
V tomto článku upozorňujeme držitele
pejsků v našem obvodu na důležité změny 
v obecně závazné vyhlášce o místním po-
platku ze psů platné od 1. 1. 2004.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 17.
12. 2003 vydat v souladu s ustanoveními 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003.

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Staturátní město Ostrava touto obecně

závaznou vyhláškou stanoví místní poplatek
ze psů a podrobnosti jeho vybírání na území
Statutárního města Ostravy.

(2) Správu poplatku vykonávají úřady
městských obvodů Statutárního města Os-
travy. Řízení ve věcech poplatku se provádí
na základě zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpi-
sů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích ve znění pozdějších předpi-
sů stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se platí ze psů starších 3

měsíců.
(2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-

žitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci

poplatku písemně nebo ústně do protokolu
do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou
formou se považuje řádné vyplnění formulá-
ře, který je k dispozici u správce poplatku.

(3) Stejným způsobem jako v odstavci 1

je poplatník rovněž povinen oznámit správ-
ci poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši jeho poplatkové povinnost nebo
vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vy-

dání platebního výměru úřadu městského
obvodu příslušnému podle místa trvalého
pobytu nebo sídla poplatníka.

(3) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li
výše poplatkové povinnosti částku 1000 Kč,
může být poplatek splatný ve dvou stejných
splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9.
příslušného kalendářního roku.

(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti 
u správce poplatku, složenkou nebo bezhoto-
vostním převodem na účet správce poplatku.

(Pokračování na str. 2)

Upozorňujeme, že došlo ke změně legisla-
tivy na úseku ochrany ovzduší (jedná se 
o nový zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně 
ovzduší, který nabyl účinnosti dnem 1. červ-
na 2002). V novém zákoně došlo ke změnám
v povinnostech provozovatelů malých zdrojů
znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném
výkonu nižším než 0,2 MW, což je 200 kW.

Povinnosti provozovatelů malých zdro-
jů znečišťování ovzduší: (§ 12 zák. 
č. 86/2002)

a) uvádět do provozu a provozovat stacio-
nární zdroje jen v souladu s podmínkami pro
provoz těchto zdrojů, 

b) umožnit osobám pověřeným obcí a in-
spekci přístup ke stacionárnímu zdroji za 

účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění
množství vypouštěných látek a kontroly je-
ho technického stavu a předkládat jim k to-
mu potřebné podklady,

c) oznámit stacionární zdroj, který vypou-
ští těkavé organické látky, orgánu obce způ-
sobem stanoveným prováděcím právním
předpisem, vést evidenci těkavých látek 
a poskytnout každoročně přehled o jejich
spotřebě obci,

d) doplnit pokyny orgánu ochrany ovzdu-
ší ke zjednání nápravy,

e) dodržovat přípustnou tmavost kouře 
a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžo-
vat kouřem a zápachem osoby ve svém oko-
lí a obydlené oblasti,

f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné 
osoby měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu sta-
vu spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti
provozovatele a to nejméně jedenkrát za 
2 roky, a odstraňovat zjištěné závady, tuto
povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalu-
jících tuhá paliva od jmenovitého tepelného

výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepel-
ného výkonu 11 kW. Za oprávněnou osobu
se považuje držitel živnostenského oprávně-
ní v oboru kominictví.

Poplatky za znečišťování ovzduší (naby-
lo účinnosti 1. ledna 2003).

Malé spalovací zdroje do 50 kW včetně
nebo zdroje používající jako paliva koks,
dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsa-
hem síry do 0,1 % nejsou předmětem po-
platku za znečišťování ovzduší. Na takovéto
zdroje se nevztahuje oznamovací povin-
nost.

Provozovatelé zpoplatněného zdroje, tj. 
o jmenovitém tepelném výkonu nad 50 kW,
je povinen zaslat do 15. února každoročně,
po skončení poplatkového období podklady
pro stanovení výše poplatku na běžný rok.
Výši poplatku stanovuje a vybírá příslušný
orgán obce, což je v našem městském obvo-
dě odbor MHDaO.

Skutečnosti zakládající vznik nebo odů-
vodňující změny výše poplatků včetně za-
stavení provozu stacionárního zdroje nebo
změnu provozovatele je provozovatel povi-
nen oznámit příslušnému správci poplatku
do 30 dnů od vzniku této nové skutečnosti. 

(DŠ)
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Základní škola Matrosovova v Ostravě-Hulvákách má konečně
slušně a moderně vybavenou pracovnu informatiky, tedy počíta-
čovou učebnu. Učí se zde převážně žáci 2. stupně, ale funguje ta-
ké jako kroužek zájemců o internet pro všechny žáky.

V bývalé kuchyňce vznikla muzejní expozice z podnětu pana
místostarosty Ing. Jezerského, který začal shromažďovat staré roz-

hlasové přijímače a další archivní přístroje. Chci požádat občany
našeho obvodu o pomoc při vyhledávání těchto aparátů a to i po-
škozených a nefunkčních a informovat ředitele školy. Ve škole je
skupina chlapců, kteří mají zájem o rozvoj této malé sbírky a chtě-
jí se o ni starat.

Mgr. Pavel Kroutil - ředitel ZŠ Matrosovova

Základní škola informuje

Naše blahopřání
Když se někdo dožívá 50 let, většinou je to

důvod k velké oslavě. A není divu, půlka sto-
letí se musí oslavit.

Ale když spolu oslaví zlatou svatbu, to už
je opravdu důvod k velké slávě. 

Přesně 19. ledna před 50 lety si řekli své
ano manželé Alena a Bohdan Přikrylovi 
z Mariánských Hor. Láska, důvěra a porozu-
mění které si tenkrát slíbili jim vydrželo do-
dnes. K významnému jubileu jim přišla 
osobně popřát i starostka městského obvodu
Liana Janáčková. Ke gratulaci se připojuje 
i redakce. Ať vám optimismus, šarm a poho-
da vydrží hodně dlouho! (TK)

Volné místo na radnici
Přijmeme kurýra/ku - doručovate-

le/ku, který bude roznášet písemnosti
jednotlivých odborů občanům a organi-
zacím městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.

Upřednostňujeme zájemce, kteří
jsou evidováni na Úřadu práce a mají
trvalý pobyt v městském obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky.

Bližší informace podá paní Výmolová
na telefonním čísle radnice 596 620 341.

Veřejná správa
v obci

Dal jsem si za úkol sepsat a ve Zpravoda-
ji zveřejnit komentář k pojmům: veřejná
správa, samospráva, obecní úřad, starosta,
tajemník, zastupitelstvo, rada, úředníci, rad-
nice a podobně. Protože vím, že nikdo není
dokonalý, ani já, vím, že mnoha občanům
není zcela jasno, co si mají představit, když
se třeba řekne „radní“. Kam takové slovo za-
řadit a co znamená.

Zadání není jednoduché, proto by můj
text měl být zcela srozumitelný a hlavně jed-
noznačný. Zda se mi to povede…

Lidská společnost je založena na vzájem-
né komunikaci lidí. Tato komunikace se bě-
hem lidských dějin mění a různě nabývá na
intenzitě a významu. Z psychologického
hlediska je každý člověk individualita. Má
své vlastní potřeby a zájmy. Z historické
zkušenosti se ví, že v mnoha případech ma-
jí lidé zhruba stejné potřeby. Zejména ti, kte-
ří se ocitli přibližně ve stejnou dobu na stej-
ném místě, ve vzájemné blízkosti, v obdob-
ných podmínkách. Takové zájmy se označu-
jí jako skupinové. Pak existují zájmy párové,
rodinné, domácností, uživatelů jednoho do-
mu, jednoho bloku, ulice, čtvrti, sídla, regi-
onu, státu, světadílu, zeměkoule. Rovněž
jsou zájmy určité věkové skupiny, profese,
majitelů, nájemníků atd. a jiné a jiné. V zá-
jmech jednotlivých skupin lidí jsou zakom-
ponovány možnosti konfliktu s jinými sku-
pinami lidí. I o tom je veřejná správa aneb
správa věcí veřejných.

Dokonalá veřejná správa není jen otázkou
dokonalejších demokratických institucí, ale
je především otázkou dokonalejších demo-
kratických lidí. Anglické heslo: men, no me-
asures volně přeloženo znamená „jde o lidi,
nikoliv o instituce“. Říká, že i méně dobré ú-
řady s dobrými lidmi dokážou dělat divy 
a sebelepší instituce bez kvalitních zaměst-
nanců jsou nám k ničemu i když byly zříze-
ny „pro nás - občany“.

Samozřejmě, občan může být nevzdělaný,
nevyspělý, nevychovaný, přehnaně kritický,
nekomunikativní a přitom přesvědčený o své
genialitě a dokonalosti. Střet takových indi-
vidualit ve věcech veřejných se dá přirovnat
k výbuchu sopky. Ale i to má zcela logické
vysvětlení. Instituce, v tomto případě státní
správa důsledně podléhá zákonu. Může činit
pouze to, co jí zákon povoluje. Na rozdíl od
občanů, soukromých organizací, kteří mo-
hou dělat vše s výjimkou toho, co zákon vy-
sloveně zakazuje a nedovoluje.

Proto definujeme pojem veřejná správa
jako spojení státních úřadů, tj. takových,
které vykonávají státní správu (tu si nevolí-
me, ta je jmenována, vybrána, přijata do pra-
covního poměru) spolu se samosprávou, je-
jíž funkcionáři jsou zvoleni občany a která
vyjadřuje politické zájmy obyvatelstva, kte-
ré chce mluvit do věcí veřejných.

O tom, jak toto uspořádání zcela konkrét-
ně funguje si můžete, bude-li vás to zajímat,
přečíst příště.

Jiří Jezerský

Ať se vám to líbí ne-
bo ne, svatý Valentýn,
patron všech zamilo-
vaných, se blíží. Ačko-
liv si někteří odpůrci
tohoto svátku stěžují
na to, že přišel z Ame-
riky a nepřijímají jej,
nelze zavřít oči nad
skutečností, že celá řa-
da lidí jej slaví. A rá-
da. Pokud patříte mezi
ně, tak nezapomeňte
na 14. únor a pošlete
přáníčko, SMS nebo
kupte své milé kytičku!
Opravdu ji moc potěší-
te! Já věřím, že zami-
lovaní lidé budou vždy
a že den, kdy si lásku
mohou oslavit a připo-
menout je moc prima.
Tak si svátek pěkně 
oslavte. (TK)

Svátek zamilovaných

Upozornění na nový zákon na úseku ochrany ovzduší

Důležité informace pro držitele psů

Možná jste i vy patřili mezi občany naše-
ho obvodu, kteří byli v mrazivých prosinco-
vých dnech osloveni studenty Vyšší odborné
školy sociální v Ostravě. Ta spolupracuje 
s radnicí v Mariánských Horách a Hulvá-
kách na průzkumu veřejného mínění dospě-
lé populace v několika výzkumných téma-
tech. Jedním z nich je i informovanost a ori-
entace občanů městského obvodu v systému
státní správy a samosprávy.

V současné době máme k dispozici vý-
sledky první části průzkumu a s několika za-
jímavými údaji vás rádi seznámíme.

Výběrový soubor tvořilo 549 responden-
tů, z toho 264 mužů a 285 žen.

Na otázku, zda občané znají některého
člena Zastupitelstva městského obvodu Os-
trava-Mariánské Hory a Hulváky, jich 54 %
uvedlo, že znají alespoň jednoho zastupitele
a 46 % nezná nikoho ze zastupitelů.

Tab. č. 2: znalost zastupitelů městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky (údaje 
v procentech, zaokrouhleně):

Respondenti měli dále uvést, kterého ze
zastupitelů městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky jmenovitě znají. Jejich od-
povědi byly následující:

28,2 % zná Ing. arch. Lianu Janáčkovou

24,2 % Ing. Jiřího Jezerského

0,4 % Jiřího Boháče

0,5 % Petra Čvandu

0,2 % Evu Klapetkovou

0,7 % Luďka Kokeše

1,3 % Markétu Korpasovou

0,5 % Romana Ramacha

0,4 % Vladimíra Sikoru

1,5 % Lumíra Slováka

0,5 % Petra Sumaru

0,7 % Renátu Václavkovou

0,5 % Ludmilu Večerkovou

0,7 % Petra Wolfa

5,8 % uvedlo jiná jména

Zajímavé je porovnání údajů týkajících se
starostky Ing. arch. Liany Janáčkové. Zatím-
co v této otázce odpovědělo pouze 28 %
respondentů, že Ing. arch. Lianu Janáčkovou
zná jako zastupitelku, v následující otázce ji
zná jako starostku 78 % občanů městského
obvodu. Z toho vyplývá, že si respondenti
neuvědomují, že starostka je členkou zastu-
pitelstva.

Starostku městského obvodu Ostrava-Ma-
riánské Hory a Hulváky Ing. arch. Lianu Ja-
náčkovou zná podle jména 78 % dospělých
občanů obvodu, 22 % jméno starostky ne-
zná. Respondenti většinou uvedli jméno sta-
rostky správně (98,8 %), jen ojediněle za-
měnili její jméno na Jančíková, Janíčková,
Janíková či Janovská.

(Pokračování na str. 2)

Studenti prováděli
průzkum

Třídící znak Znalost zastupitelů
ano ne

Pohlaví
Muži 57,6 42,4
Ženy 75,1 24,9
Věk
18-29 47,8 52,2
30-39 58,9 41,1
40-49 59,3 40,7
50-59 51,5 48,5
60-69 44,4 55,6
70 a více 56,4 43,6
Vzdělání
Základní 61,5 38,5
Vyučen 56,8 43,2
SŠ 52,8 47,2
VOŠ 43,8 56,3
VŠ 50,0 50,0
Trvalý pobyt
Do 1 roku 75,0 25,0
1-5 let 50,0 50,0
6-10 let 51,2 48,8
11-20 let 55,4 44,6
Nad 20 let 52,9 47,1
Celkem 53,8 46,2
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(Pokračování ze str. 1)
Čl. 7 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku je rozlišena podle ná-
sledujících kategorií:

a) za psa chovaného v rodinném domě,1

120 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa uve-

deného pod písm. a) 180 Kč
c) za psa chovaného v bytovém domě1

1300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa uve-

deného pod písm. c) 1950 Kč
e) za psa, který je využíván při podnika-

telské činnosti, např. k hlídání objektů 
apod., bez ohedu na to, zda je jeho držitelem
fyz. nebo pr. osoba 500 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uve-
deného pod písm. e) 750 Kč

g) za psa jehož držitelem je poživatel in-

validního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, bez ohledu na to, kde je pes cho-
ván 200 Kč

h) za druhého a každého dalšího psa uve-
deného pod písm. g) 300 Kč

(4) Sazba poplatku je stanovena za jedno-
ho psa a kalendářní rok.

§ 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně
technických požadavcích na výstavbu

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas ne-

bo ve správné výši, vyměří správce poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený po-
platek nebo jeho nezaplacenou část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.

(5) Pokud poplatník nesplní ve stanovené
lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývají-
cí z této vyhlášky nebo uloženou mu roz-
hodnutím podle zákona o správě daní a po-
platků, může mu správce poplatku opakova-
ně uložit pokutu ve smyslu § 37 a 37a) cito-
vaného zákona.

Úplné znění OZV č. 6/2003 je vyvěšeno
na úřední desce a bude zveřejněno na webo-
vých stránkách obecního úřadu: www.mari-
anskehory.cz

Jako v předchozích letech budou poplat-
níkům před lhůtou splatnosti zasílány poš-
tovní poukázky. V případě, že obálku s pošt.
poukázkou neobdržíte a poplatek chcete za-
platit touto formou, pošt. poukázku si vyžá-
dejte na odboru financí, tel. č. 596 620 341,
kl. 223, poukázka vám bude zaslána.

Finanční odbor (By)

Studenti prováděli
průzkum

Důležité informace pro držitele psů

(Pokračování ze str. 1)
Tab. č. 3: znalost jména starostky měst-

ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
(údaje v proc., zaokrouhleně)

Původní profesi starostky Ing. arch. Liany
Janáčkové zná 45,6 % občanů obvodu. Ne-
celá 2 % občanů si myslí, že její původní
profesi zná, přesto uvedla jiné povolání než

architektka, například se domnívají, že byla
advokátka, lékařka nebo úřednice. 52,5 %
respondentů neví, jakou profesi starostka
původně vykonávala.

Tab. č. 4: znalost původní profese starost-
ky městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky (údaje v proc., zaokrouhleně):

Na otevřenou otázku „V čem se podle Vás
původní profese starostky promítá do její
současné práce?“ odpovědělo 20 % občanů,
že v celkovém vzhledu obvodu, 8 % ve
vzhledu budov (nové fasády, barevné ladě-
ní), 7 % občanů uvedlo stavební úpravy, kte-
ré se v městském obvodě v posledních le-
tech provádí a 2 % občanů zaznamenala roz-
šiřující se plochy zeleně, parků a trávníků. 
Pět % občanů uvedlo jiný způsob odrazu je-
jí původní profese v současné práci, napří-
klad umění projektovat, znalost zákonů,
všeobecný přehled, zlepšování bydlení 
a kvality života obyvatel, zlepšení osvětlení
obvodu a infrastruktury, komunikativní
schopnosti, zajímavé nápady apod. 2,6 %
respondentů nevidí odraz původní profese
starostky v její současné práci a 16 % res-
pondentů neví, v čem se její původní profe-
se do její současné práce promítá. 40 % ob-
čanů městského obvodu na tuto otázku ne-
odpovědělo. Připravila: (TK)

Třídící znak Z těch, co znají
Janáčková jiné jméno

Pohlaví
Muži 99,0 1,0
Ženy 98,7 1,3
Věk
18-29 98,8 1,2
30-39 100,0 0,0
40-49 98,7 1,3
50-59 98,7 1,3
60-69 97,7 2,3
70 a více 98,2 1,8
Vzdělání
Základní 96,1 3,9
Vyučen 98,5 1,5
SŠ 99,4 0,6
VOŠ 100,0 0,0
VŠ 100,0 0,0
Trvalý pobyt
Do 1 roku 100,0 0,0
1-5 let 98,1 1,9
6-10 let 100,0 0,0
11-20 let 97,7 2,3
Nad 20 let 98,9 1,1
Celkem 98,8 1,2

Třídící znak Znalost
ano ne

Pohlaví
Muži 73,8 26,2
Ženy 81,7 18,3
Věk
18-29 64,2 35,8
30-39 79,0 21,0
40-49 86,4 13,6
50-59 78,6 21,4
60-69 82,7 17,3
70 a více 88,7 11,3
Vzdělání
Základní 72,9 27,1
Vyučen 70,4 29,6
SŠ 83,9 16,1
VOŠ 82,6 17,4
VŠ 86,2 13,8
Trvalý pobyt
Do 1 roku 44,2 55,8
1-5 let 65,8 34,2
6-10 let 78,7 21,3
11-20 let 81,9 18,1
Nad 20 let 88,3 11,7
Celkem 77,9 22,1

Třídící znak Znalost původní profese starostky
architektka jiná profese neví

Pohlaví
Muži 44,6 1,9 53,5
Ženy 46,6 1,8 51,6
Věk
18-29 25,4 1,5 73,1
30-39 41,9 1,0 57,1
40-49 47,7 0,0 52,3
50-59 59,2 1,0 39,8
60-69 57,7 5,8 36,5
70 a více 61,3 4,8 33,9
Vzdělání
Základní 38,6 5,7 55,7
Vyučen 33,9 0,5 65,6
SŠ 52,8 1,5 45,7
VOŠ 56,5 4,3 39,1
VŠ 63,8 1,7 34,5
Trvalý pobyt
Do 1 roku 11,5 0,0 88,5
1-5 let 24,1 1,3 74,7
6-10 let 49,4 2,2 48,3
11-20 let 45,7 2,9 51,4
Nad 20 let 60,3 1,9 37,9
Celkem 45,6 1,9 52,5

Klub žen z Mariánských Hor se ve
dnech 24. - 25. listopadu 2003 účastnil na
II. Mezinárodní výstavě přehlídky doved-
ností, která se konala ve Frýdku-Místku za
účasti KRŽ Moravskoslezského kraje 
a přátelských organizací, Ligy kobiet pol-
skich z Polska a Nadačního fondu Ženy
Kysúc Čadca ze Slovenska. Na výstavě by-
lo vidět techniky paličkování, malování vá-
nočních ozdob, Polky malovaly na porce-
lán, Slovenky předvedly ukázku drátování
keramických předmětů. Jelikož byla výsta-
va prodejná, členky organizace z Mar. Hor
prodávaly zájemcům různé domácí po-

choutky, které si samy vyrobily. Součástí
programu byl i kulturní program, který se
velmi líbil.

Další akcí Klubu žen z Mariánských
Hor je taneční zábava, která se bude konat
21. února 2004 v restauraci Varna od 20.00
do 02.00 hod. Přijďte všichni, kteří se
chcete příjemně pobavit. Čeká Vás skvělá
zábava, dobrá hudba a nebude chybět ani
tombola.

Český svaz žen má nové www stránky.
Prohlédnout si je můžete na adrese:
www.csz.cz

Okénko Klubu žen

Stanice mladých přírodovědců
Čkalovova 1881, Ostrava-Poruba
Tel./fax 596 913 788
e-mail: smprostrava@quick.cz

23. února - Pojďte s námi za hvězdami (od
8.30 - 13.30 hodin) 40 Kč (návštěva hvězdár-
ny a planetária v Krásném Poli a geologické-
ho pavilonu VŠB v O.-Porubě) od 8.30 -
13.30 hodin.

24. února - Prázdniny v ZOO Ostrava (od
8.30 - 15.00 hod.) 60 Kč (prohlídka ZOO 
s průvodcem).

25. února - Za zvířátky do Karviné na Sta-
nici přírodovědců (od 8.00 - 15.00 hod.) 
80 Kč (prohlídka přírodovědných expozic -
teraristika, exot. ptáci, savci).

26. února - O přírodě trochu jinak (od 8.30
- 13.30 hod.) 20 Kč (návštěva preparátorské
dílny a Ostravského muzea).

27. února - Den pro děti na SMPř (od 8.30
- 12.00 hod.) 20 Kč (zábavný program na
SMPř+péče o zvířata).

Jarní tábor pro děti o jarních prázdninách 
v Beskydech. Termín: 22. 2. - 27. 2. Cena:
1600 Kč.
● Účastníci tábora budou ubytováni v budo-

vě na základně PASÍČKY v Krásné 111.,
okr. Frýdek-Místek.

● Základna se nachází v krásném prostředí
pod Lysou horou na velké louce obklopené
lesem.

● Kapacita tábora pro zimní provoz je max.
16 dětí ve věku od 9 do 14 let.

● Stravování je zajištěno v místě základny. 
V ceně tábora je zahrnuto stravování, uby-
tování, doprava, pojištění, vstupné na ba-

zén, odměny pro děti, náklady na materiál
a provoz základny.
Rámcový program tábora: turistika, příro-

dověda, sportovní činnost, hry, návštěva ba-
zénu, celodenní výlet (Lysá hora nebo Visala-
je - Bílý kříž - Grúň…) a další zajímavý tá-
borový program…

Přihlášky si můžete vyzvednout od 2. 2.
2004. Přihlášky na akce spolu s účastnic-
kým poplatkem je nutno odevzdat do 19. 2.
2004 na SMPř.

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Mariánské
Hory, Korunní 49

Jarní prázdniny pro lyžaře i nelyžaře
Kdy: 21. 2. do 28. 2. 2004 (8 dnů).
Kde: Horský hotel Petr Bezruč v Maleno-

vicích.
Ubytování: ve dvou třílůžkových pokojích 

s příslušenstvím.
Stravování: 5x denně včetně pitného reži-

mu.
Cena: 2500 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stra-

vování, pojištění, výcvik pod vedením lyžař-
ských instruktorů, využívání hotelového ba-
zénu a herny stolního tenisu. Program: lyžo-
vání sjezdové i běžkařské, pro zájemce začá-
tečníky pod vedením lyžařských instruktorů,
zimní turistika, plavání, stolní tenis, spole-
čenské hry a soutěže.

Pedagogický dozor: pedagogičtí pracov-
níci Domu dětí a mládeže v Ostravě-Marián-
ských Horách.

Podrobnější informace na tel.: 596 624
041, mgr. Šlachtová.

Jarní prázdniny
Akce konané v DDM - Korunní 49

Upozornění rodičům prvňáčků!
K zápisu dítěte do 1. třídy na naší škole se dostavila maminka, která měla již sedmi-

leté dítě, které se neúčastnilo zápisu v loňském roce a dítě tudíž nemělo doklad o odkla-
du školní docházky. Dítě si rok ponechala doma na doporučení dětské lékařky. Chci 
upozornit rodiče, že dítě, které dosáhne šestý rok věku před začátkem školního roku se
musí dostavit k zápisu na základní školu, kterou si mohou rodiče vybrat, neboť mu začí-
ná povinná školní docházka. Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů říká:
„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží ředitel ZŠ začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok na základě odborného posouzení dětského lékaře a pedago-
gicko-psychologické poradny.“ Tolik citace uvedeného zákona.

Mgr. Pavel Kroutil,
ředitel ZŠ Matrosovova

Pozvání na ples
Místní organizace KDU-ČSL v Ostravě-

Mariánských Horách si Vás dovoluje pozvat
na tradiční společenský ples, který se koná 
v sobotu 7. 2. 2003 v 19.30 hod. Ples se u-
skuteční v pěkných prostorách sálu OKD
(naproti Nové radnice), Prokešovo nám. 6.
Je připravena tombola, bohaté pohoštění 
a k tanci bude hrát hudební skupina Stíny 
z Ostravy-Polanky. Vstupenka stojí 90 Kč 
a je možné si ji telefonicky objednat na č.
596 612 043 nebo zakoupit na místě. Těšíme
se na Vás. Jana Pagáčová,

předsedkyně MO KDU-ČSL

Nepřehlédněte
Oční optika DIOPTRA poblíž ulice 

V Zátiší se z adresy 28. října 257 přestě-
hovala na 28. října 253. Jak sami vidíte,
do své oblíbené prodejny si zajdete oprav-
du jen o pár metrů. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v novém 
a příjemném prostředí.

Navštívit nás můžete denně od 8.00 do
12.00 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. 
V sobotu je zavřeno.

Ekomapa Ostravy
je na světě

Nová aktualizovaná EKOMAPA Ostravy
2003 je na světě. Počátkem roku ji vydalo
Občanské sdružení Vita a najdete na ní kro-
mě obvyklých prvků jako jsou ulice, domy 
a lesy také nejrůznější informace z oblasti
životního prostředí. Například: kde jsou 
v Ostravě umístěny kontejnery na tříděný
plast nebo sklo, kde jsou v našem městě pa-
mátné stromy, prameny a studánky, kde na-
jdeme sběrny odpadu, prodejny zdravé výži-
vy a podobně.

K mapě je přiložena i informační brožura
s 90 zpracovanými otázkami, na které se li-
dé v Ekoporadně nejčastěji ptají: jak zjistím
čistotu vody nebo ovzduší ve městě, co mám
dělat, najdu-li ve městě uhynulého živočicha
a podobně. Naleznete zde i kontakty na nej-
různější instituce, webové stránky a další 
užitečné informace.

Ekomapa je důležitým pomocníkem 
v otázkách životního prostředí a neměla by
tedy chybět ani ve vaší domácnosti.

Kde si Ekomapu Ostravy 2003 můžete
zakoupit? K dispozici je pochopitelně ve 
VITĚ - občanském sdružení na ulici Gen.
Janouška 4 nebo v Ekologické poradně na
Ahepjukově 2, obě ulice naleznete v soused-
ní Moravské Ostravě. Ekomapu můžete za-
koupit i ve všech ostravských Městských in-
formačních centrech. (TK)

V obou knihovnách 
v Mariánských Horách,
na Daliborově 9 a na
sídlišti Fifejdy, J. Trnky
10 úspěšně probíhá sou-
těž pro mládež - „EURO-
EXPRES - vstupte, pro-
sím“. Zájemci o první kolo se ještě mohou
hlásit do pátku 13. února. Děti, neváhejte,
čekají na vás pěkné ceny nejen v prvním, ale
i ve druhém - obvodním - kole a samozřej-
mě superceny v městském kole!

Knihovna v Mariánských Horách, Da-
liborova 9

Co nového připravuje knihovna Marián-
ské Hory, ul. Daliborova pro své čtenáře?
Chystá se velké překvapení pro malé i velké.

Ve čtvrtek 19. 2. 2004 
v 10 hod. slavnostně zahájí-
me činnost Čítárny U Čer-
ta. O co vlastně půjde? Jak
tato myšlenka vznikla? Při-
vést děti ke knížkám v sou-
časné době v konkurenci po-
čítačů, televizí je stále obtížnější. V různých
průzkumech čtenářské gramotnosti se české
děti projevily dokonce jako mírně podprů-
měrné. Inspirovala nás první taková „čertí
čítárna“, která vznikla v Praze 1 na Starém
Městě. A v čem je kouzlo čítárny? Hlavně 
v její náplni. O knihách, hrdinech z knih,

své dětské oblíbené četbě si povídají s dětmi
herci, spisovatelé, hudebníci a další známé
osobnosti veřejného života. 

Čítárna U Čerta je také pro nás příhodný
název, protože Mariánské Hory bývaly kdysi
Čertova Lhota. Prvním hostem naší čítárny
bude pan Ing. Jezerský, který si s dětmi po-
povídá o svých oblíbených knížkách. 
V březnu Vás zveme na besedu s mladou spi-

sovatelkou, rodačkou z Ostravy, slečnou 
Evou Dömény, autorkou knihy Slečna au-
pair aneb Jak jsem pečovala o anglické děti.

Provoz čítárny se řídí půjčovní dobou od-
dělení pro děti a mládež knihovny. Předpo-
kládáme, že jednou měsíčně budou předčítat
ze svých oblíbených knih pozvaní hosté 
a zároveň budou probíhat výstavy ilustráto-
rů knih, atd.

Zveme srdečně všechny zájemce na zahá-
jení čítárny.

Pro své mladé čtenáře připravilo dětské
oddělení na únor výtvarnou dílnu, ve které si
budeme povídat o velikonočních zvycích 
a vyrábět velikonoční ozdoby na stůl a okna.

Nezapomeneme ani na malování vajíček.
Dílna s názvem „Velikonoce a my“ proběh-
ne 20. 2. 2004 v pátek od 13 - 16 hod.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Součástí soutěže „EUROEXPRES -

vstupte, prosím“ je také výroba dárku pro
kamaráda ze země EU. Děti si ho mohou
vyrobit doma, nebo ve výtvarné dílně 
v knihovně 5. a 6. února od 13 hod. Další
výtvarná dílna „Namaluj si svůj hrneček“
proběhne 19. a 20. února od 13. hod. Pro
děti jsou připraveny barvy na porcelán 
a mohou si vyrobit svůj originální hrníček.
Zájemci si s sebou musí přinést jen čistě bí-
lý hrníček.

Pracovníci knihovny

Kresby: Jindřich Oleš

Knihovna - knihy - čtenář

NOVÁ AKROPOLIS,

kulturní asociace, 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, 11. února v 19 hodin

BOŽSKÝ PLATÓN
Přednáška

Život a dílo velkého řeckého filosofa
Platónův svět idejí
Pojetí spravedlnosti

Přednáší: Antonín Vinkler
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 35 Kč

Úterý, 17. února v 18 hodin

FILOSOFIE 3. TISÍCILETÍ
Prezentace kurzu srovnávací filosofie Východu a Západu

Cyklus obsahuje 15 přednášek, které budou probíhat jednou týdně.
Cena celého cyklu: 700 Kč.
Přednáší: Antonín Vinkler.

Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory.
Na prezentaci je vstup volný.

Denně 17 - 21 hod.

DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Prodejní výstava archeologických reprodukcí
Egypt, Řecko, Řím, Mexiko, Indie, České země.

Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava.

Antonín Vinkler,
vedoucí filiálky Ostrava



ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK ● 3  

Kroužek mladých rybářů
Rybářský kroužek MS Mariánské Hory byl založen před více než 40 lety a za dobu své-

ho působení již vychoval řadu rybářů. Každoročně se mladí rybáři scházejí jednou týdně 
v počtu 20 - 36 dětí a učí se základy rybářského práva. Pravidelně se také zúčastňují různých
závodů a soutěže „O zlatou udici“, která se koná jednou za rok. Poslední roky jezdí mladí
rybáři na týdenní pobyt do Roudna u Slezské Harty. V loňském roce získala ČRMS Mar. Ho-
ry rybník „Na Jarce“ pod Hulváckým kopcem. Mladí rybáři zde vykonali několik brigád,
aby se zde mohly konat závody.

Pokud chcete, aby se i vaše dítě stalo členem rybářského kroužku, můžete jej přihlásit na
tel. č. 603 955 082 u p. Huly nebo 723 163 684 u p. Rojáka.

V průběhu IV. čtvrtletí roku 2003 se 
uskutečnila tři zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu a pět řádných a jedna mimo-
řádná schůze Rady městského obvodu.

Zastupitelstvo na svých zasedáních:
rozhodlo:
- prodat bytové jednotky objektu Tvor-

kovských 3 včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech domu a pozemků stá-
vajícím nájemníkům

- vyhlásit záměr obvodu prodat bytové
jednotky objektů Hudební 9, Přemyslovců
44, Přemyslovců 48 a Korunní 26 včetně
spoluvlastnických podílů na společných čás-
tech domů a pozemků

- prodat dům Přemyslovců 17 včetně po-
zemků manželům Michalu a Janě Dvořáko-
vým a Pavlu Šimunkovi

- prodat domy Tovární 20 a Železárenská
17 panu Miroslavu Hanzlíkovi

- nabýt bytovou jednotku v domě Tvor-
kovských 21 od ing. Nadi Szurmanové

- nabýt pozemek (p. č. 142/52 v k. ú. Ma-
riánské Hory) od Římskokatolické farnosti 
v Ostravě-Mariánských Horách

- uzavřít smír s panem Radkem Chybič-
kou, týkající se nemovitosti v k. ú. Marián-
ské Hory (dům Nivnická 19 a garáž na par-
celách č. 245/1, 245/2 a parcela č. 186/17)

- uzavřít s JUDr. Ludmilou Svatošovou
Dohodu o narovnání ve věci bytu v domě
Gen. Hrušky 6

- o prominutí pohledávky z nájmu byto-
vých jednotek a služeb spojených s bydle-
ním v celkové výši 136 219 korun u zemře-
lých nájemců

schválilo
- rozpočet městského obvodu na rok 2004 
- rozpočtový výhled městského obvodu

na období let 2005 až 2007
- 4. úpravu rozpočtu městského obvodu

na rok 2003

Rada městského obvodu na svých schů-
zích:

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

- rekonstrukci parkoviště na ulici Přemy-
slovců s firmou Jaromír Mičulka

- rekonstrukci komunikace Hynaisova 
s firmou Jaromír Mičulka

- provedení elektropřípojky  pro výstavbu
garáží na ulici Baarova s firmou POEL,
spol. s r. o.

- provedení výkladů v domech 28. října
202 a 204 s firmou VAMOZ - servis, a. s.

- zpracování projektové dokumentace pro
stavbu „Komunikace - Rubová“ včetně od-
vodnění s firmou PROINK, spol. s r. o., pro-
jekční kancelář 

rozhodla o uzavření kupní smlouvy na
nákup osobních automobilů:

- Škoda Fabia Combi Classic Plus s fir-
mou Auto Heller, spol. s r. o.

- Škoda Octavia Elegance s firmou ADO
Ostrava, a. s.

Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo „Regenerace sídliště Fifejdy
I., 1. etapa - opatření č. 07,09 10 - keřové
výsadby“ z důvodu víceprací s firmou Arbor
Moravia

Schválila pronájem nebytových prostor 
v domě:

- Výstavní 2a panu ing. Vladimíru Veselé-
mu za účelem provozování prodeje tabáko-
vých výrobků, tiskovin, časopisů a doplňko-
vého sortimentu a to od 1. 12. 2003

- 28. října 204 panu Zdeňku Burešovi za
účelem zřízení kavárny a to od 1. 1. 2004 

schválila výši mimořádných odměn ředi-
telům ZŠ a ředitelkám MŠ dle předloženého
návrhu

vyhověla - žádosti paní Anděly Musilové,
bytem Cottonova 3 o instalaci 1 kusu plyno-
vého topidla Gamat do bytu

- žádosti paní Věry Šlemendové o ukon-
čení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v domě Výstavní 2a a to Dohodou k 30. 11.
2003

- žádosti pana Petra Plisky o ukončení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor v do-
mě 28. října 295 a to Dohodou k 31. 1. 2004 

schválila podnájem bytu pana Petra
Klečky v domě M. Pujmanové 13 panu Mar-
tinu Duždovi na dobu určitou (od 3. 12.
2003 do 30. 11. 2004) 

rozhodla
- prominout pohledávky z nájmu byto-

vých jednotek a služeb spojených s bydle-
ním v celkové výši 72 328 korun z důvodu
úmrtí dlužníků

- o přijetí finanční částky ve výši 20 000
korun určené na kulturní účely darované fir-
mou BorsodChem-MCHZ, spol. s r. o. 

- o poskytnutí finančního příspěvku na
školu ve výši 20 000 korun Základní umě-
lecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě-Ma-
riánských Horách.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb

Mezi všemi blahopřáními, vyznáními
a poctami pro jubilující paní ing. arch.
Lianu Janáčkovou, starostku našeho
obvodu bychom se rádi ozvali jinak -
prostým poděkováním.

Dostali jsme dvacet tisíc korun z vý-
nosu dražby. Dr. Petr Pavliňák (Chagall
Ostrava) dražil 16. prosince 2003 v ho-
telu Harmony Ostrava s cílem věnovat
výnos veřejným zájmům obrazy, které
namalovala paní Janáčková. Stalo se.

Daru si vážíme a ceníme jej obzvláště
jako příklad zájmu a porozumění, bez
nichž by naše specifikovaná snaha kulti-
vovat celistvý duševní rozvoj zejména
zdravotně postižených žáků nemohla
dostát daným vysokým nárokům. A tu
se sluší připomenout, že paní starostka
v čele obce nám pomáhala od prvních

chvil a za dvanáct let naší práce její 
osobní vztah k nám neutuchl.

Jestliže se nám dnes dostává velkory-
sé podpory magistrátu pro další zámě-
ry, pak stále máme na paměti, že školní
budovu nám pln pochopení dal náš ob-
vod.

Jsme si pochopitelně velmi dobře vě-
domi, že z toho pro nás vyvěrá čestná
morální povinnost řádně své poslání pl-
nit a tudíž také svou dnes již daleko
dobře známou působností reprezento-
vat svou adresu: Obvod Ostrava Mari-
ánské Hory a Hulváky.

Prostým hlasem: Děkujeme.

Múzická škola
v Ostravě-Mariánských Horách,
Nivnická 9

Jiný hlas

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

Pohanka je jednoletá rostlina a patřila dlou-
ho k málo známým obilninám. V poslední do-
bě však zájem o ni prudce vzrůstá, a to nejen
mezi vegetariány a makrobiotiky. Prapůvod
pohanky je v Himálajích a k nám se dostala 
v souvislosti s nájezdy Tatarů ve 13. století.

Nejvíce je tato obilnina ceněna pro vyso-
ký obsah bioflavonidu, rutinu, obsaženého 
v semenech i slupkách. Působí léčivě na cé-
vy v celém organismu. Vrací jim pružnost 
a spolu s přítomným vitamínem E léčí na cé-
vách chorobné změny. Zmírňuje potíže 
s křečovými žílami na nohou. Účinek rutinu
ještě násobí vitamín C, proto je nezbytné jíst
k pohance syrovou zeleninu. Rutin s vitamí-
nem C snižuje riziko trombózy, infarktu či
mozkové mrtvice. Pravidelná konzumace
pohanky (alespoň třikrát týdně) spolu s pi-
tím odvaru z lněného semene a zvýšeným
příjmem vlákniny vyléčí během měsíce he-
meroidy. Známý je léčebný účinek pohanky

při praskání žilek v oku, obličeji, při zvýše-
né krvácivosti, žaludečních a dvanáctníko-
vých vředech, střevních nádorech či při sil-
né a déletrvající menstruaci. Obsah vitamí-
nů B1 a B2 pomáhá tělu aktivovat energii
podporující činnost nervů. Příznivě ovlivňu-

je stavy podrážděnosti, nechutenství a bo-
lesti hlavy.

Abychom zachovali pohance její důležité
léčivé komponenty, v žádném případě ji ne-
vaříme, pouze spaříme vařící vodou a ne-
cháme pod utěrkou nabobtnat! Připravovat
lze tímto způsobem pohanku, která je loupa-
ná mechanicky (technologii mechanického
loupání používá ve svém mlýně Zdeněk
Šmajstrla). Obilnina má pak světlou barvu.
Pohanka loupaná termicky (při teplotách
200 i více stupňů) je naopak tvrdá a tmavá.

Při přípravě jídla se musí dlouho vařit a ne-
zůstávají v ní zachovány žádné vitamíny či
jiné hodnotné látky.

(Zdroj: Mlýny Šmajstrla
- www.pohankovymlyn.cz)

Jak Pohanku nejlépe
připravit?
1 porce cca 60 - 70 g pohanky.

Na 1 díl mechanicky loupané pohanky
počítáme 2 díly vody. Do vody dáme sůl,
bobkový list, olej, česnek a vaříme 3 - 5 mi-
nut.Vypneme vodu, vsypeme pohanku, za-
kryjeme poklicí a necháme stát 20 - 25 mi-
nut, pokud máme hrnce s akutermickým
dnem. Jinak musíme dát do teplé trouby ne-
bo zabalit do deky a strčit pod peřinu. Bob-
kový list a česnek můžeme vynechat, pokud
vám nechutná. Pohanka má ale svou speci-
fickou chuť a tak koření napomůže, aby se
stala součástí našeho jídelníčku.

Pekařství čtyřlístek doporučuje:

Grenadýrský pochod
Pohanku připravíme podle předchozího

návodu.
Brambory - uvaříme ve slupce, oloupe-

me a nakrájíme na plátky nebo kostky. Při-
dáme sůl, papriku mletou, kmín a dáme do
vymazaného pekáče do trouby. Opečeme do
zlatova.

Cibulku - orestujeme na oleji, můžeme
také orestovat slaninu, podle toho, komu co
chutná a kdo co může.

Nakonec vše spojíme dohromady a podle
potřeby dosolíme. Můžeme použít zelenino-
vé koření na které jste zvyklí. Doporučuje-
me koření bez glutamanu, ať si pochutnají
také vaše děti. Zhotovíte tak velice chutné 
a zdravé jídlo, které doplníme různými zele-
ninovými saláty nebo kyselou okurkou.

Článek byl připraven ve spolupráci s Pe-
kařstvím Čtyřlístek, Korunní 78, Ostrava-
Mariánské Hory.

Příště na téma: Pohanková krupice 
a pohanková mouka

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
schválilo usnesením č. 72/9 ze dne 18. 12. 2003 rozpočet měst-
ského obvodu na rok 2004:

PŘÍJMY

1. Daňové příjmy
Poplatky ze psů 305 000 Kč
Poplatky za užívání veřejného prostranství 800 000 Kč
Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2 600 000 Kč
Správní poplatky 2 170 000 Kč
Daň z nemovitosti 8 906 000 Kč
Daňové příjmy celkem 14 781 000 Kč

2. Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb 2 209 000 Kč
Odvody příspěvkových organizací 1 478 000 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 000 Kč
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 79 593 000 Kč
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 255 000 Kč
Nedaňové příjmy celkem 84 735 000 Kč

3. Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 529 000 Kč
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2 816 000 Kč
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 600 000 Kč
Kapitálové příjmy celkem 3 945 000 Kč

4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3) 103 461 000 Kč

5. Přijaté dotace
Dotace na:
sociální dávky 42 000 000 Kč
výkon státní správy 1 588 000 Kč
školství 1 336 000 Kč
Celkem účelové dotace ze SR 44 924 000 Kč
Neúčelová neinvestiční dotace 21 536 000 Kč
Účelová dotace na školství 1 144 000 Kč
Účelová dotace na plavecký výcvik 24 000 Kč
Účelová dotace na hrobová místa 262 000 Kč
Celkem neinvestiční transfery z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy 22 966 000 Kč
Investiční přijaté dotace 9 450 000 Kč
Přijaté dotace celkem 77 340 000 Kč

6. Převody z rozpočtových účtů (sociální fond) 1 015 000 Kč

Příjmy před konsolidací (4+5+6) 181 816 000 Kč

Konsolidace příjmů -1 015 000 Kč

Příjmy po konsolidaci 180 801 000 Kč

7. Financování (splátky dlouhod. úvěrů) -4 448 000 Kč

ZDROJE CELKEM 176 353 000 Kč

VÝDAJE

Odbor místního hospodářství, z toho
dopravy a obchodu investice:
Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000
Ostatní nakládání s odpady 160 000
Silnice 9 340 000 5 850 000
Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 420 000 750 000
Koupaliště Hulváky 175 000
Pohřebnictví 315 000
Komunální služby a územní rozvoj 210 000
Péče o vzhled obvodu 3 347 000
Celkem 15 072 000 6 600 000

Odbor školství
Příspěvky předškolním zařízením včetně odpisů

3 450 000
Údržba a prádelna 500 000
Příspěvky základním školám
včetně odpisů 5 200 000
Platby za žáky do jiné obce 3 000
Celkem 9 153 000

Odbor organizační a vnitřních věcí 270 000 
Záležitosti kultury 30 000
Požární ochrana 40 000
Zastupitelstvo obvodu 1 785 000
Činnost místní správy 27 639 000
Celkem 29 764 000

Odbor sociálních věcí
Péče o staré občany 900 000
Péče o rodinu a nezaměstnané 38 900 000
Péče o zdravotně postižené 1 300 000
Péče o zdravotně postižené
- kompenzační pomůcky 850 000
Mimořádné podmínky 50 000
Pečovatelská služba 2 818 000
Sociální pomoc dětem a mládeži 5 000
Celkem 44 823 000

Odbor bytového hospodářství 76 894 000 4 518 000

Odbor výstavby, vodního hospodářství
a zemědělství 180 000

Majetkoprávní odbor 467 000

Převody vlastním fondům
(sociální fond) 1 015 000

Výdaje před konsolidací 177 368 000

Konsolidace výdajů -1 015 000

VÝDAJE CELKEM 176 353 000 11 118 000

Rozpočet městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2004

Okénko zdravé výživy

Dnes na téma Pohanka


