
● Žádáme majitele a nájemce nebyto-
vých prostor o dodržování povinnosti 
udržovat chodníky v pořádku.

● Prosíme občany našeho obvodu 
o spolupráci při zvládání letošní sněho-
vé nadílky. Pomozte zejména při odklí-
zení sněhu z chodníků a parkovišť 
u svých domů.

● Děkujeme řidičům, kteří odstavili
své vozidlo z vozovky při jejím čištění.
Zároveň apelujeme na všechny řidiče,
aby svými vozidly neblokovali průjezd
vozidel zimní údržby.

● Letošní zimní údržba si již vyžáda-
la náklady ve výši cca milion korun. Je
to asi tolik, co stála zimní údržba za ce-
lou loňskou zimu. (TK)
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ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Rozpočet městského

obvodu

■

Jaký byl rok v našich

knihovnách

Většina obyvatel našeho obvodu si jistě
povšimla nejen nové fasády a betonových
secesních prvků na kostele Panny Marie
Královny v Ostravě-Mariánských Horách,
ale i zcela nového bezbariérového přístupu
do kostela. V našem obvodě tak máme prv-

ní kostel s bezbariérovým přístupem v Os-
travě. Po delších jednáních s památkovou
péčí se podařilo vyhovět žádostem občanů 
s tělesným postižením i maminek s kočár-
ky o bezbariérový přístup do kostela. Tato
stavba byla zrealizována současně s dokon-

čením obnovy fasády kostela na konci roku
2005.

Finanční prostředky vynaložené na celko-
vou obnovu kostela včetně nové rampy ne-
byly malé a celá obnova musela být postup-
ně financována ze státního rozpočtu, z dota-
cí Města Ostravy i ze sbírek věřících, tj. pro-
středků Římskokatolické farnosti.

Bezbariérový přístup odpovídá všem
technickým normám a předpisům. Dle poža-
davků památkové péče bude ještě na jaře to-
hoto roku dokončena výsadba zeleně – po-
pínavých rostlin na vnější zdi rampy a vý-
sadba trávníku v okolí.

Věříme, že tento ojedinělý bezbariérový
vstup do kostela pomůže tělesně postiženým
občanům v Ostravě navštívit tento chrám
bez cizí pomoci a tak přispět ke zlepšení je-
jich životních podmínek. Rovněž celková
obnova zdejšího kostela výrazně zlepší
vzhled Stojanova náměstí a jako dominanta
městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory
a Hulváky přispěje i k jeho zkrášlení a za-
traktivnění.

Buďme proto k obnově této památky 
ohleduplní a zbytečně ji neničme. 

J. Pagáčová

Bezbariérový přístup do kostela

Sportem ke zdraví… Tělesná zdatnost našich dětí má neustále zhoršující tendenci, což je
všeobecně známo. Rodiče se ptají, zda na škole jsou sportovní kroužky, když jsou, tak se děti
do nich přihlásí. Po několika týdnech je přestanou navštěvovat, protože jim asi pohyb škodí.

Sehnat dobrovolníky, kteří budou dělat cvičitele, jak z řad učitelů, rodičů nebo přátel ško-
ly je čím dále složitější. Dnes se za všechno platí a vůbec nic není zadarmo!

Tím více nás potěšily aktivity některých fitcenter, když nám oběma základním školám na-
bídly ve volných hodinách využití svých sportovišť.

Squash – tenis proti stěně ve dvou hráčích, spinning – cvičení na rotopedu – na statickém
kole, stolní tenis, horolezecká stěna apod.

Některá fitcentra jsou dosti daleko z Mariánských Hor, ale zájem dětí je značný. Chtějí si
vyzkoušet některé atraktivní sporty, zadarmo nebo za symbolický poplatek. Kéž by to vydr-
želo! Mgr. Pavel Kroutil, ředitel ZŠ Hulváky

Nejlépe se parkuje na místě, které od
sněhu pracně vyčistil soused pro své au-
to.

Paradox těchto dnů:

Místní organi-
zace KDU-ČSL 
v Ostravě-Mar.
Horách a Římsko-
katolická farnost
Ostrava-Mar. Hory
si Vás dovolují po-
zvat na tradiční, 
v pořadí již 37.
společenský ples,
který se koná 
v sobotu 4. 2. 2006 v 19.30 hod.

Ples se uskuteční v pěkných prosto-
rách sálu OKD (naproti Nové radnice,
Prokešovo nám. 6), v centru Ostravy. Je
připravena tombola, nebude chybět bo-
haté pohoštění a k tanci bude hrát hu-
dební skupina Horsta Olšáka. Pro zpest-
ření programu vystoupí v rámci předtan-
čení baletní třída ZUŠ v Kravařích.

Vstupenka stojí 100 Kč a je možné si ji
telefonicky objednat na č. 596 612 043,
nebo zakoupit na místě. Rovněž rezervaci
míst je možné zajistit na výše uvedeném
tel. čísle. Těšíme se na vás.

Mgr. Jiří Ramík, farář
Jana Pagáčová, 
předsedkyně MO KDU-ČSL
Mgr. Martin Kubeš, 
administrátor farnosti

Pozvání na ples

V sobotu 10. prosince 2005 se v sále
restaurace Dělnický dům v Ostravě-Ma-
riánských Horách konalo závěrečné kolo
seriálu ve stolním tenise pro neregistro-
vané hráče SENÁTOR CUP Liany Ja-
náčkové 2005.

Celý turnaj začal 10. dubna loňského
roku, hrálo se vždy druhou sobotu v mě-
síci, takže celkem bylo odehráno 9 kol.
Pravidelně se ho účastnilo okolo 20 hrá-
čů, kteří v jednotlivých kolech sbírali
body do celkového hodnocení.

Vítěz celého turnaje získal, mimo věc-
ných cen, také finanční částku 10 000
korun. Slavnostnímu vyhodnocení turna-
je byla přítomna paní senátorka Ing.
arch. Liana Janáčková, která převzala
nad touto akcí záštitu.

Protože myšlenka zorganizovat tuto
akci se stala úspěšnou, turnaj pokračuje.
Další ročník Senátor Cupu začal 14. led-
na 2006.

Senátor Cup
2005

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
na Šimáčkově ulici se na nás obrátili s dota-
zem, po kom je pojmenována jejich ulice.

O odpověď jsme požádali osobu nejpovo-
lenější, ředitelku Archivu města Ostravy pa-
ní PhDr. Blaženu Przybylovou:

„Matěj Antonín Šimáček (nar. 5. 2. 1860
v Praze, zemřel 12. 2. 1913 v Praze) byl
český prozaik, dramatik a publicista, autor
románů, povídek a dramat ze života nižší 
a střední vrstvy obyvatelstva, v nichž zúro-
čil i své zkušenosti z práce v cukrovarech,
protože byl absolventem Vysoké školy che-
mické a po absolutoriu začal pracovat 
v cukrovarech mimo Prahu.

Teprve po určité době se vrátil do Prahy 
a začal redigovat časopis Světozor a další 
a začal se věnovat psaní. Dílo: Bez boje
(1887), Bratři (1909), Duše továrny (1894).
Autor řady literárních a divadelních článků.
V roce 1939 byla režisérem M. Fričem zfil-
mována jeho práce Jiný Vzduch.“

Tolik k názvu Šimáčkova ulice. Pokud 
i vás zajímá, po kom je pojmenována právě
ta ulice, na které bydlíte, napište nám! Rádi
vše zjistíme a napíšeme odpověď opět ve
Zpravodaji. (TK)

Po kom je
pojmenována

ulice?

Současná průmyslová
činnost ve světě, složité
výrobní postupy a vážná
neštěstí, k nimž došlo 
v posledních desetiletích
v některých průmyslo-
vých odvětvích, i jejich
dopad na veřejné mínění
v oblasti ochrany životní-
ho prostředí a kvality ži-
vota, to vše aktivizovalo
řadu občanů Evropy. Za-
čali se zabývat riziky spo-
jenými s nebezpečnou vý-
robou a zejména tím, jak
těmto rizikům předcházet
a jak čelit následkům pří-
padných závažných ne-
hod.

Například starostové ve
Francii vytvořili sdružení
Les Eco Maires (ekolo-
gičtí starostové), které ko-
munikuje s průmyslníky,
poslanci, kompetentními
orgány a experty a usiluje
o vytvoření prostoru pro
přijetí společných stano-
visek ve věci prevence 
a následného řízení ekolo-
gických rizik. Starostové
také předložili Evropské komisi projekt
MIRIAD 21, zaměřený na podporu trvalé-
ho rozvoje měst, vystavených závažným
průmyslovým rizikům.

Protože mezi taková města patří i Ostra-
va a její obvod Mariánské Hory a Hulváky,
navázala naše radnice s asociací kontakt 
a do programu MIRIAD vstoupila. Spolu 
s námi se do něj zapojili zástupci Francie,
Španělska, Řecka, Itálie, Holandska a za
Českou republiku také Třince.

V rámci programu jsem se mimo jiné
zúčastnil konference občanů v květnu
2004 v Paříži. Její jednání byla velmi
bouřlivá, ale plodná. Závěrečný doku-
ment, na jehož podobě se čeští zástupci
tvůrčím způsobem podíleli, přijali zúčast-
nění partneři jako Doporučení evropských
občanů. Na problémy průmyslových rizik
v něm účastníci MIRIAD 21 nahlíželi
komplexně, ne tedy pouze v rámci jedno-
tlivých podniků, ale v rámci obcí či regi-

onů. Propojeny by podle nich měly být ta-
ké plánování, prevence, řízení rizik a kri-
zový management. Přijaté Doporučení
požaduje podíl občanů na rozhodovacích
procesech, jehož předpokladem je jasná 
a srozumitelná oboustranná komunikace.
Občané také chtějí, aby už od zahájení
provozu průmyslového podniku byl sledo-
ván dopad jeho činnosti na životní pro-
středí a zdraví.

(Pokračování na str 2)

Evropané chtějí žít v bezpečí

Schválený rozpočet městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2006

Při jedné z návštěv v BorsodChem MCHZ jsem se setkal i s biskupem Ostravsko-opavské diecéze.

Na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky, konaném dne   19. prosince 2005
byl pod číslem usnesení 259/20 schválen rozpočet měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2006

P ř í j m y

1. Daňové příjmy
Poplatky ze psů 445 000 Kč 
Poplatky za užívání veřejného prostranství 900 000
Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 4 000 000
Správní poplatky 3 140 000
Daň z nemovitosti 9 000 000
Daňové příjmy celkem 17 485 000

2. Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb 2 025 000
Mýtné 150 000
Odvody příspěvkových organizací 1 626 000
Příjmy z pronájmu pozemků 1 400 000  
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 84 650 000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 216 000
Nedaňové příjmy celkem 90 067 000

3. Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 3 721 000
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1 182 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 600 000
Kapitálové příjmy celkem 5 503 000

(Pokračování na str 2)



Na území obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky nabízejí občanům své služby dvě po-
bočky Knihovny města Ostravy. Obě poboč-
ky navštěvuje 2699 čtenářů, z toho 981 dě-
tí.

Tito čtenáři při 28 281 návštěvách kniho-
ven si vypůjčili 136 196 knih, časopisů a ji-
ných materiálů.

2508 návštěvníků knihoven využilo slu-
žeb internetu. Knihovna na ulici J. Trnky 10
poskytuje službu veřejný internet zdarma.
Internet mohou využívat čtenáři v půjčov-
ních hodinách, mohou si v knihovně zakou-
pit disketu ke stahování informací a infor-
mace si vytisknout. 

V dětských odděleních v minulém roce
získaly oblibu především multimediální po-
čítače s bohatou nabídkou výukových a zá-

bavných „cédéček“. V obou dětských oddě-
lení knihoven bylo „vypůjčeno“ 1640 CD-
ROM.

Obě knihovny spolupracují s místními
základními i mateřskými školami, kdy 
v rámci vyučování bylo provedeno 100 be-
sed a 64 lekcí informační výchovy. Ve vol-
ném čase dětí, tedy v odpoledních hodinách,
bylo uskutečněno 35 výtvarných dílen. Děti
využívaly výtvarný materiál zakoupený 
z účelové dotace MMO určené na prevenci
kriminality a drogovou problematiku.

Krom toho mohli občané obvodu navští-
vit koncerty, výstavy s vernisážemi, karne-
val, módní přehlídku, besedy se spisovateli
pořádané pobočkami.

V knihovně na Daliborové 9 již druhým
rokem funguje Čítárna u čerta, pro kterou
jsme v roce 2005 získali finanční příspěvek
Nadace Landek. Mohli jsme tak pokračovat
v představování známých osobností našeho
města (spisovatel Š. Neuwirth, moderátor 
R. Pastorek, spisovatelka H. Juračáková…).

Nezapomněli jsme ani na 50. výročí zalo-
žení ostravského studia České televize, kte-
rému jsme věnovali pořady v říjnu, kdy
probíhá každoročně Týden knihoven. Čtená-
řům se představila spisovatelka a produkční
H. Juračáková, moderátor A. Juchelka, re-
daktorka H. Dohnalová přiblížila dětem 
v redaktorské dílně svoji profesi.

V roce 2005 jsme se zúčastnili celoměst-
ského projektu „Pohádkový rok H. Ch. An-
dersena“, v rámci kterého jsme připravili 73
akcí s účastí 1225 dětí. K nejzdařilejším
akcím patřil karneval „Ledové království“,
„Noc s Andersenem“, „Jízda pohádkovou
tramvají“, prázdninový výlet „Putování za
pohádkou“ a zábavné odpoledne „Loučíme
se s Andersenem“. Dětští čtenáři z knihov-
ny J. Trnky zahráli při slavnostní vernisáži 
v ústřední knihovně města Ostravy na ulici
28. října velvyslanci Dánského království
Jeho Exelenci panu Jorgenu Bojeru zdrama-
tizovanou Andersenovou pohádku O Malen-
ce.

Rok 2005 byl pro obě knihovny rokem
úspěšným. Ohlasy návštěvníků, kteří přichá-
zejí do knihoven na některou z připrave-
ných akcí nebo si vypůjčit knihy jsou po-
chvalné a to nás inspiruje k další činnosti 
v roce 2006.

Co připravujeme pro čtenáře v roce
2006

V letošním roce budeme pokračovat 
v Čítárně u čerta představováním dalších
známých osobností.

V dětských odděleních začal projekt
„Putování za poklady Moravy a Slezska“,
který potrvá do konce června 2006, chystá-
me překvapení pro dětské i dospělé čtenáře
na Březen – Měsíc knihy, budeme pokračo-
vat šestou Nocí s Andersenem.

Na druhé pololetí jsme získali opět fi-
nanční příspěvek nadace Landek na celoob-
vodní projekt nazvaný „Mezi Ostravicí 
a Odrou“.

Bližší informace o obou knihovnách na-
jdete vždy ve Zpravodaji Mariánských Hor a
Hulvák, v Občasném zpravodaji KMO,
www.kmo.cz.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro dospělé připravuje:
Od 1. 2. do 28. 2. výstavu fotografií Mar-

ka Kubinka.

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Tvůrčí dílnu s názvem „Tvoříme z kra-

biček od vajíček“. Veselé figurky budeme
vyrábět ve čtvrtek 16. 2. od 13 do 17 hodin.

V rámci projektu Putování za poklady
Moravy a Slezska se uskuteční ve středu 15.
2. od 14 do 16 hodin akce „Trubadúři na
hradě“. Odpolední posezení s hradní paní,
písničkou a básničkami. Společně si zazpí-
váme veselou dobovou středověkou píseň.
Děti se předvedou v roli trubadúra, mohou
zahrát na hudební nástroj, zazpívat písničku
nebo přednést či složit básničku.

Knihovna v Mar. Horách, Daliborova 9:
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
V pátek 17. 2. pořádáme Odpoledne

trubadúrů. Zveme všechny, kdo rád tančí,
zpívá, recituje, hraje na hudební nástroj. Za-
čínáme v 15 hodin.

Tvůrčí dílnu „Šperky našich předků“.
Pomocí hlíny, plíšků a korálků nahlédneme
do kuchyně starověkých šperkařů. V úterý
21. 2. od 13 do 16 hodin.

V úterý 28. 2. zveme všechny velké 
a malé v 16 hodin do Čítárny u čerta na
„Čtení při čaji“. Přečteme si příběhy z do-
by, kdy po vyšlapaných stezkách neputovali
jen medvědi a zubři, ale i lidé z dobře ukry-
tých pravěkých osad.

Pracovníci knihoven
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Evropané chtějí žít v bezpečí
(Pokračování ze str 1)
Regulace musí mít podle nich planetár-

ní dimenzi, aby výroba nebyla přemisťová-
na do zemí třetího světa a celkový stav se
tak nezhoršoval. Výsledky jednání mezi
průmyslovými podniky a obcemi musejí
být obecně dostupné a prevence, osvěta 
a informace o vhodných způsobech chová-
ní v případě havárie by se měly stát sou-
částí vzdělávacích programů. Dalšími po-
žadavky dokumentu jsou například zamě-
ření vědeckého výzkumu na oblast preven-
ce průmyslových rizik a sdílení vědeckých
poznatků nebo kontrola aplikace legislati-
vy v průmyslových podnicích nezávislý-
mi monitorovacími stanicemi na národní
úrovni.

Zvláštní částí projektu byl takzvaný Mi-
ni-MIRIAD, umožňující zapojení škol.
Například naše děti ze Základní školy Ge-
nerála Janka absolvovaly exkurzi do Bor-
sodChem MCHZ a od projektu se také od-
víjela dětská výtvarná soutěž Chemie pat-
ří k životu.

Česká republika nenechává prevenci ani
řešení mimořádných událostí náhodě. Do-
kument Ministerstva školství stanovuje
rozsah vyučovacích hodin na téma Ochra-
na člověka na základních a středních ško-
lách. Ministerstvo vnitra má na svých we-
bových stránkách informace pro občany,
jak se chovat v případě ohrožení. Ostrava
má propracovaný systém Centra tísňového
volání, který je schopen téměř na jakouko-

liv událost okamžitě reagovat. Městský
obvod Mariánské Hory je v úzkém kon-
taktu s velkými podniky ve své blízkosti,
zejména s BorsodChem MCHZ, mimo ji-
né jsme nahlédli do havarijních plánů, pro-
pracovaných do nejmenších podrobností.

Tříletý evropský projekt MIRIAD 21 
ukončila v říjnu konference představitelů
zúčastněných měst v Paříži, jíž jsem se ta-
ké zúčastnil. Ve svém vystoupení jsem
zdůraznil vstřícnost a vzájemnou komuni-
kaci našich starostenských úřadů s vede-
ním BorsodChem MCHZ. Po vyslechnutí
problémů a stesků svých zahraničních ko-
legů jsem pochopil, že jde o zcela ojedině-
lou devizu. Jako aktivita ve zúčastněných
městech na západ od nás zcela nebývalá
vzbudil velkou pozornost přítomných na-
příklad Den otevřených dveří v tomto
podniku. Na základě našich dobrých zku-
šeností jsem navrhl, aby i ostatní města
Evropy uzavírala s podniky ve své bez-
prostřední blízkosti Smlouvu o spolupráci
a respektování v rámci trvale udržitelného
rozvoje obou podepsaných stran.

Přestože projekt MIRIAD 21 byl velmi
užitečný a přinesl mnoho poznatků, je sa-
mozřejmě největším přáním nás všech,
aby k žádné mimořádné situaci v Ostravě
ani v jiném městě či v jiné zemi nedošlo.

Ing. Jiří Jezerský,
místostarosta městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky

Schválený rozpočet městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2006

(Pokračování ze str 1)
4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3) 113 055 000

5. Přijaté dotace
Dotace na: sociální dávky 42 200 000
výkon státní správy 1 847 000
školství 1 369 000
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 2 576 000
Neúčelová neinvestiční dotace 21 341 000
Účelová dotace na školství 1 369 000
Účelová dotace na plavecký výcvik 44 000
Účelová dotace na hrobová místa 269 000

Investiční přijaté dotace 3 000 000
Přijaté dotace celkem 74 015 000
6. Převody z rozpočtových účtů (sociální fond) 1 100 000

Příjmy před konsolidací (4+5+6) 188 170 000
Konsolidace příjmů - 1 100 000
Příjmy po konsolidaci 187 070 000
7. Financování (splátky úvěrů) - 4 800 000
C e l k e m 182 270 000

V ý d a j e

Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000
Ostatní nakládání s odpady 150 000
Silnice 4 021 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 806 000
Využití volného času dětí a mládeže - skate park 40 000
Pohřebnictví 305 000
Komunální služby a územní rozvoj 650 000
Péče o vzhled obvodu a veřejnou zeleň 4 295 000
Celkem 16 422 000
z toho investice 5 116 000

Odbor školství
Předškolní zařízení 4 935 000
Základní školy 5 763 000
Celkem 10 698 000
z toho investice 350 000

Odbor organizační a vnitřních věcí
Místní noviny 160 000
Záležitosti kultury 30 000
Požární ochrana 44 000
Zastupitelstvo obvodu 1 824 000
Činnost místní správy 27 224 000
Celkem 29 282 000

Odbor sociálních věcí
Péče o staré občany 1 100 000
Péče o rodinu a nezaměstnané 37 700 000
Péče o zdravotně postižené 2 200 000
Péče o zdravotně postižené - komp. pomůcky 1 150 000
Mimořádné podmínky 50 000
Pečovatelská služba 3 332 000
Sociální pomoc dětem a mládeži 20 000
Celkem 45 552 000
z toho investice 50 000

Odbor bytového hospodářství 79 411 000
z toho investice 7 810 000

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství 180 000

Majetkoprávní odbor 725 000
z toho investice 40 000

Převody vlastním fondům (sociální fond) 1 100 000 

Výdaje před konsolidací 183 370 000

Konsolidace výdajů - 1 100 000

V ý d a j e  c e l k e m 182 270 000

Ve 4. čtvrtletí roku 2005 se uskutečnila
dvě řádná a jedno mimořádné zasedání Za-
stupitelstva městského obvodu, pět řádných
a pět mimořádných schůzí Rady městského
obvodu.

Zastupitelstvo na svých zasedáních:
Rozhodlo nabýt pozemek:
- parcela č. 151/41 v k. ú. Mariánské Ho-

ry, o výměře 502 m2 od Ing. Tomáše 
Ambrože 

- parcela č. 104/2 o výměře 2449 m2, p. č.
104/4 o výměře 2217 m2, p. č. 104/6 o vý-
měře 900 m2, p. č. 104/7 o výměře 925 m2

a p. č. 104/8 o výměře 865 m2 (vše v k. ú.
Mariánské Hory) od OKD, a. s.

Rozhodlo – prodat p. č. 108 o výměře
157 m2 v k. ú. Mariánské Hory manželům
Petru a Daně Becherovým

- odepsat pohledávku neuhrazených fak-
tur firmy RAMEX z důvodu zániku firmy

- o poskytnutí sponzorského daru ve výši
43 500 Kč nadačnímu fondu Ostravského
dětského sboru

Schválilo – rozbor hospodaření obvodu
za 01 až 11/2005

- 5. úpravu rozpočtu obvodu roku 2005
- rozpočet obvodu na rok 2006 a rozpo-

čtový výhled obvodu na období 2007 až
2009

Zamítlo – žádost o prominutí poplatku 
z prodlení za dlužný nájem, podané p. Mi-
luší Procházkovou a p. Marií Těžkou

- žádost p. Silvy Stachurové o prominutí
pohledávky za dlužný nájem 

- žádost p. Simony Martincové o promi-
nutí části zbývajícího dluhu za dlužný nájem 

- žádost manželů Dušana a Ludmily Po-
draných o posunutí termínu splatnosti úhra-
dy poplatků z prodlení za dlužný nájem

- žádost nájemníků domu 28. října 157 
o prodej bytů do osobního vlastnictví 

Rozhodlo prominout 50 % z poplatku 
z prodlení za dlužný nájem těmto žadate-
lům: p. Františku Žákovi, p. Silvě Stachuro-

vé, p. Renátě Gerlichové a p. Anně Gatnaro-
vé

Rada městského obvodu na svých schů-
zích

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na
provedení akce:

- Regenerace sídliště Fifejdy I., 3. etapa
(umělecká díla) s firmou POEL, spol. s r. o.

- Regenerace sídliště Fifejdy I., II. a V. 
etapa s firmami Arbor Moravia spol. s r. o.
a Jaromír Mičulka, údržba vozovek

- Instalace termostatických ventilů v do-
mě Korunní 17 s firmou EV – Servis, spol.
s r. o.

- Instalace radiátorových indikátorů ÚT 
v domě Rtm. Gucmana 3 s firmou 
TECHEM, spol. s r. o.

- Generální oprava výtahu o nosnosti 500
kg v domě Novoveská 14 s firmou CE-
NOK – výtahy, a. s.

- Výměna oken v domech L. Ševčíka 13,
15, 17 s firmou VSP Exim, spol. s r. o.

- Pokládka dlažby chodníku na ul. Přemy-
slovců s firmou Jaromír Mičulka, údržba
vozovek

- Cyklistická stezka Fr. Šrámka s firmou
Jaromír Mičulka, údržba vozovek

- Rekonstrukce MŠ Gen. Janka 1 (výmě-
na oken) s firmou LOGIA, spol. s r. o.

- Zpracování energetického auditu pro do-
my 28. října 155, 157, 159 a Výstavní 2, 2a
s firmou SKAREA, spol s r. o.

- Renovace zdravotechniky v domě Lud-
milina 31 s firmou Richard Janoš

Rozhodla o uzavření Dodatků ke Smlou-
vám o dílo:

- na akci Regenerace sídliště Fifejdy I., 3.
etapa (umělecká díla) s firmou POEL. spol.
s r. o.

- na akci stavby Cyklistická stezka Fr.
Šrámka s firmou Jaromír Mičulka, údržba
vozovek

Rozhodla o koupi auta:
- Škoda Superb 1,9 TDI, 130 PS Classic 

u firmy RT TORAX, spol. s r. o.

- Citroen Berlingo 1,4 u firmy C – Kode-
car, spol. s r. o.

Rozhodla o poskytnutí sponzorských da-
rů:

- Svazu tělesně postižených v ČR ve vý-
ši 4000 Kč

- Hudební agentuře Zdeněk Tofel ve výši
8000 Kč

Schválila pronájmy bytů v Domech 
s pečovatelskou službou:

- Šimáčkova 27 – manželům Vokouno-
vým byt 1+1

- p. Karlu Podlesnému byt 1+1
- p. Aleně Jopkové byt 0+1
- Novoveská 14 – p. Marcele Známské

byt 1+1
- Gen. Hrušky 1 – ing. Galině Janíkové

byt 1+1
Schválila – Kontrolní řád Městského ob-

vodu Mariánské Hory a Hulváky
- uzavření Smlouvy o partnerství s obec-

ně prospěšnou společností Bílý nosorožec,
o. p. s.

- uzavření Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v domě 28. října 159 s firmou Ka2
Hardware spol. s r. o.

Zamítla žádost p. Jiřího Poděbradského 
o prominutí poplatku z prodlení za dlužný
nájem 

Zřídila Ústřední inventarizační komisi za
účelem provedení inventarizace majetku, zá-
sob, peněžních prostředků v hotovosti, ce-
nin, pohledávek a závazků k 31. 12. 2005

Jmenovala členy školské rady ZŠ:
ZŠ Gen. Janka – Ing. Jiřího Jezerského 

a p. Libuši Boháčovou
ZŠ Matrosovova – Mgr. Ludmilu Večer-

kovou 
Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Všimněte si, prosím…
že zastupitelstvo netoleruje neplacení ná-

jmu z bytů a nepromíjí poplatky z prodle-
ní! 

(Jez.)

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu
a schůzí Rady městského obvodu ve 4. čtvrtletí 2005

Jaký byl rok 2005 v knihovnách 
našeho obvodu?

Oznamujeme všem rybářům místní organizace Mariánské Hory, že dne 25. února
v 10.00 hodin se uskuteční pravidelná schůze členů v sále restaurace Dělnický dům.
Z programu bude jistě zajímavá zpráva o činnosti výboru, volby pro jeho složení 
v roce 2006, plán činnosti členů organizace a taktéž se stane tradičně zajímavá dis-
kuse. Pivo bude podáváno jako každoročně zdarma. Na hojnou účast se těší Josef Ro-
ják, předseda.

Rybářská schůze

Sníh
Sníh, který na přelomu roku zasypal Českou republiku a nejen ji, způsobil občanům i měs-
tům velké potíže. Nejen v Mariánských Horách a Hulvákách. Je ho na cestách a nejen tam
tolik, že nestačí ho pouze shrnovat, ale musí se i nakládat a NĚKAM odvážet, což je finanč-
ně velmi náročná operace. Za 14 dní měsíce ledna 2006 nás (to je MH+H) sněhová kalami-
ta stála jeden milion korun a přiznejme si, že to není nic moc vidět. Otázkou je, odkud dopl-
nit nárazově vyčerpané peníze na údržbu silnic a později zeleně, když radnice si neumí, ani
nesmí vydělat. Přitom se ví, že zima teprve začíná. Jiří Jezerský
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Jedna ze složitých a nejkrásnějších karet-
ních her má i v našem obvodě své hráče.
Celkem 54 karet s 22 trumfy vytváří velké
množství různých kombinací mnoha variací
různých druhů jednotlivě zvolených her.
Hraní Taroků nabízí nevšední zážitek všem
tarokovým hráčům. Protože chceme vycho-
vat nové hráče, žádáme všechny zájemce na-
učit se tuto hru o kontakt na tel. č. 
603 272 285. Noví hráči se po zvládnutí hry
mohou zúčastňovat Ostravské tarokové ligy
nebo mnoha turnajů po celé České republi-
ce. Bylo by vhodné, aby nový adept měl
kladný vztah ke karetním hrám, ovládal ma-
riáš, byl veselý a nekonfliktní. Budeme se
těšit!

Taroky – hledáme 
zájemce!

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:

Únor 2006

Středa 15. února v 19 hodin
TAJEMSTVÍ ZROZENÍ

Přednáška
Zákon karmy, zákon akce a reakce

Obřady spojené s porodem a ochranné bohyně mateřství u různých národů
Mystérium „druhého zrození“.

Předprodej vstupenek: Každý všední den od 17 do 21 hodin
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 45 Kč

Pondělí 20. února v 18 hodin
PREZENTACE KURSU SROVNÁVACÍ FILOSOFIE

VÝCHODU A ZÁPADU
Kurs filosofie

Kurs zahrnuje 15 přednášek, které budou probíhat vždy v pondělí od 18 hodin.
Přihlášky: Každý všední den od 17 do 21 hodin v místě konání 

Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: cena kursu 750 Kč, na prezentaci je vstup volný.

Fotbalový klub SK FENIX OSTRA-
VA zve všechny kluky od 8 do 11 let do
fotbalové akademie.

Každé úterý od 15.15 v tělocvičně Ob-
chodní akademie v Ostravě-Marián-
ských Horách, Karasova 16.

Sportovní oblečení a obutí s sebou.
Tel. kontakt: 606 688 211.

pro vás je zde možnost osobní spoluprá-
ce a využití aktivit činnosti Koordinační ra-
dy centra seniorů a zdravotně postižených
města Ostravy, která působí již šestým ro-
kem a sdružuje 40 organizací. Cílem je vy-
měňovat si zkušenosti, podílet se na společ-
ných akcích. Proto hledáme všechny cesty,
abychom našim členům zpříjemnili život 
i ve stáří a tak se snažíme zajišťovat realiza-
ci Národního programu přípravy populace
na stárnutí vyhlášený vládním usnesením
nikoliv proklamacemi, ale praktickým 
uplatňováním služby členům. Naše společ-
nost Senior vybudovala v Domě kultury
města Ostravy internetové vzdělávací cen-
tum pro seniory s cílem vytvořit nejlepší
podmínky pro výuku práce na počítači a in-

ternetu. Kurzy jsou 10hodinové za poplatek
300 Kč. Je o ně mezi seniory velký zájem.
Přihlášky jsou k dispozici v počítačové 
učebně. O našich aktivitách je informován
jak Magistrát města Ostravy, tak Krajský 
úřad. Osobní kontakt lze navázat v kultur-
ním zařízení Jízdárna, v ulici Na Jízdárně
18 v Moravské Ostravě za krajským úřa-
dem nebo se zde zúčastnit pravidelných 
měsíčních porad v 1. pololetí 2006, a to: 
15. února, 15. března, 12. dubna, 17. května 
a 14. června, vždy ve středu.

Spolupracovat se seniory není marné, to
se pomaleji stárne!

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

Vážení senioři, přátelé seniorů 
a zdravotně postižených –

Děti z Veselé školičky
MŠ Zelená navštívily 
v předvánočním období
obyvatele CHARITNÍHO
DOMU SV. ALŽBĚTY-
DENNÍ CENTRUM PRO
SENIORY. Toto zařízení
sousedí s naší školní za-
hradou, takže k sobě má-
me velice blízko. Babičky
a dědečkové byli zvědaví,
čím je překvapíme. Zaz-
pívali jsme písně se zimní
a vánoční tematikou, ko-
ledy; přednesli jsme bás-
ně o tom, jak se těšíme na
nejkrásnější svátky v ro-
ce. Děti pak rozdaly
vlastnoručně vyrobená
vánoční přáníčka, která
vyvolala úsměv a radost
ve tvářích seniorů, a za
svou snahu a píli byly od-
měněny posezením u sto-
lu, který byl plný dobrot 
a čaje. Tak jim chutnalo,
že se jim ani nechtělo vra-
cet zpět do mateřské ško-
ly.

Naše návštěva byla ví-
taným zpestřením všed-
ních dnů a už se těšíme na
další příležitosti, kdy bu-
deme rozdávat radost 
a dobrou náladu lidem,
které pohladí na duši dět-
ská spontánnost a upřím-
nost.

Kolektiv MŠ Zelená

Pro
radost

seniorům

Zásadní změny čekají na řidiče a ostatní
účastníky silničního provozu až od 1. čer-
vence tohoto roku. Určitě nebude na škodu
si připomenout, na co všechno se musíme
připravit.

Hlavní změny v pravidlech
● bodový systém
● celoroční povinné svícení
● povinné autosedačky (rodina s více než

třemi dětmi je při jízdě ve městě nemusí
použít) pozn. týká se všech dětí o hmot-
nosti do 36 kilogramů a výšky 150 cm

● povinné přilby pro cyklisty do 18 let na
pozemních komunikacích (dosud jen do
15 let)

● zvýšení pokut (až do 50 000 Kč)
● pravomoc policie na místě odebrat řidič-

ské oprávnění
● až 5000 Kč (i opakovaně) za nedostavení

se k projednání přestupku
● povinnost dodržet bezpečnostní pruh na

dálnici při dopravní zácpě
● zákaz používat antiradar
● povinnost provozovatele motorového vo-

zidla sdělit, kdo řídil
● rozšíření kompetencí městských strážní-

ků, kteří budou moci měřit rychlost rada-
rem a zastavovat vozidla

● rozšíření kompetencí pro příslušníky celní
správy – budou moci kontrolovat řidičský
i technický průkaz a nejvyšší přípustnou
hmotnost kamionů

● instruktoři autoškol nesmí pít alkohol
před cvičnou jízdou s žákem

● řidiči v koloně na dálnici musí mezi se-
bou vytvořit nejméně 3 metry široký pruh
pro vozidla policie či záchranné služby

● v místě s méně než třemi jízdními pruhy
nebudou smět kamiony předjíždět 

● policisté budou moci zablokovat vozidlo,
které řídí opilý člověk, zablokování nebo
odtažení auta bude hradit jeho vlastník ne-
bo řidič

● expresní vydání řidičského průkazu do 
5 dnů za poplatek 500 Kč

Větší pravomoci policie
● Policie České republiky bude mít znovu

možnost odebírat řidičské oprávnění oka-
mžitě. Zda o ně hříšník přijde, rozhodne
do pěti dnů odbor dopravy pověřené obce.

● Policisté také budou smět zablokovat vo-
zidlo a řidiči tak zamezit v další jízdě.

● Městská policie bude smět měřit rychlost
projíždějících vozidel, jejich řidiče stavět
a pokutovat.

Výše pokut:
Pokuta na místě

● Nejnižší možná částka je 1500 korun.
Nejvyšší 5000 korun.

Maximální pokuta
● Maximální pokuta může dosáhnout až 

50 000 korun. Dosud to bylo o polovinu
méně.

Kauce
● Policie může vybírat od řidičů, u kterých

bude mít podezření, že by se vyhýbali 
úřadům, kauci od pěti do 50 tisíc korun.
To míří hlavně na cizince, na které dříve
byly české úřady krátké.
- Za projetí křižovatky na červenou 2500

– 5000 Kč
- Za předjíždění přes dvojitou plnou čáru

5000 – 10 000 Kč
- Za jízdu po tramvajovém pásu 1500 –

3000 Kč
- Při odmítnutí dechové zkoušky 25 000 –

50 000 Kč

Vězení
● Opilý řidič, který způsobí dopravní neho-

du, může jít do vězení až na tři roky (do-
sud mohl počítat maximálně s jedním ro-
kem).

(Pokračování příště)

Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích přinese řadu změn

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME ...

Tato rubrika vznikla ve Zpravodaji v letošním roce a má za úkol odpovídat vám,
našim čtenářům, na často kladené otázky.

Ta první se týká poplatku za veřejnoprávní televizi. Všichni víme, že byl v loň-
ském roce zvýšen. Málo se však ví, že někteří občané jsou od tohoto poplatku 
osvobozeni.

Kdo má nárok na osvobození od po-
platku?

Osvobození od poplatku je řešeno 
v zákoně č. 348/2005 Sb. v platném zně-
ní.

Fyzické osoby mohou být osvobozeny
ze zdravotních nebo ze sociálních důvo-
dů.

Osvobození ze zdravotních důvodů se
týká osob s úplnou nebo praktickou sle-
potou obou očí a osob s oboustrannou 
úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud
jsou osaměle žijící. Osvobozeny jsou tyto
osoby rovněž v případě, kdy žijí společně
v domácnosti s jinou osobou splňující
podmínky osvobození ze zdravotních dů-
vodů.

Osvobození ze zdravotních důvodů se
nevztahuje na domácnosti, kde je alespoň
jeden člen domácnosti, který jinak splňuje
podmínky pro poplatníka dle § 3, odst. 2
zákona a na kterého se osvobození ze
zdravotních důvodů nevztahuje.

Osvobození ze sociálních důvodů mů-
že uplatnit fyzická osoba v případě, že:

a) jde o jednotlivce, jehož čistý příjem
za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší
než 1,4násobek životního minima,

b) žije v téže domácnosti s dalšími 
osobami a součet jejího čistého příjmu 

a čistých příjmů těchto osob za uplynulé
kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4náso-
bek životního minima osob žijících v této
domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle
zákona č. 463/1991 Sb. o životním mini-
mu, v platném znění.

Aktuální výši životního minima nalez-
nete na stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí.

V roce 2005 je hranice příjmu pro 
osvobození ve výši 6020 Kč na osobu mě-
síčně.

Poplatník přihlášený přes SIPO je povi-
nen místně příslušné provozovně pošty pí-
semně doložit okolnosti prokazující osvo-
bození od povinnosti platit za přijímač po-
platek. V případě, že okolnosti odůvodňu-
jící osvobození zaniknou, má poplatník
povinnost oznámit poště tuto skutečnost
do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Přímý poplatník podobně komunikuje
přímo s ČT.

Poplatník, který uvedením nepravdi-
vých údajů dosáhl neoprávněného osvo-
bození od povinnosti platit za televizní
přijímač poplatek, je povinen zaplatit Čes-
ké televizi kromě dlužných televizních po-
platků i přirážku ve výši 10 000 Kč. 

(TK)

Přehled o účasti členů ZMOb na zasedáních 
ve volebním období od 14. 11. 2002 do října 2006

Přehled účasti od 14. 11. 2002 – do 31. 12. 2005
Počet zasedání ZMOb k 31. 12. 2005:

- ustavující: 1
- řádné: 19
- mimořádné: 5
- zrušeno: 1 (bez náhrady)
Celkem: 25 zasedání

Přehled účasti jednotlivých členů ZMOb:

Příjmení, jméno účast nepřítomnost členem ZMOb
omluvená neomluvená od

Andrle Jan, Ing. 14x - - 1. 4. 2004
Boháč Jiří, RSDr. 25x - - 14. 11. 2002
Fister Ladislav 19x 5x 1x 14. 11. 2002
Janáčková Liana, Ing. arch. 25x - - 14. 11. 2002
Jezerský Jiří, Ing. 23x 2x - 14. 11. 2002
Klapetková Eva, MUDr. 21x 4x - 14. 11. 2002
Kokeš Luděk 23x 2x - 14. 11. 2002
Korpasová Markéta, Mgr. 25x - - 14. 11. 2002
Ramach Roman 16x 6x 3x 14. 11. 2002
Rašková Michaela, MVDr. 13x 2x - 10. 2. 2004
Sikora Vladimír, MVDr. 24x 1x - 14. 11. 2002
Slovák Lumír, Ing. 19x 6x - 14. 11. 2002
Sumara Petr 23x 2x - 14. 11. 2002
Večerková Ludmila, Mgr. 20x 4x 1x 14. 11. 2002
Wolf Petr, Ing. Csc. 15x 10x - 14. 11. 2002

Nivnická ulice v letošní zimě.
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)
telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka, obraťte se na nás

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí 
s úmrtím i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR

Pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

SKŘÍTEK
Dětský second-hand v Ostravě-Mariánských Horách,

Grmelova ulice 15
(v levé části objektu GEORGIOS naproti Kauflandu)

Nabízí:
● Převážně značkové oblečení (zánovní i nové) z Anglie a Norska

pro děti od 0 do 7 let
● Možnost vjezdu do prodejny s kočárkem
● Nízké ceny

Otevřeno od 7. listopadu 2005. Otevírací doba:
Po - Pá od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Informace na telefonním čísle: 720 575 723

Gerifit centrum, Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, telefonní číslo
599 459 122

❏ KADEŘNICTVÍ: dámské, pánské
i dětské. Provozní doba: Po, St a Pá od
8.00 do 14.00 hodin, Út a Čt od 12.00 do
18.00 hodin. Objednávky na tel. čísle
599 459 122 nebo 731 310 757 Martina
Eckertová

❏ REHABILITACE: i nadále fungu-
je rehabilitace hrazená zdravotními po-
jišťovnami. Zájemci se mohou hlásit na
tel. č. 599 459 121 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: 7. 2. 2006 14.00 hodin
Zahrady v čínskékm a japonském stylu
II. díl,  přednáška Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1,
Ostrava-Mariánské Hory, tel. č. 
599 459 131, pečovatelky 599 459 132

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: kaž-
dý den mimo pátek, vždy po dohodě 
s pečovatelkou. Slouží jako středisko 
osobní hygieny pro obyvatele DPS.

❏ KADEŘNICTVÍ:
Liché týdny Po – Čt 7.30 – 19.00
Pá 11.00 – 19.00
So dle objednávky
Sudé týdny Po – Čt 7.30 – 15.30
Pá 11.00 – 15.30
So dle objednávky
Objednávejte se na telefonním čísle

604 735 329 nebo 596 636 198
Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

SLUŽBY V DPS

Nabízíme:
■ stavební spoření
■ penzijní připojištění
■ životní a úrazové pojištění
■ investování volných financí
■ pojištění domácnosti, domu atd. …

NEMUSÍTE NIKAM CHODIT, MY PŘIJDEME ZA VÁMI

Volejte: Poradenská spol. OVB ALLFINANZ ČR
p. Stachová, tel. č. 732 280 201

MYSLETE NA BUDOUCNOST SVOU
A SVÝCH BLÍZKÝCH!

ZÁJEMCŮM O INZERCI - Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně na-
šeho Zpravodaje, kontaktujte naši redakci - Táňu Kantorkovou na radničním tele-
fonním čísle 599 459 102-107. Cena inzerátu je dle velikosti - 10 Kč za 1 cm2. red.


