náročné. Poskytují však
perfektní sociální a zdravotní služby. Zde se
pak dovolujeme zmínit, že i náš městský ob-
vod připravuje za spolupráce firmy POEL
výstavbu takovéhoto penzionu, a to v býva-
lých prostorách jeslí na sídlišti Fifejdy.

Domov důchodců
Domovy důchodců patřily v minulosti ke

strašákům všech starších lidí. Byly považo-
vány za odkladiště, či jakousi poslední in-
stanci, ze které již nebylo návratu. Dnes je
však situace naprosto jiná. Téměř všechny
domovy důchodců v Ostravě prošly nároč-
nými rekonstrukcemi. V současné době je
na území města Ostravy osm domovů dů-
chodců. Domovy poskytují ubytování 
v 1- 2- či 3lůžkových pokojích (ne každý
domov však nabízí 1lůžkové pokoje). Poko-
je jsou vybaveny polohovacími lůžky, zá-
kladním nábytkem, kdy je možné dotvořit
jejich atmosféru dle svého vkusu drobnými
doplňky, obrázky, květinou…

Domovy důchodců jsou zařízení sociální
péče s trvalým pobytem pro občany, kteří
dosáhli důchodového věku a kteří pro trvalé
změny svého zdravotního stavu potřebují
komplexní péči, kterou nemůže zajistit rodi-

na, pečovatelská služba ani nestátní organi-
zace. Komlexní péče zahrnuje nejen ubyto-
vání, stravování, ošetřovatelskou a rehabili-
tační péči, ale také pestrou nabídku využití
volného času.

Jak postupovat při vyřizování žádostí 
o umístění v těchto zařízeních?

Dům s pečovatelskou 
službou
- žádost se podává u odboru sociálních

věcí zdejšího úřadu městského obvodu (kan-
celář č. 13, p. ing. Kočová, která podá přes-
né informace), 

- o přidělení bytu v Domě s pečovatel-
skou službou rozhoduje Rada městského
obvodu 

Domov-penzion pro 
důchodce, domov důchodců
- žádost si občan, či jeho příbuzní vy-

zvednou na odboru sociálních věcí úřadu
městského obvodu dle míst trvalého bydliš-
tě nebo na Magistrátu města Ostravy, odbo-
ru sociálních věcí (na zdejším úřadě v kan-
celáři č. 13, p. Kufová - sociální pracovnice
pro seniory a občany se zdravotním postiže-
ním, na Magistrátu u p. Kaimové, oddělení
péče o seniory a občany se zdravotním po-
stižením, 4. podlaží, kancelář č. 435), 

- o umístění v domově důchodců a penzi-

onu pro důchodce rozhoduje Magistrát měs-
ta Ostravy. V případě zájmu o umístění do
zařízení provozovaného některou z nestát-
ních a soukromých organizací se žadatel ob-
rací přímo na jeho vedení.

V současné době se čekací lhůty na umís-
tění ve všech zmíněných zařízeních prodlu-
žují (na domov důchodců se čeká asi 5 let),
proto není dobré s podáním žádosti otálet,
neboť žádost je téměř vždy zařazena do po-
řadníku čekatelů. Přednostní umístění je
možné jen ze závažných zdravotních důvo-
dů, které mohou u žadatele nečekaně nastat.

Bližší informace vám pracovnice sociál-
ního odboru mohou sdělit i na tel. čísle 
596 62 03 41, (kl. 256).

M. Kufová, odbor sociálních věcí

Služby pro důchodce

Statutární město Ostrava
Obecně závazná vyhláška č. 12/2002, kterou

se stanoví poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 18. 12. 2002
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení a předmět poplatku

Statutární město Ostrava touto obecně závaz-
nou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu na území statutárního města Os-
travy (dále jen „poplatek“) a způsob jeho vybírání
na území statutárního města Ostravy.

Čl. 2
Správce poplatku

Správcem poplatku uvedeného v čl. 1 této vy-
hlášky je statutární město Ostrava. Správu poplat-
ku vykonává Magistrát města Ostravy (dále jen
„správce poplatku“). Při této činnosti se správce
poplatku řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Poplatníci poplatku

1. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která
a) má na území statutárního města Ostravy tr-

valý pobyti
b) má na území statutárního města Ostravy ve

vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.

2. Má-li vlastnické právo ke stavbě dle odst. (1)
písm. b) více osob, jsou tyto osoby povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpo-
vídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

3. Za domácnost může poplatek odvést společ-
ný zástupce.

4. Za rodinný nebo bytový dům může poplatek
odvést jeho vlastník nebo správce.

5. Za osobu mladší 18 let platí poplatek její zá-
konný zástupce. Za osoby s omezenou způsobi-
lostí k právním úkonům, nebo této způsobilosti
zbavené, platí poplatek jejich soudem ustanovený
opatrovník.

Čl. 4
Ohlašovací a registrační povinnost

1. Poplatník poplatku anebo je-li poplatek od-
váděn za více osob společným zástupcem, vlastní-
kem nebo správcem budovy či nemovitosti, pak
tato osoba má ohlašovací a registrační povinnost
dle ustanovení § 33 odst. 12 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku do-
ručí řádně vyplněný registrační, příp. ohlašovací
list, který je k dispozici u správce poplatku a na
všech úřadech městských obvodů statutárního
města Ostravy, a to do 30 dnů ode dne, kdy vznik-
la poplatková povinnost nebo kdy došlo ke změně
rozhodné pro výpočet výše poplatku.

2. Poplatník poplatku je povinen správci po-
platku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum na-
rození a rodné číslo, a to v termínu dle odst. (1). 
V případě společného zástupce nebo vlastníka ne-
bo správce budovy, dle odst. (1), přechází tato po-
vinnost na zmíněné osoby.

3. Vlastník nebo společný zástupce spoluvlast-
níků stavby na území statutárního města Ostravy
určené nebo sloužící k individuální rekreaci ozná-
mí v termínu dle odst. (1) správci poplatku evi-
denční, případně popisné číslo této stavby a par-
celní číslo pozemku, na němž je tato stavba umís-
těna, a to v souladu s platnými údaji katastru ne-
movitostí. V případě, že vlastní na území statutár-
ního města Ostravy více staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci podléhajících
poplatku, je povinen tyto údaje poskytnout za kaž-
dou tuto stavbu.

4. Pokud osoba povinná ke splnění ohlašovací
či registrační povinnosti tuto nesplní ve stanovené
lhůtě, bude vyměřen poplatek dle skutečností zná-
mých správci poplatku.

Čl. 5
Výše poplatku činí 384 Kč na osobu

a kalendářní rok a je tvořena částkou:
a) 134 Kč za osobu a kalendářní rok a
b) částkou 250 Kč na sběr a svoz netříděného ko-

munálního odpadu za osobu a kalendářní rok. (Sku-
tečné náklady na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za rok 2001 činily 101 042 334 Kč, což
při počtu obyvatel 315 442 činí 320 Kč/osoba/rok.)

Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek se platí (odvádí) bez výzvy a bez
vydání platebního výměru, čímž není dotčeno 
ustanovení Čl. (9), na účet statutárního města Os-
travy, jehož číslo poplatníkovi na žádost sdělí
správce poplatku, v následujících lhůtách:

a) jednorázově do 31. března běžného roku,
b) dvakrát ročně, ve výši 1 roční sazby poplat-

ku a to vždy nejpozději do 31. března a 30. červ-
na běžného roku,

c) je-li poplatek placen prostřednictvím SIPO
(sdruženého inkasa plateb obyvatelstva)) je popla-
tek splatný pololetně ve výši 1  roční sazby po-
platku vždy k 31. březnu a k 30. červnu běžného
roku.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo
vlastnictví stavby dle čl. 3, odst. 1), písm. b) se 
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnic-
tví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-
li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci to-
hoto měsíce.

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky.

2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po
nabytí účinnosti této vyhlášky, vzniká poplatková
povinnost dnem, kdy byl poplatník přihlášen k tr-
valému pobytu na území statutárního města Ostra-
vy nebo kdy byl proveden vklad vlastnického prá-
va ve prospěch poplatníka do katastru nemovitos-
tí u nemovitostí dle čl. 3., odst. 1), písm. b).

3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy by-
la fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na ú-
zemí statutárního města Ostravy nebo dnem, kdy
byla do katastru nemovitostí zapsána změna vlast-
níka nemovitosti dle čl. 3, odst. 1), písm. b).

Čl. 8
Osvobození od poplatku

Od poplatku se osvobozují poplatníci přijatí do
ústavů sociální péče (domovy důchodců, domovy
- penziony pro důchodce, ústavy sociální péče pro
mentálně postižené), dětských domovů a zdravot-
nického zařízení - dětského domova pro děti do 3
let, příspěvková organizace, po dobu, po kterou
podmínky přijetí trvají.

Čl. 9
Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) ve lhů-
tách dle čl. 6 nebo ve správné výši dle čl. 5, vy-
měří správce poplatku poplatek platebním výmě-
rem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky až o 50 %.

Čl. 10
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vy-

hláška statutárního města Ostravy č. 6/2001, kte-
rou se stanoví poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a obecně zá-
vazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka č. 6/2001, kterou se stanoví poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnos-
ti dne 1. 1. 2003 vzhledem k tomu, že poplatek je
roční.

Ing. Aleš Zedník, v. r., primátor
Ing. Jaromír Chalupa, v. r., místostarosta

* Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na úze-
mí České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Ostrava upozorňuje občany města
na změnu termínů splatnosti poplatku za odvoz

komunálního odpadu od 1. ledna 2003
Nově je splatnost stanovena jednorázově do 31. března, dvakrát ročně

do 31. března a 30. června. Poplatek lze uhradit složenkou, kterou Vám, po-
kud jste se zaregistrovali, zašle Magistrát města Ostravy (složenku lze také
uhradit v pokladně magistrátu, dv. č. 101), nebo prostřednictvím SIPO (sdru-
ženého inkasa plateb obyvatelstva), v tomto případě dvakrát ročně v březno-
vé a červnové platbě SIPO. Částka Vám bude automaticky navedena na 
SIPO, pokud jste se zaregistrovali a sdělili spojovací číslo na své registraci 
u Magistrátu města Ostravy.

Změna termínů splatnosti je v souladu s obecně závaznou vyhláškou Sta-
tutárního města Ostravy č. 12/2002, účinnou od 1. ledna 2003, kterou se sta-
noví poplatek za povoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nahradila dosud
platné vyhlášky č. 6/2001 a č. 5/2002.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
a vánoční stromky

Vzhledem k tomu, že po vánočních svátcích se stále více objevují v našem
obvodu na některých stanovištích sběrných nádob na komunální odpad od-
ložený objemný a jiný odpad, budou mimořádně přistaveny firmou OZO 
Ostrava s. r. o. ve spolupráci s MMO odborem komunálním a bytovým kon-
tejnery ve dnech 28. - 30. ledna 2003.

Věříme, že využijete této nabídky a po ovozu kontejnerů se nebudou po
sídlišti "povalovat" vyhozené stromky a jiné věci, které se v domácnosti ne-
hodí.

Kontejnery budou přistaveny: 1. Gen. Hrušky - naproti domu s pečovatel-
skou službou, 2. Jiřího Trnky, 3. Baarova, 4. Vršovců.

Budoucí školáci k zápisu
V polovině měsíce ledna probíhaly na

ostravských základních školách zápisy dětí
do 1. tříd. Rádi bychom vás pozvali na Zá-
kladní školu Matrosovova v Ostravě-Hul-
vákách, kde jsme přivítali budoucí školáky
ve dnech 16. a 17. ledna 2003.

Historická budova školy po rekonstrukci
se nachází na ulici Matrosovova. Kromě
běžného vyučování podle osnov základní
školy zde probíhá výuka cizích jazyků, 
s dětmi národní školy pracují lektoři jazy-
kové školičky „Hello“. Žáci v letošním ro-
ce využívají nově vybavenou počítačovou
učebnu pro výuku informatiky, učebnu hu-
dební výchovy, keramickou dílnu a školní
knihovnu. Škola nabízí široké spektrum zá-
jmových mimoškolních činností. 

Pro mladší žáky pracuje kroužek výtvar-
ných činností a keramiky, kde děti tvoří 
z keramické hlíny a učí se zvládnout zákla-
dy práce na hrnčířském kruhu. Sportovně
orientované děti docházejí do pohybových
a sportovních her. Starší žáci mohou praco-
vat v přírodovědném kroužku, kde se kaž-
doročně účastní různých přírodovědných
soutěží, například Velká cena ZOO, Příro-
da s otazníky, Mladý chovatel a dosahují
výborných výsledků.

Sportovní vyžití mají žáci v míčových
hrách, účastní se mnoha sportovních klá-
ních, například oblastní kolo ve florballe,
Coca-cola cupu ve florballe, obohacením
je lezení na cvičné horolezecké stěně. 

Dále jmenujme kroužek anglického ja-

zyka a kroužek matematický. Letos by-
chom chtěli obohatit výuku jazyků a dal-
ších odborných předmětů o práci s počíta-
čovými programy. Výuku hudební výcho-
vy na národní škole doplnit hrou na zobco-
vou flétnu. Výtvarné činnosti rozšířit o prá-
ci s alternativními materiály jako je dřevo,
sklo, lepenka a výtvarnými technikami ja-
ko je linořez, linoryt, suchá jehla a další.

Každoročně je pořádána vánoční besíd-
ka s tanečními čísly, recitací, dramatizací
pohádek, pěveckými čísly a instrumentál-
ními doprovody.

V zimě se konají pravidelně lyžařské
kurzy a závody ve sjezdu na bobech.

Kolektiv učitelů,
ZŠ Matrosovova 14, Ostrava-Hulváky

Vážení občané,
Jistě jste si všimli, že v průběhu měsíce

listopadu a prosince 2002 přibyly v našem
obvodu sběrné nádoby na sklo, které doda-
lo OZO Ostrava s. r. o. Kde najdeme tyto
nádoby? Níže uvedený seznam je v datu 
9. 12. 2002:

Ul. Ladislava Ševčíka, Bendlova, Dali-
borova, Gen. Hrušky, Gen. Hrušky 25,
Gen. Janka, Jiřího Trnky, Kubelíkova,
Mojmírovců 38, Náprstkova, Nivnická,
Rtm. Gucmana, Slavníkovců u Hodoňan-
ky, Václavská 10, Vršovců.

Pro úplnost uvádíme seznam stanovišť
sběrných nádob na plasty:

28. října 301 (umístěno na Knüpferové
ul.), L. Ševčíka, Daliborova, Fr. Šrámka 
č. 6, Fr. Šrámka č. 24, gen. Hrušky č. 4, 6,
8, Gen. Hrušky č. 22, Gen. Hrušky č. 23,
Gen. Janka č. 3, Jiřího Trnky 3a, Jahnova
11, Karasova č. 8, Korunní č. 30, Kravař-
ská (umístěno na ul. Slavníkovců), Mojmí-
rovců č. 34, Mojmírovců č. 26, Oblá 7, 9,
13, Přemyslovců 55 (umístěno na ul. Niv-
nická), Rtm. Gucmana 1, 3, Sušilova, To-
vární 12, 14, Václavská 10, Vršovců 60,
Vršovců 4, Výstavní (u Havany), Výstavní
24, Výstavní 36, Zelená 70, Zelená 84, 
Baarova 17.

Věříme, že této služby budete plně vyu-
žívat a svůj domovní odpad separovat 
a vhazovat do příslušných nádob. Pomůže-
te tím životnímu prostředí.

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9 pře-
je svým čtenářům a příznivcům všechno nej-
lepší v Novém roce 2003, hodně pěkných
knih a spokojenosti se službami knihovny.

Pro své mladé čtenáře připravilo dětské
oddělení na leden a únor soutěž „Výpravy
do pravěku“. Děti si mohou ověřit své zna-
losti z doby kamenné a vyzkoušet si, jak
pravěký malíř maloval.

27. 1. 2003 (13 - 17 hod.) tvůrčí dílna
„Dům plný sněhuláků“. Pro všechny, kdo
mají rádi sněhuláky papírové, vatové, nama-
lované na sklo i loutku.

17. - 18. 2. 2003 (13 - 17 hod.) „Na

Hromnice o krok více“. Přiblížení se jaru
výrobou pohyblivých závěsných ozdob jem-
ně se pohybujících při závanu vzduchu.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10 pořádá 
v měsíci únoru akci „Máš rád svět Harry-
ho Pottera“? Zveme všechny čtenáře dět-
ského oddělení od 17. do 21. února na týden
s Harrym Potterem. V pondělí, úterý a čtvr-
tek budeme číst z knihy Harry Potter a Oh-
nivý pohár, budeme vyrábět kouzelnický
klobouk nebo si každý nakreslí sovu. V pá-
tek pak proběhne vyhodnocení nejlepších
výrobků.

Na všechny se těší vaše knihovnice

Knihovna - knihy - čtenář

Od počátku ledna je v platnosti Obecně závazná vyhláška
č. 12/2002 Statutárního města Ostravy,

s jejímž úplným zněním vás seznamujeme.
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Nestává se často, že si někdo napíše
knihu. Jen tak, protože ho to baví. Místos-
tarostu radnice v Mariánských Horách 
a Hulvákách Jiřího Jezerského historie
bavila odmalička. A protože má v sobě za-
kután smysl pro humor a nadsázku, je na-
snadě, že dílko bude vtipné. Jeho prvotina
s názvem JSEM VIKING čtenáře provoku-
je svým svérázným pohledem na Vikingy,
ty bájné severské reky, kteří podle jeho
slov ovlivnili dějiny střední Evropy v X.
století a podepsali se i na činech prvních
Přemyslovců. Navíc kniha přináší zajíma-

vý výklad názvu obce Čertova Lhota a ta-
ké povídání o tom, jak se území pod Lan-
dekem podílelo na objevení Ameriky.
Křest knihy JSEM VIKING se spolu s au-
togramiádou autorů díla i kreseb konal 
v pátek 17. ledna v nové knihovně na Fi-
fejdách. Kmotrou knihy se stala starostka
obvodu Liana Janáčková, která ji popřála
hodně spokojených čtenářů.

Pokud máte i vy zájem zalistovat v zají-
mavé a bezesporu vtipně napsané knížce,
můžete si ji prozatím zakoupit na sekreta-
riátu radnice. (TK)

Křest knihy

Ze zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady
městského obvodu ve IV. čtvrtletí 2002

V průběhu IV. čtvrtletí 2002 se uskuteč-
nila čtyři zasedání Zastupitelstva, šest řád-
ných a jedna mimořádná schůze rady.

Zastupitelstvo městského obvodu na
svých zasedáních:
zvolilo
- starostku obvodu, místostarostu a další tři

členy rady
- předsedy a členy výborů
zřídilo - výbor finanční, kontrolní a školský
schválilo - Jednací řád zastupitelstva - Jed-
nací řád výborů
stanovilo - výši měsíčních odměn neuvol-
něným členům rady, zastupitelstva a před-
sedům výborů
rozhodlo - o prodeji nemovitostí (objekt
28. října 261 včetně pozemku) p. Liboru
Michalíkovi za smluvní cenu ve výši 
3 000 000 Kč
- o směně nemovitostí (dům č. p. 932 včet-
ně pozemků - parcely č. 924 a 142/31 
v k. ú. Mar. Hory), které jsou ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy za nemovitosti
(pozemky p. č. 108, 1050 a 150/27), které
jsou ve vlastnictví p. Bechera, a to za sjed-
nanou cenu 1 mil. korun, která bude uhra-
zena p. Becherem
schválilo - rozbor hospodaření obvodu za
leden až říjen 2002
- 4. a 5. úpravu rozpočtu obvodu za rok
2002
- rozpočtové provizorium obvodu na rok
2003

Rada městského obvodu na svých
schůzích:

rozhodla o přímém zadání veřejných
zakázek malého rozsahu a o uzavření
smlouvy o díle se zhotoviteli na stavby:

- úprava ulice Korunní, I. etapa - Stoja-
novo náměstí, veřejné osvětlení - firma 
ELZA-elektro, spol. s r. o., Výstavní 14a, 
O.-Mar. Hory, za cenu 551 250 Kč

- regenerace sídliště Fifejdy I., I. etapa -
mobiliář, spojovací chodníky, bezbariérové
vstupy do domů, terénní úpravy - firma Ja-
romír Mičulka, Dolní 34, Ostrava-Zábřeh,
za cenu 1 336 446 Kč

- renovace elektroinstalace v domě
Tvorkovských 23, Ostrava-Mar. Hory - fir-
ma Richard Rataj, Ratibořská 33, Bolatice,
za cenu 208 325 Kč

- renovace zdravotechniky v domech M.
Pujmanové 21 a U Dvoru 8, Ostrava-Mar.
Hory - firma Richard Janoš, Zahradní 3,
Ludgeřovice, za cenu 856 563 Kč

- renovace střešní krytiny domu Železná
8, Ostrava-Mar. Hory - firma Anna Ma-
toušková, Kischova 1, Ostrava-Zábřeh, za
cenu 294 305 Kč.

- renovace střešní krytiny domu Mojmí-
rovců 11, Ostrava-Mar. Hory - firma Uni-
verzal - Sloupský Bohumil, Smržická 830,
Kostelec na Hané, za cenu 985 616 Kč

- stavební úpravy ZŠ Gen. Janka, Ostra-
va-Mar. Hory (přístavba hygienického za-
řízení pro uživatele skatingového hřiště) -
firma POEL, spol. s r. o., J. Trnky 9, Ostra-
va-Mar. Hory, za cenu 740 000 Kč

rozhodla o přímém zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu a uzavření

- smlouvy na zimní údržbu komunikací
v městském obvodu s firmou Sadové úpra-
vy a ekologické stavby, spol. s r. o., Fričo-
va 15, Ostrava-Nová Ves, za cenu nejvýše
přípustnou 1 000 000 Kč ročně

- pojistné smlouvy na pojištění majetku
obvodu a odpovědnosti za škodu s Genera-
li Pojišťovna a. s., Bělehradská 132, Praha
2, za cenu 200 000 Kč ročně

rozhodla na základě předložení nabí-
dek a doporučení odborů o výběru zho-
tovitelů na stavby:

- oprava komínů domu Zelená 94, Ostra-
va-Mar. Hory - firma Kominictví KORS,
spol. s r. o., Pražákova 5, Ostrava-Mar. Ho-
ry, za cenu 203 722 Kč

- regenerace sídliště Fifejdy I, I. etapa
(Skate park) - firma Genus Bau, spol. 
s r. o., Štramberská 45, Ostrava-Vítkovice,
za cenu 2 683 084 Kč

- úprava ulice Korunní, I. etapa: Stojano-
vo nám., 2. část - firma Jaromír Mičulka,
Dolní 34, Ostrava-Zábřeh, za cenu 
2 719 000 Kč

- sanace domu Novoveská 14, Ostrava-
Mar. Hory - firma Kavis, spol. s r. o., 
Palackého 16, Ostrava-Přívoz, za cenu 
22 654 143 Kč

- generální oprava výtahu v domě Gen.
Hrušky 6, Ostrava-Mar. Hory - firma 
CENOK výtahy, a. s., Přemyslovců 13, Os-
trava-Mar. Hory, za cenu 1 948 065 Kč

rozhodla o pronájmu nebytového pro-
storu v domě

- Gen. Hrušky 23, Ostrava-Mar. Hory, p.
Evě Novotné za účelem prodeje textilu, ga-
lanterie, šicích strojů, sběrny oprav obuvi,
deštníků, kožené galanterie, šicích strojů,
finančního poradenství a pojištění a to od
16. 10. 2002 na dobu neurčitou

- 28. října 155, Ostrava-Mar. Hory 
p. Gabriele Havránkové za účelem provo-
zování holičství a kadeřnictví, a to od 18.
12. 2002 na dobu neurčitou

zamítla
- žádost p. Evy Reziové o pronájem by-

tu v domě Bedřišská 4, Ostrava-Hulváky
- žádost p. Pavola Podraného, bytem Ja-

sinková 12, Ostrava-Hulváky, o instalaci el.
bojleru do bytu

- žádost p. Josefa Nováka a p. Hany
Maršálkové o vzájemnou výměnu byto-
vých jednotek

- žádost Slezské diakonie, Ostrava-Nová
Ves a žádost společnosti Tyfloservis o po-
skytnutí finančního příspěvku

schválila
- užívání závěsného odznaku se státním

znakem při občanských obřadech Ing. Je-
zerským, p. Ramachem a Doc. Ing. Wol-
fem, CSc.

- Řád veřejného pohřebiště na ul. Kopa-
niny v Ostravě-Mar. Horách, s účinností od
1. 11. 2002

- odpisový plán základních a mateřských
škol

- Zásady pro stanovení příplatku za ve-
dení, pro poskytování osobního příplatku,
zvláštního příplatku a odměn ředitelům
škol a předškolních zařízení s právní sub-
jektivitou, zřízených městským obvodem

stanovila - s účinností od 1. 1. 2003 vý-
ši osobních příplatků a příplatků za ve-
dení ředitelům ZŠ a ředitelkám MŠ

schválila - následující pronájmy byto-
vých jednotek

na dobu určitou:
p. Davidu Ondruškovi byt 1+1, II. kat. 

v domě M. Pujmanové č. 13, Ostrava-Mar.
Hory, a to do 31. 10. 2003 s podmínkou 
uhrazení kauce

- p. Marii Polhošové byt 0+1, III. kat. 
v domě Železná 12, Ostrava-Hulváky, a to
do 31. 10. 2003 s podmínkou uhrazení kau-
ce

- p. Ivě Kměťové byt 1+2, II. kat. v do-
mě Novoveská 10, Ostrava-Mar. Hory, a to
do 31. 10. 2003 

- p. Štefanu Čendekovi byt 1+1, II. kat.
v domě 28. října 299, Ostrava-Hulváky, 
a to do 31. 10. 2003 s podmínkou uhrazení
kauce

- p. Alexandru Lakatošovi a p. Jarmile
Bischofové byt 1+1, II. kat. v domě Bed-
řišská 4, Ostrava-Hulváky a to do 31. 10.
2003 

- p. Štefanu Pechovi byt 1+1, II. kat. 
v domě Cottonové 7, Ostrava-Mar. Hory, a
to do 31. 10. 2003 s podmínkou uhrazení
kauce

- p. Lence Unzeitigové byt 1+1, II. kat. 
v domě H. Kvapilové č. 4, Ostrava-Mar.
Hory, a to do 31. 10. 2003 s podmínkou 
uhrazení části dluhu na nájemném a služ-
bách po bývalé nájemnici (p. Komárkové)
ve výši 10 000 Kč 

- p. Davidu Gebauerovi byt 1+2, I. kat. 
v demě Fr. Šrámka 32, Ostrava-Mar. Hory,
a to do 31. 10. 2003 s podmínkou uhrazení
části dluhu na nájemném a službách po bý-
valém nájemníkovi (p. Klučarovi) ve výši
40 000 Kč

- p. Pavlíně Schlachtové byt 1+1, II. kat.
v domě H. Kvapilové 9, Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 31. 10. 2003 

- p. Zdeňku Biharimu byt 1+1, II. kat. 
v domě Cottonové 9, Ostrava-Mar. Hory, 
a to do 31. 10. 2003 

- p. Pavlíně Dluhoschové byt 1+4, I. kat.
v domě 28. října 159, Ostrava-Mar. Hory, 
a to do 31. 10. 2003 

- p. Nataši Rosacsové byt 1+1, I. kat. 
v domě Nájemnická 16. Ostrava-Mar. Ho-
ry, a to do 31. 10. 2003 s podmínkou uhra-
zení kauce 

- p. Jiřímu Kahlanczukovi byt 1+1, II.
kat. v domě M. Pujmanové 13, Ostrava-
Mar. Hory, a to do 30. 11. 2003 s podmín-
kou uhrazení části dluhu na nájemném 
a službách po bývalé nájemnici (p. Domb-
rovské) ve výši 10 000 Kč 

- p. Jiřímu Palákovi byt 1+3, II. kat. 
v domě Novoveská 10, Ostrava-Mar. Hory,
a to do 30. 11. 2003 

- p. Lukáši Marčíkovi, byt 0+1, I. kat. 
v domě Výstavní 6, O.-Mar. Hory, a to do
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce 

- manž. Hýbnerovým byt 1+3, I. kat. v do-
mě Gen. Hrušky 8, O.-Mar. Hory, a to do 
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce

- p. Janu Volníkovi byt 1+1, I. kat. v do-
mě Gen. Hrušky 23, O.-Mar. Hory, a to do
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce 

- p. Davidu Rákošanovi byt 1+1, III. kat.
v domě 28. října 297, O.-Hulváky, a to do
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce 

- sl. Zdeňce Mayerové byt 1+1, II. kat. 
v domě Bílá 2, O.-Mar. Hory, a to do 
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce 

- p. Martě Stružákové byt 1+1, I. kat. 
v domě Lázeňská 1, O.-Hulváky, a to do
31. 12. 2003 s podmínkou uhrazení kauce 

na dobu neurčitou:
- p. Dagmaře Balkové byt 1+1, I. kat. 

v domě U Nových válcoven 2, Ostrava-
Hulváky

- p. Jaroslavě Kudláčkové byt 1+1, II.
kat. v domě Novoveská 32, Ostrava-Mar.
Hory

- p. Viliamu Ďurišovi ml. byt 1+1, II.
kat. v domě Novoveská 34, Ostrava-Mar.
Hory

- p. Aleši Rosenbachovi byt 1+1, II. kat.
v domě Korunní 18, Ostrava-Mar. Hory 

schválila přidělení bytů v domech 
s pečovatelskou službou:

Novoveská 14 - p. Jiřině Urbánkové byt
1+1, p. Anně Todorovové byt 1+1

Šimáčkova 27 - p. Heleně Babjákové byt
1+1, p. Alici Vozníkové byt 1+1, p. Marii
Cigánkové byt 1+1

Horymírova 125 - p. Libuši Vaněčkové
byt 0+1 

schválila - následující vzájemné výmě-
ny bytových jednotek mezi:

- p. Jánem Bajusem, bytem E. Filly 14,
Ostrava-Mar. Hory a p. Zdeňkem Jaskulou,
bytem Zelená 69, Ostrava-Mar. Hory, při-
čemž s p. Jaskulou bude uzavřena Smlouva
o nájmu bytu na dobu určitou - do 31. 10.
2003 

- p. Dagmarou Koperovou, bytem Ko-
runní 12, Ostrava-Mar. Hory a p. Zdeňkem
Nesvadbou, bytem Zelená 60, Ostrava-Mo-
ravská Ostrava, přičemž s p. Nesvadbou
bude uzavřena Smlouva o nájmu bytu na
dobu určitou - do 31. 10. 2003 

- p. Zdeňkem Filipkem, bytem Gen.
Hrušky 4, Ostrava-Mar. Hory a p. Ladou
Škurkovou, bytem Samoljovova 7, Ostra-
va-Zábřeh, přičemž s p. Škurkovou bude 
uzavřena Smlouva o nájmu bytu na dobu
určitou - do 31. 10. 2003 

- p. Martinem Králem, bytem H. Kvapi-
lové 6, Ostrava-Mar. Hory a p. Janou Pa-
velkovou, bytem Jílová 34, Ostrava-Přívoz,
přičemž s p. Pavelkovou bude uzavřena
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - do
31. 10. 2003 

- p. Alešem Šamánkem, bytem Knüpfe-
rova 1, Ostrava-Hulváky a p. Pavlou Gaj-
dáčkovou, bytem Čkalovova 5, Ostrava-
Poruba, přičemž s p. Gajdáčkovou bude 
uzavřena Smlouva o nájmu bytu na dobu
určitou - do 31. 10. 2003 

- p. Nikolajem Šenkyříkem, Bedřišská
12, Ostrava-Hulváky a p. Veronikou Šen-
kyříkovou, bytem Bedřišská 12, Ostrava-
Hulváky, přičemž Smlouvy o nájmu budou
vystaveny na dobu určitou - do 31. 10.
2003 

- p. Jaroslavem Vyvialem, bytem Gen.
Hrušky 16, Ostrava-Mar. Hory a p. Jiřím
Hoškem, bytem Šeříkova 42, Ostrava-Výš-
kovice, přičemž Smlouva o nájmu bytu, 
uzavřená s p. Hoškem bude na dobu urči-
tou - do 31. 10. 2003 

- p. Stanislavem Colem, bytem Výstavní
2, Ostrava-Mar. Hory a p. Miroslavem Lac-
kem, bytem Gen. Píky 1A, Ostrava-Morav-
ská Ostrava, přičemž Smlouva o nájmu by-
tu, uzavřená s p. Lackem bude na dobu ur-
čitou - do 31. 10. 2003 

- MUDr. Petrem Kolmášem, bytem Zá-
višova 4, Ostrava-Mar. Hory a p. Zdeňkem
Černochem, bytem Varenská 18, Ostrava-
Moravská Ostrava, přičemž Smlouva o ná-
jmu bytu, uzavřená s p. Černochem bude
na dobu určitou - do 31. 10. 2003 

- p. Markem Prokešem, bytem Výstavní
4, Ostrava-Mar. Hory, p. Martinem Proke-
šem, bytem Mojmírovců 11, Ostrava-Mar.
Hory a p. Jarmilou Kubíčkovou, bytem Ze-
lená 78, Ostrava-Mar. Hory, přičemž
všechny smlouvy o nájmu bytů budou uza-
vřeny na dobu neurčitou 

- p. Annou Bachanovou, bytem H. Kva-
pilové 7, Ostrava-Mar. Hory a p. Jiřím Vr-
bou, bytem Mjr. Nováka 1309, Ostrava-
Hrabůvka, přičemž Smlouva o nájmu bytu,
uzavřená s p. Vrbou bude na dobu určitou -
do 31. 10. 2003 

- p. Ivanou Slukovou, bytem Baarova 6,
Ostrava-Mar. Hory, a Ing. Bohuslavem
Gembíkem, bytem Poděbradova 61a, Os-
trava-Moravská Ostrava, přičemž Smlouva
o nájmu bytu, uzavřená s p. Gembíkem bu-
de na dobu neurčitou 

- p. Olgou Kubovčíkovou, bytem L. Šev-
číka 13, O.-Hulváky a p. Zuzanou Návrato-
vou, bytem Přemyslovců 17, O.-Mar. Hory,
přičemž Smlouva o nájmu bytu, uzavřená 
s p. Návratovou bude na dobu určitou - do
31. 12. 2003 

vyhověla žádostem o instalaci plyno-
vých topidel Gamat do bytů podaným
nájemníky:

- p. Petrou Trojanovou, bytem Dr. Maye
8, Ostrava-Mar. Hory 

- p. Evou Rácovou, bytem Šimáčkova
12, Ostrava-Mar. Hory 

- p. Veronikou Polákovou, bytem Cotto-
nové 5, Ostrava-Mar. Hory 

- p. Milanem Tokárem, bytem Novove-
ská 6, Ostrava-Mar. Hory 

- p. Renatou Kokyovou, bytem 28. října
247, Ostrava-Mar. Hory 

potvrdila platnost stávajícího Jednacího
řádu Rady městského obvodu, který nabyl
účinnosti 1. 4. 2001. 

Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Vrcholným číslem cirkusového
představení bývá okamžik, kdy

krotitel vloží svou hlavu do otevřené
tlamy lva. Diváci šílí nadšením, ne-
boť vědí, že takovému odvážnému
činu předcházely stovky
hodin drezury a očividné
spolupráce, neřku-li přátel-
ství mezi člověkem a inteli-
gentním zvířetem. Málokdo z přítom-
ných, kromě několika potenciálních
chovanců psychiatrické léčebny by
nikdy tak riskantní čin nezopakoval.

A přece. Denně stovky, ba tisíce
chodců, bez jakékoliv přípravy, se
vrhají před čumáky zcela neintelige-
ntních automobilů a jejich řidičů,
šourají se po přechodech i mimo ně

v domnění, že rozjetý auťák zvládne
poslušně zastavit a dát pěšákovi ze-
lenou. Dočetli se totiž, že mají před-
nost. Měli by však vědět, že před-
nost není absolutní.

Nemám rád ideologické
kampaně, ale proti informa-
cím, jak si uchovat stálé
zdraví a přitom neztratit ži-

vot nic nemám. Od čeho máme ve-
řejnoprávní televizi? Pře rokem, kdy
chodecký paragraf vstupoval v plat-
nost, nejdůležitější informace byla,
že televizní odboráři v čele s Hon-
zou Spacákem mají na velíně suché
WC. To, že na silnicích si nepřejeme
cirkus - zcela zaniklo. Mluvme 
o tom. Děkuji. Jiří Jezerský

Cirkus


