
ZDARMA  DO  KAÎDÉ  DOMÁCNOSTI ●   LEDEN  2007/1

Pozvání obãanÛ 
na 3. zasedání 
zastupitelstva:

Termín zasedání ZMOb je

ve ãtvrtek 15. února 2007
ve 13.00 hodin v zasedací místnosti, 

dvefie ãíslo 11, 

první patro v budovû ÚMOb,

PfiemyslovcÛ 63.

Termíny zasedání RMOb:
vÏdy v úter˘ v 9.00 hodin

6. schÛze 9. ledna 2007

7. schÛze 23. ledna 2007

8. schÛze 6. února 2007

2. zasedání Zastupitelstva mûstského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 14. pro-
since 2006.

Zastupitelstvo mûstského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky napfiíklad:

schválilo
rozbor hospodafiení mûstského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky za 1-10/2006 a 4. úpravu rozpoãtu

roku 2006 mûstského obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky,

schválilo
rozpoãet mûstského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na rok 2007 ve v˘‰i 133 120 000 Kã,

schválilo
rozpoãtov˘ v˘hled mûstského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky za období 2008 - 2010,

rozhodlo 
prominout poplatky z prodlení za dluÏn˘ nájem,

kter˘ je ve v˘‰i nad 20 000 Kã, tûm dluÏníkÛm, ktefií

svÛj dluh za nájemné uhradí v období od 15. prosince

2006 do 31. bfiezna 2007,

ru‰í
‰kolsk˘ v˘bor zfiízen˘ na 1. (ustavujícím) zasedání

ZMOb dne 6. 11. 2006,

ukládá
radû mûstského obvodu zfiídit komisi ‰kolství, kul-

tury a sportu.

Celé usnesení je zvefiejnûno v rubrice zastupitel-

stvo na www.marianskehory.cz, ale také na úfiední

desce ÚMOb.

Red.

V˘tah z usnesení zastupitelstva

Pokuty mûstskému obvodu od Úfiadu pro
ochranu hospodáfiské soutûÏe:

1. Ve vûci vefiejné zakázky na provedení v˘-

mûny oken v domû na ul. 28. fiíjna 155, 28. fiíjna

157, 28. fiíjna 159.

V rozporu se zákonem byl rozdûlen pfiedmût

jedné vefiejné zakázky na v˘mûnu oken do tfií

samostatn˘ch zakázek. Pokuta ve v˘‰i 50 000
Kã byla uhrazena 15. 6. 2005.

2. Ve vûci vefiejné zakázky na provedení v˘-

mûny oken v domech na ul. V˘stavní 2, V˘stav-

ní 2a.

V rozporu se zákonem byl rozdûlen pfiedmût

jedné vefiejné zakázky na v˘mûnu oken do dvou

samostatn˘ch zakázek. Byla uloÏena pokuta ve

v˘‰i 30 000 Kã, která byla po doruãení rozhod-

nutí o zamítnutí rozkladu uhrazena 29. 11. 2006.

3. Ve vûci vefiejné zakázky „Regenerace síd-

li‰tû Fifejdy I 3. etapa“ nebyly splnûny povin-

nosti vypl˘vající ze zákona, nebyly dodrÏeny

postupy stanovené pfiíslu‰n˘m zákonem pro pfii-

dûlení vefiejné zakázky.

Byla uloÏena pokuta ve v˘‰i 80 000 Kã. Proti

rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské sou-

tûÏe byl podán 6. 10. 2006 rozklad.
Rozhodnutí Finanãního úfiadu Ostrava I:
1. Na základû v˘sledkÛ kontroly dodrÏení

podmínek ãerpání a pouÏití investiãní dotace ze

státního rozpoãtu na v˘stavbu 7 pÛdních vesta-

veb – Korunní ul. ã. 17, 28, 34, 54, 63, 74 (kon-

trolované období r. 1999) byly mûstskému ob-

vodu vystaveny platební v˘mûry v lednu r. 2003

na odvod neoprávnûnû pouÏit˘ch prostfiedkÛ

státního rozpoãtu ve v˘‰i 2 239 362 Kã a penále

ve v˘‰i 2 239 362 Kã. Na základû rozhodnutí

Ministerstva financí se odvod a penále ãásteãnû

prominuly, mûstsk˘ obvod uhradil neprominuté

penále ve v˘‰i 100 000 Kã, které bylo uhrazeno

21. 6. 2006.

2. Na základû v˘sledkÛ kontroly úãelové do-

tace ze státního rozpoãtu na v˘stavbu 3 nájem-

ních bytÛ Kremliãkova ul. 5 (kontrolované ob-

dobí r. 1999 – 2001) byly mûstskému obvodu

vystaveny v únoru r. 2005 platební v˘mûry na

odvod neoprávnûnû pouÏit˘ch penûÏních pro-

stfiedkÛ státního rozpoãtu ve v˘‰i 959 062 Kã

a penále ve v˘‰i 959 062 Kã. Na základû roz-

hodnutí Ministerstva financí se odvod a penále

ãásteãnû prominuly, mûstsk˘ obvod uhradil pe-

nále ve v˘‰i 100 000 Kã dne 9. 2. 2006 a odvod

ve v˘‰i 177 724 Kã dne 25. 4. 2006.

Ing. Vûra Palarãíková,
vedoucí finanãního odboru

Pokuty a penále uhrazené mûstsk˘m obvodem za období
2002 aÏ 2006 ãiní 457 724 Kã. Nedofie‰en˘ch 80 000 Kã.
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Na 2. zasedání Zastupitelstva mûstského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky, konaném dne 14. prosince 2006, byl pod ãíslem usnesení 16/2 schvá-
len rozpoãet mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2007.
Z legislativních dÛvodÛ nejsou do schváleného rozpoãtu zahrnuty státní
transfery na sociální dávky.

P¤ÍJMY
1. DaÀové pfiíjmy
Poplatky ze psÛ 435 000 

Poplatky za uÏívání vefiejného prostranství 900 000 

Poplatky za provozovan˘ v˘herní hrací pfiístroj 4 200 000 

Správní poplatky 3 460 000 

DaÀ z nemovitosti 9 000 000 

DaÀové pfiíjmy celkem 17 995 000
2. NedaÀové pfiíjmy
Pfiíjmy z poskytovan˘ch sluÏeb 2 000 000

Ostatní pfiíjmy z vlastní ãinnosti 200 000

Odvody pfiíspûvkov˘ch organizací 1 632 000

Pfiíjmy z pronájmÛ pozemkÛ 1 700 000

Pfiíjmy z pronájmÛ ostatních nemovitostí 81 243 000  

Splátky pÛjãen˘ch prostfi. od obyvatelstva 101 000

NedaÀové pfiíjmy celkem 86 876 000
3. Kapitálové pfiíjmy
Pfiíjmy z prodeje pozemkÛ 656 000

Pfiíjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1 682 000

Ostatní pfiíjmy z prodeje dlouhodobého majetku 600 000

Kapitálové pfiíjmy celkem 2 938 000
4. Celkem vlastní pfiíjmy (1+2+3) 107 809 000
5. Pfiijaté transfery
Transfer na: sociální dávky v˘kon státní správy 1 882 000

‰kolství 1 301 000

Celkem úãelové transfery ze SR 3 183 000

Neinvestiãní pfiijaté transfery ze státních fondÛ 2 343 000

Neúãelov˘ neinvestiãní transfer 22 972 000

Úãelov˘ transfer na ‰kolství 1 301 000

Úãelov˘ transfer na plaveck˘ v˘cvik 43 000

Úãelov˘ transfer na hrobová místa 269 000

Celkem neinvestiãní transfery z rozpoãtu Stat. mûsta 24 585 000

Pfiijaté transfery celkem 30 111 000
6. Pfievody z rozpoãtov˘ch úãtÛ (sociální fond) 1 103 000
7. Pfiíjmy pfied konsolidací (4+5+6) 139 023 000
8. Konsolidace pfiíjmÛ - 1 103 000
9. Pfiíjmy po konsolidaci 137 920 000

10. Financování 
Uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch pÛjãen˘ch

prostfiedkÛ (splátky úvûrÛ) - 4 800 000

Uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch pÛjãen˘ch

prostfiedkÛ (návratná fin. v˘pomoc pfiijatá v r. 1997

od ministerstva pro místní rozvoj) - 4 000 000

Zmûna stavu krátkodob˘ch prostfiedkÛ na bankovních úãtech 4 000 000

ZDROJE CELKEM 133 120 000
V¯DAJE
Odbor místního hodpodáfiství, dopravy a obchodu 
Sbûr a svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ 50 000   

Sbûr a svoz ostatních odpadÛ 105 000

Ostatní nakládání s odpady 150 000

Silnice 4 000 000

Ostatní záleÏitosti pozemních komunikací 3 606 000

VyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe 40 000

Pohfiebnictví 300 000

Komunální sluÏby a územní rozvoj 650 000

Péãe o vzhled obvodu a vefiejnou zeleÀ 4 000 000

Celkem 12 595 000   
z toho investice 306 000
Odbor ‰kolství
Pfied‰kolní zafiízení – pfiíspûvky 4 030 000

Pfied‰kolní zafiízení – údrÏba a prádelna 555 000

Základní ‰koly – pfiíspûvky 5 000 000

Odbor ‰kolství celkem 9 585 000
Odbor organizaãní a vnitfiních vûcí
Ostatní záleÏitosti sdûlovacích prostfiedkÛ 160 000

Ostatní záleÏitosti kultury 30 000

PoÏární ochrana – dobrovolná 44 000

Zastupitelstva obcí 1 800 000

âinnost místní správy 25 327 000

Odbor organizaãní a vnitfiních vûcí celkem 27 361 000
Odbor sociálních vûcí
Dávky sociální péãe pro staré obãany

Dávky sociální péãe pro rodinu a dûti

Pfiíspûvek pfii péãi o osobu blízkou

Pfiíspûvek na zvlá‰tní pomÛcky

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeãení

Osobní asistence, peãovatelská sluÏba 3 300 000

Ústavy péãe pro mládeÏ 30 000

Domovy pro seniory 10 000

Odbor sociálních vûcí celkem 3 340 000
Odbor bytového hospodáfiství 78 999 000   
z toho investice 10 000 000
Odbor v˘stavby, vod. hosp. a zemûdûlství 180 000
Majetkoprávní odbor 1 060 000   
z toho investice 300 000 
Pfievody vlastním fondÛm (sociální fond) 1 103 000
V˘daje pfied konsolidací 134 223 000   
Konsolidace v˘dajÛ - 1 103 000
V¯DAJE CELKEM 133 120 000   

Schválen˘ rozpoãet mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2007

V 154. ãísle Zpravodaje jste byli informováni, Ïe
v tomto ãísle bude ve Zpravodaji zvefiejnûna progra-
mová dohoda politick˘ch stran âSSD, KDU-âSL
a ODS, které vytvofiily koalici v na‰em obvodu. Tato
programová dohoda vychází z volebních programÛ
âSSD, KDU-âSL a ODS a body v ní obsaÏené jsou
závazné pro v‰echny tfii koaliãní strany, které tímto
prohla‰ují, Ïe budou usilovat o její naplnûní. Obsah
dohody je formulován co nejkonkrétnûji, aby vefiej-
nost mohla po skonãení volebního období v roce 2010
posoudit, zda byla programová dohoda naplnûna.

I. Rozvoj obvodu
Zajistíme podporu v˘stavby nov˘ch bytÛ a obãanské

vybavenosti i opravy stávajícího bytového fondu, vãetnû

tzv. startovacích bytÛ.

Zajistíme opravy obecních bytÛ i v oblastech mimo

hlavní tfiídu (napfi. v ulicích Zelená, Fráni ·rámka, v ãás-

ti mûstského obvodu Hulváky aj.).

Vytvofiíme transparentní zásady pro pfiidûlování 

obecních bytÛ.

Zajistíme transparentnost vefiejn˘ch zakázek.

Pfiipravíme projekt Organizace dopravy v obytném

centru, jehoÏ cílem bude zlep‰ení dopravní obsluÏnosti

a roz‰ífiení poãtu parkovacích míst.

Budeme se zab˘vat pfiípravou projektu pro v˘stavbu

nového areálu koupali‰tû v Hulvákách.

Zfiídíme v na‰em obvodu ve spolupráci s DPMO pro-

dejní místo ãasov˘ch jízdenek.

Provedeme úpravy hfibitova.

II. Bezpeãnost obvodu
Ve spolupráci s mûstskou policií zfiídíme novou poli-

cejní sluÏebnu v Hulvákách. 

Zavedeme kamerov˘ systém do míst se zv˘‰enou kri-

minalitou.

Zlep‰íme spolupráci mezi radnicí, mûstskou policií

a Policií âR.

III. Îivotní prostfiedí
Zajistíme stál˘ monitoring stavu ovzdu‰í v lokalitách

ulic Zelená, Fráni ·rámka, Îelezárenská a sídli‰tû Fifej-

dy.

Budeme pravidelnû informovat obãany o stavu Ïivot-

ního prostfiedí v na‰em obvodu prostfiednictvím Zpravo-

daje a na internetov˘ch stránkách úfiadu.

Zajistíme vût‰í poãet kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad

a vût‰í ãetnost pfiistavování velkoobjemov˘ch kontejne-

rÛ.

IV. ·kolství, voln˘ ãas, mládeÏ
Budeme v˘raznû podporovat zájmové vzdûlávání dûtí

a mládeÏe, zamûfiené na jejich v‰estrann˘ rozvoj.

Podpofiíme úãelové dotace a granty pro pfiíspûvkové

a neziskové organizace na‰eho obvodu.

Vypracujeme komplexní plán v˘stavby cyklostezek

v návaznosti na cyklostezky budované v sousedních ob-

vodech.

Zajistíme zpfiístupnûní ‰kolních hfii‰È na Základní ‰ko-

le v ulici Gen. Janka a Matrosovova i na jin˘ch vhod-

n˘ch plochách pro vefiejnost.

Roz‰ífiíme spolupráci s katedrou v˘tvarné tvorby Pe-

dagogické fakulty Ostravské univerzity a umoÏníme stu-

dentÛm prezentaci jejich tvorby vefiejnosti i úãast na es-

tetizaci obvodu.

V. Péãe o seniory
Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou zajistíme stu-

dium Univerzity tfietího vûku pro obãany na‰eho obvo-

du.

Ve spolupráci s Krajsk˘m úfiadem upravíme plochy

pfied Domovem dÛchodcÛ v Rybáfiské ulici.

VI. Otevfiená radnice
Roz‰ífiíme úfiední dny pro obãany na pondûlí aÏ ãtvr-

tek.

Zv˘‰íme informovanost o dûní na radnici formou za-

vedení pfiímého vysílání ze zasedání zastupitelstva v síti

kabelové televize a on-line internetem.

Zavedeme na internetov˘ch stránkách vefiejnou listár-

nu a pfiístupn˘ archiv v‰ech usnesení zastupitelstva.

Zrealizujeme bezbariérov˘ pfiístup do budovy radnice

a dal‰ích rekonstruovan˘ch objektÛ a zfiídíme dÛstojné

prostory pro vyfiizování agendy zdravotnû postiÏen˘m

obãanÛm. red.

Programové prohlá‰ení koalice
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POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Parlament âeské republiky schválil

v bfieznu 2006 zákon ã. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, kter˘ platí od 1. led-
na 2007. Tento zákon novû stanovuje pod-

mínky pro pomoc osobám v hmotné nouzi

a zároveÀ ru‰í zákon ã. 482/1991 Sb., o soci-

ální potfiebnosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-

sÛ.

Co je v nûm nového?
Vychází z principu, Ïe kaÏdá osoba, která

pracuje, se musí mít lépe neÏ ta, která nepra-

cuje, popfiípadû se práci vyh˘bá.

Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon stanovuje situace spojené s nedo-

stateãn˘m zabezpeãením základní obÏivy,

bydlení a mimofiádn˘mi událostmi. Zákon

napomáhá fie‰ení nûkter˘ch nárazov˘ch Ïi-

votních situací, které nelze vyfie‰it jinak neÏ

okamÏitou penûÏní pomocí. DÛleÏité je, Ïe

kaÏdá osoba má nárok na poskytnutí základ-

ních informací, které vedou nejen k fie‰ení

její situace hmotné nouze, ale i k pfiedcháze-

ní jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky?
Dávkami, kter˘mi se fie‰í pomoc v hmotné

nouzi, jsou:

pfiíspûvek na Ïivobytí
doplatek na bydlení 
mimofiádná okamÏitá pomoc.
Co je pfiíspûvek na Ïivobytí a jak bude

vysok˘? 
Je to základní dávka pomoci v hmotné

nouzi a fie‰í nedostateãn˘ pfiíjem osoby nebo

rodiny. Îivobytí osoby nebo rodiny je stano-

veno na základû posouzení, jaké jsou její pfií-

jmy a zda si je mÛÏe zv˘‰it, na posouzení

majetkov˘ch pomûrÛ a na zhodnocení dal-

‰ích okolností, které v˘‰i ãástky Ïivobytí

mohou nav˘‰it (aktivní snaha najít si za-

mûstnání, dlouhodobé setrvávání ve stavu

hmotné nouze, potfieba dietního stravování).

V˘‰e pfiíspûvku na Ïivobytí se stanovuje ja-

ko rozdíl mezi Ïivobytím osoby ãi rodiny

a jejich pfiíjmem, kter˘ je sníÏen˘ o pfiimûfie-

né náklady na bydlení. Pfiimûfiené náklady

na bydlení jsou odÛvodnûné náklady na byd-

lení, maximálnû v‰ak do v˘‰e 30 % pfiíjmu

osoby ãi rodiny.

Co je doplatek na bydlení a jaká bude
jeho v˘‰e?

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi fie‰í si-

tuaci nedostatku pfiíjmu k uhrazení odÛvod-

nûn˘ch nákladÛ na bydlení. Podmínkou pro

nárok na tuto dávku je b˘t nájemcem nebo

vlastníkem bytu a splÀovat podmínky pro

nárok na pfiíspûvek na Ïivobytí a na pfiíspû-

vek na bydlení ze systému státní sociální

podpory. V˘‰e doplatku na bydlení je stano-

vena tak, aby po zaplacení odÛvodnûn˘ch

nákladÛ na bydlení (tj. nájmu, sluÏeb s byd-

lením spojen˘ch a nákladÛ za dodávky 

energií) zÛstala osobû nebo rodinû ãástka na

Ïivobytí. 

Co je mimofiádná okamÏitá pomoc? 
Osobám, které se ocitnou v takov˘ch si-

tuacích, které je nutno bezodkladnû fie‰it, je

poskytována mimofiádná okamÏitá pomoc. 

Zákon stanovil tyto situace: 

osoba neplní podmínky hmotné nouze,

ale hrozí jí váÏná újma na zdraví pfii nepo-

skytnutí okamÏité pomoci – náleÏí pomoc do

v˘‰e existenãního minima

pomoc osobám, postiÏen˘m váÏnou mi-
mofiádnou událostí – Ïivelní pohroma, vy‰-

‰í stupeÀ vûtrné pohromy, zemûtfiesení, po-

Ïár nebo jiná destruktivní událost, ekologic-

ká nebo prÛmyslová havárie – náleÏí pomoc

do v˘‰e patnáctinásobku ãástky Ïivotního

minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 aÏ do

v˘‰e 46 890 Kã

pomoc osobám, které nemají dostateãné
prostfiedky, k úhradû jednorázového v˘-
daje spojeného napfi. s úhradou poplatku za

vystavení duplikátÛ osobních dokladÛ nebo

v pfiípadû ztráty penûÏních prostfiedkÛ – ná-

leÏí pomoc aÏ do v˘‰e tohoto jednorázového

v˘daje

pomoc osobám pfii nákupu pfiedmûtÛ
dlouhodobé potfieby nebo uhradit odÛ-
vodnûné náklady, vznikající v souvislosti
se vzdûláním nebo se zájmovou ãinností
nezaopatfien˘ch dûtí – náleÏí ãástka do v˘-

‰e tûchto v˘dajÛ, max. v‰ak v prÛbûhu ka-

lendáfiního roku do v˘‰e desetinásobku ãást-

ky Ïivotního minima, tj. pro rok 2007 aÏ do

ãástky 31 260 Kã.

Dostával jsem dávku sociální péãe - co
dál? 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umoÏÀuje

postupn˘ pfiechod ze systému dávek sociální

péãe do systému dávek pomoci v hmotné

nouzi. Do doby, neÏ bude rozhodnuto o nové

dávce pomoci v hmotné nouzi, bude posky-

tována dosavadní dávka sociální péãe. ¤íze-

ní o odejmutí této staré dávky odbor sociál-

ních vûcí sám zahájí a obãanovi to písemnû

oznámí, souãasnû s tím bude obãan vyzván,

aby se na odbor sociálních vûcí dostavil

k vyzvednutí Ïádosti o dávku pomoci

v hmotné nouzi.

Pokud se pfii v˘poãtu v˘‰e pfiíspûvku na Ïi-

vobytí zjistí, Ïe tento pfiíspûvek náleÏí v ãást-

ce vy‰‰í, neÏ byla dosud vyplácena dávka

sociální péãe, bude rozdíl doplacen zpûtnû

od 1. 1. 2007. V opaãném pfiípadû, tj. pokud

dávka sociální péãe byla vyplácena ve vy‰‰í

ãástce neÏ náleÏí pfiíspûvek na Ïivobytí, dáv-

ka sociální péãe se nevrací. O odejmutí dáv-

ky sociální péãe a o pfiiznání dávky pomoci

v hmotné nouzi obdrÏí obãan písemné roz-

hodnutí. Toto období pro pfiechod z dávky
sociální péãe na dávky pomoci v hmotné
nouzi je stanoveno do 30. dubna 2007.

Milu‰e Mücková, 
vedoucí odboru sociálních vûcí

PENÁLOVÉ PRÁZDNINY
Mûstsk˘ obvod Mariánské Hory a Hulvá-

ky opût vyhla‰uje tzv. „penálové prázdni-

ny“. Zastupitelstvo mûstského obvodu Mari-

ánské Hory a Hulváky rozhodlo na svém 2.

zasedání konaném dne 14. prosince 2006

pod ã. usn. 22/2 o prominutí poplatkÛ z pro-

dlení za dluÏn˘ nájem, kter˘ je ve v˘‰i nad

20 000 Kã, tûm dluÏníkÛm, ktefií svÛj dluh

za nájemné uhradí v období od 15. prosince

2006 do 31. bfiezna 2007. 

Prominutí poplatkÛ z prodlení je stanove-

no za tûchto podmínek:

◆ dluÏné nájemné vãetnû záloh na sluÏ-
by spojené s uÏíváním bytu a vyúãtování
sluÏeb bude uhrazeno zcela v daném ob-
dobí,

◆ prominutí poplatkÛ z prodlení bude
provedeno u dosud neÏalovan˘ch pohle-
dávek,

◆ u dluÏníkÛ, ktefií mají uzavfienou Do-
hodu o uznání dluhu a Dohodu o splát-
kách, je podmínkou prominutí poplatkÛ
z prodlení úplné zaplacení celého zÛstat-
ku dluhu v urãeném období,

◆ rozhodnutí o prominutí poplatkÛ
z prodlení se net˘ká dluÏníkÛ, jejichÏ po-
hledávku tvofií pouze poplatky z prodlení
a dluÏníkÛ, ktefií budou mít evidováno
dluÏné nájemné za období od 1. prosince
2006 do 31. bfiezna 2007. 

Úhrady sv˘ch pohledávek provádûjte

v hotovosti na majetkoprávním odboru, bu-

dova na ul. PfiemyslovcÛ 65, 1. poschodí,

kanceláfi ã. 107, p. Hlistová, p. Pavúková,

tel. ã. 599 459 245.
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Dne 14. 12. 2006 manÏelé Kfiemen‰tí oslavili 60. v˘roãí sÀatku. Svou diamantovou svatbu v‰ak ze zdravotních dÛvodÛ oslavili v nemocnici, kde se
léãí p. Kfiemenská. Pan starosta se tam za nimi vypravil s gratulací.

Paní Ludmila Jurãová (na snímku vlevo) sv˘ch nádhern˘ch 95 let sla-
vila mezi svátky dne 27. 12. 2006. Doufáme, Ïe i ji na‰e náv‰tûva pod-
pofiila v dobré náladû a pfiedaná kytiãka jí udûlala radost.

Paní ·tûpánka Tichá své 90. narozeniny oslavila dne 17. 12. 2006.
Ke krásnému jubileu si zaslouÏí na‰e nejsrdeãnûj‰í pfiání a kytiã-
ku.

Blahopfiejeme jubilantÛm
Olga Bartíková, Anna Bártová, Karel Hla-

váãek, Vlasta Lesniowská, Mária PogáÀová,

Meãislava Pfiíhodová, Anna R˘dlová, Alenka

·poková, Jindfii‰ka Gregorová, Antonie  Kac-

bundová, Marie  Tolochová, Jifiina  Urbanová,

Robert  Fúzia, Dorota  Janoschová, Bronisla-

va Kilnarová, Ladislav Saksa, Mária Smelí-

ková, Miroslava Demlová, Oldfii‰ka Muchová, Ignác R˘dl,

Marie Adamusová, Marie Mare‰ová, Josef  ·perl, Jenovéfa

Hubiãková, Emma Maníková, Ludmila Martinásková, Ma-

rie  Jaro‰ková,  Drahomíra Pe‰atová, Antonín Kaganek.

Blahopfiání a pomyslná kytiãka 
patfií v‰em v˘‰e jmenovan˘m

Jména oslavencÛ v této spoleãenské rubrice zvefiejÀujeme bez je-

jich pfiedchozího souhlasu. Pokud si obãan zvefiejnûní nebude pfiát,

je tento poÏadavek nutno uplatnit u odp. redaktorky Zpravodaje,

a to vÏdy nejpozdûji do 5. dne v mûsíci. Jména uvádíme bez hodnos-

tí a titulÛ. red.

Úãastník národního boje za osvobození, váleãn˘ veterán plk. gen. Bohumil Gasná-
rek oslavil dne 12. 12. 2007 své 95. narozeniny. Pfii povídání jsme se dohodli, Ïe
o jeho váleãn˘ch zku‰enostech se s vámi podûlíme formou rozhovoru v nûkterém
z pfií‰tích ZpravodajÛ. VáÏíme si na‰ich hrdinÛ.

V mûsíci lednu oslavili a oslaví svá Ïivotní jubilea tito spoluobãané



Oddíl lukostfielby TJ Mariánské Hory má

bohatou tradici, byl zaloÏen v roce 1955. Lu-

kostfielci sídlí v Mariánsk˘ch Horách za kos-

telem na Ludmilinû ulici. Tam máme venkov-

ní stfielnici a vlastní halu. Lukostfieleck˘ areál

slouÏí 89 aktivním ãlenÛm ve vûku 8-60 let,

nejvíce lukostfielcÛ je v kategorii ÏákÛ a doro-

stu. Lukostfieleck˘ oddíl Mar. Hory patfií

k nejlep‰ím oddílÛm v âR jak v poãtu závod-

níkÛ, tak v kvalitû. 

V roce 2005 jsme dosáhli ohromného úspû-

chu, druÏstva muÏÛ (Dfievjan˘, Markl, Masár,

Mikeska, Páník) i Ïen (Masárová, Páníková,

Podgrabinská, Sidková, ·udfiichová) vyhrála

nejvy‰‰í soutûÏ, I. ligu! V roce 2006 jsme 

prvenství neobhájili, obû druÏstva skonãila na

ãtvrtém místû.

Pfiesto jsme do Mariánsk˘ch Hor pfiivezli
z mistrovství âeské republiky v‰ech vûko-
v˘ch kategorií spoustu medailí, zlato získa-
la druÏstva Ïen, seniorÛ, kadeti, Ïáci, stfiíb-
rem se chlubí druÏstva muÏÛ, juniorÛ.

Medailisté v soutûÏích jednotlivcÛ: Mikes-

ka, Páník, Judásek, KaboÀ, Linsztér, Gro‰aft,

Jindfiich, Páníková, ·udfiichová, âíÏková,

Bednarská.

âesk˘ pohár 2006 vyhráli: Mikeska, Ma-
sár, Kallay, Jindfiich, ·udfiichová, Páníko-
vá, ÎiÏková.

Velkého úspûchu dosáhla na‰e stfielkynû

Markéta Sidková z Nové Vsi, olympioniãka

z Athén. Na mistrovství Evropy tûlesnû posti-

Ïen˘ch získala stfiíbrnou medaili.

Za tûmito úspûchy se skr˘vá spousta práce,

trénujeme dennû, o víkendech závodíme buì

na na‰í stfielnici, nebo jezdíme po celé repub-

lice na závody pofiádané jin˘mi kluby (1. liga,

MâR).

Velmi intenzivnû spolupracujeme i s kluby

v zahraniãí:

- Slovensko (Viniãné, Liptovsk˘ Mikulá‰,

Moldava nad Bodvou),

- Polsko (Jaworze, Prudnik, Katowice, Îy-

wiec),

- Maìarsko (Budapest).

Organizujeme prestiÏní závody MâR a Zla-

t˘ Kylof mládeÏe. Dafií se nám získat úãast

‰piãkov˘ch lukostfielcÛ ze sousedních zemí na

tûchto závodech. Mimofiádn˘ úspûch závodu

Zlat˘ Kylof mládeÏe 2005 je v˘zvou pro na-

startování pravidelné mezinárodní série závo-

dÛ Visegrádské ãtyfiky s prioritou mládeÏe.

Cílem je pofiádání tûchto závodÛ pod zá‰titou

národních olympijsk˘ch v˘borÛ pod názvem

Závody olympijsk˘ch nadûjí.

OL TJ Mariánské Hory vytvofiil velmi siln˘

realizaãní t˘m sloÏen˘ z vedení klubu, trené-

rÛ, star‰ích lukostfielcÛ a znaãného poãtu rodi-

ãÛ. PfiibliÏnû 30 nad‰encÛ táhne cel˘ klub, je-

ho provoz na domácí stfielnici, vãetnû v˘jezdÛ

na rÛzné typy závodÛ po Evropû. PfiedbûÏnû

pfiipravujeme roz‰ífiení mezinárodní spoluprá-

ce s Itálií a Nûmeckem.

Pro rok 2007 jsou jmenovaní 4 reprezen-

tanti z na‰eho oddílu, v‰ichni jsou taky v ‰ir-

‰ím v˘bûru pro OH 2008. Reprezentovat âR

(ale i Mariánské Hory) budou Mikeska, Pá-

ník, Páníková, ·udfiichová.

Oddíl lukostfielby je v˘znamn˘m organizá-

torem velkého mnoÏství lukostfieleck˘ch zá-

vodÛ celoroãnû, v letní i zimní sezonû. 

V roce 2006 organizoval dva v˘znamné zá-

vody v âR – Zlat˘ Kylof mládeÏe a MâR Ïac-

tva. Perfektní organizace vzornû reprezento-

vala mûsto Ostrava-Mar. Hory, a to i v ma-

smédiích. V mnohém byly závody podobné

závodÛm Svûtového poháru.

Úspûchy na‰ich mlad˘ch lukostfielcÛ byly

nûkolikrát zvefiejnûny v regionálních a celore-

publikov˘ch televizních zpravodajstvích

a v tisku, coÏ mûlo taktéÏ dopad na zájem dûtí

o zapojení se do na‰eho oddílu. 

âleny na‰eho OL se mohou stát i handi-
capovaní a dûti netalentované. Jsme si vû-
domi, Ïe sportovní vyÏití v na‰em oddílu
mÛÏe mládeÏ ochránit pfied negativními je-
vy ve spoleãnosti.

S pozdravem

Ing. Ján Masár
pfiedseda oddílu lukostfielby 

TJ Mariánské Hory,
Raisova, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
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Oddíl lukostfielby 
TJ Mariánské Hory



Stfiedisko volného ãasu Korunka, pfiíspûvková organizace
Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Telefon: 596 624 041, e-mail: info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

12. 1. 2007, FS HLUBINA: Veãer tfiíkrálov˘. Pro ãleny souboru, známé, pfiíznivce, hosty

13. a 27. 1.2007, Oddûlení estetiky SVâ: Pfiíprava na talentové zkou‰ky na v˘tvarné ‰koly

19. – 21. 1. 2007, Nitra - SR: Vystoupení DS DIVIDLO na pfiehlídce

Stfiedisko turistiky SVâ
B. MartinÛ 1117/17, Ostrava-Poruba, tel.: 599 527 322

13. 1. 2007, sraz v 9.00 - ST Poruba, v 9.15 - SVâ Korunka: Zájezd za snûhem do Beskyd 

20. 1. 2007, sraz v 9.00 - ST Poruba, v 9.15 - SVâ Korunka: Zájezd za snûhem do Beskyd

27. 1. 2007, ST Poruba, 9.00 – 12.00 hodin: Den otevfien˘ch dvefií

Stfiedisko pfiírodovûdcÛ SVâ
âkalovova 1881/10, Ostrava-Poruba, tel.: 599 527 321

13. 1. 2007, 9.00 – 14.00 hodin, V·OP: Putujeme za bobrem. Chcete vûdût, kam? Pojìte s námi!

15. – 18. 1. 2007: 1. kolo soutûÏe SPfi pro ãleny zájmov˘ch krouÏkÛ „JeÏek v akci“. Téma: Co víme o zví-

fiatech, chovan˘ch na SPfi a jak mÛÏeme pomoci ptákÛm v zimû.

20. 1. 2007, 8.00 – 11.00, SPfi Poruba: Entomologick˘ klub – pfiedná‰ka ing. Tomãíka: „Bali“

SVâ Korunka v Mariánsk˘ch Horách i Stfiediska pfiírodovûdcÛ a turistiky v Porubû nabízí zájemcÛm svou pra-
videlnou ãinnost ve v‰ech krouÏcích a zájmov˘ch útvarech. Hledejte podle sv˘ch zájmÛ, naplÀte smysluplnû voln˘
ãas svÛj i sv˘ch dûtí a pfiijìte mezi nás. Tû‰íme se na Vás
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Kalendáfi událostí
DPS Novoveská 14, Mariánské Hory vás zve na Besedu Senior klubu, tento-

krát na téma „PÛvabná krása moravsk˘ch zahrad” (1. díl). Beseda se koná 6. února

ve 14.00 hod. a vstup je zdarma.

Klub Ïen zve v‰echny, co se rádi baví, na taneãní veãer „Pro mlad‰í a pokroãi-

lé”, kter˘ se uskuteãní dne 17. 2. 2007 od 19.00 hodin v restauraci „Varna” - sídli‰-

tû Vr‰ovcÛ. Za Klub Ïen Eva Biernatová, tel. 739 101 244

Místní organizace KDU-âSL v Ostravû-Mar. Horách ve spolupráci s ¤ímsko-

katolickou farností Ostrava-Mariánské Hory si vás dovoluje pozvat na tradiãní,

v pofiadí jiÏ 38. spoleãensk˘ ples, kter˘ se koná v sobotu 3. 2. 2007 v 19.30 hod.

Ples se uskuteãní v pûkn˘ch prostorách sálu OKD (naproti Nové radnici, Proke-

‰ovo nám. 6) v centru Ostravy. Je pfiipravena tombola, nebude chybût bohaté po-

ho‰tûní a k tanci bude hrát hudební skupina Horsta Ol‰áka. Pro zpestfiení programu

vystoupí v rámci pfiedtanãení baletní tfiída ZU· v Kravafiích.

Vstupenka stojí 120 Kã a je moÏné si ji telefonicky objednat na ã. 596 612 043

nebo zakoupit na místû. RovnûÏ rezervaci míst je moÏné zajistit na v˘‰e uvedeném

tel. ãísle. Pfiedprodej vstupenek bude zahájen v nedûli 21. 1. 2007 v 11.00 hod
na fafie.

Tû‰íme se na Vás. Mgr. Jifií Ramík, faráfi

Jana Pagáãová, pfiedsedkynû MO KDU-âSL

Srdeãnû vás zveme na ples ÚMOb Mariánsk˘ch Hor a Hulvák, kter˘ se bude

konat dne 24. 2. 2007 v hotelu Harmony. Ples bude uspofiádán ke 100. v˘roãí po-

v˘‰ení Mariánsk˘ch Hor na mûsto. Hlavním hostem veãera bude zpûvaãka Marcela

Holanová. Zatanãit si mÛÏete pfii hudbû Jana StaÀka a duo Heinz. Doãkáte se i bo-

haté tomboly.

Vstupenky v cenû 400 Kã budou v prodeji od 5. do 8. února 2007 na ÚMOb
u Mgr. Matú‰ové. V cenû vstupného je zahrnuta i veãefie.

Koordinaãní rada seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch koná pravidelnû schÛzky
v kulturním zafiízení „Jízdárna” v ulici Na Jízdárnû 18 v Ostravû za Krajsk˘m úfia-

dem, a to vÏdy v 9.00 hodin. V první polovinû roku 2007 v tûchto termínech: 24. 1.,

21. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5. a 20. 6. (stfiedy). Pokud máte nûjaké pfiání, pfiipomínky,

dotazy nebo máte zájem spolupracovat, neváhejte a pfiijìte mezi nás.

Rada seniorÛ âeské republiky zfiídila od fiíjna loÀského roku své regionální pra-

covi‰tû jako bezplatnou poradenskou sluÏbu v Domû odborov˘ch svazÛ na âes-

kobratrské ul. ã. 18 v Ostravû (1. patro, dvefie ã. 55), tel. 596 111 023, kde vedle

soc. sluÏeb je moÏno vyuÏít i sluÏeb bytového a právního poradenství. Vedoucím je

ing. Pospí‰il. I vy máte moÏnost tûchto sluÏeb vyuÏívat.

V˘stava ocenûn˘ch prací v celostátní v˘tvarné soutûÏi Beru‰ka, do které byli

zapojeni lidé s mentálním handicapem ze ‰kolsk˘ch zafiízení a sociálních ústavÛ,

bude probíhat od 1. 2. do 28. 2. 2007 v knihovnû Fifejdy, Jifiího Trnky 10 (odd. pro

dospûlé)

SLUÎBY V DPS
Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava –

Mariánské Hory, tel. ã. 599 459 122
Kadefinictví: objednávky na telefonu 737 616

467 nebo 599 459 122, p. Eckertová. Provozní

doba: Po, St a Pá od 8.00 do 14.00, Út a ât od

12.00 do 18.00 hodin.

Rehabilitace: Oddûlení rehabilitace v Ostra-

vû, Mar. Horách na ul. Novoveské 14, poskytuje

komplexní péãi nemocn˘m za úãelem návratu

do pracovního procesu nebo zlep‰ení fyziologic-

k˘ch funkcí postiÏeného úrazem nebo nemocí.

Pracovi‰tû poskytuje následující péãi: léãebn˘

tûlocvik, fyzikální terapii a vodoléãbu. K zafiaze-

ní do rehabilitaãní péãe je nutné doporuãení

praktického nebo odborného lékafie a platn˘ prÛ-

kaz poji‰tûnce. I nadále funguje rehabilitace hra-

zená zdravotními poji‰Èovnami. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. ã. 599 459 121

u p. Koblovské.
Pedikúra: objednávky na telefonním ãísle

732 556 665, p. Urbancová. Prov. doba: Po od

11. 00 do 15. 00 hod. V domácnostech klientÛ

Út, St a ât od 7.00 do 12.00 hodin.

Senior klub: 6. února, 14.00 hod. „PÛvabná

krása moravsk˘ch zahrad (1. díl) 

Dagmar Tokafiová, 
soc. pracovnice peãovatelské sluÏby

DPS ·imáãkova 27, Gen. Hru‰ky 1, Ostra-
va-Mar. Hory, tel. ã. 599 459 131, peãovatelky
599 459 132

Pedikúra: kaÏd˘ pátek od 7.00 do 12.00 

hodin. Objednávky na tel. ã. 732 556 665, 

p. Urbancová.

HydromasáÏní vana: kaÏd˘ den mimo pátek,

vÏdy po dohodû s peãovatelkou. SlouÏí jako stfie-

disko osobní hygieny pro obyvatele DPS.

Kadefinictví: Lich˘ t˘den: Po – âT od 8.00 do

17.00 hod., Pá od 11. 00 do 17.00 hod., So podle

objednávek. Sud˘ t˘den: Po – ât od 8.00 hod. do

15.30 hod, Pá od 11.00 hod. do 15.30, So podle

objednávek. Objednávat se mÛÏete na

604 795 329 nebo 596 636 198.

Za peãovatelskou sluÏbu 
TaÈána RyboÀová

Úfiad mûstského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky 

hledá obecního kronikáfie.
PoÏadujeme zodpovûdnost, dobrou zna-

lost ãe‰tiny, alespoÀ základní povûdomí

o vedení kronikáfisk˘ch záznamÛ a ovládá-

ní PC. Zájemci mají moÏnost se hlásit píse-

mnû do 30. 1. 2007 na ÚMOb Mariánské

Hory a Hulváky. Na obálku nadepi‰te „kro-

nikáfi“, k rukám Mgr. Matú‰ové.

V˘zva
Vzhledem k ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zá-

kona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, vyz˘váme
majitele motorového vozidla ·KODA 120 ‰edé
barvy, bez registraãní známky, kter˘ parkuje

v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách ve dvofie Pfiemy-

slovcÛ, za domem ã. 66, aby své vozidlo

o d s t r a n i l , nejpozdûji do dvou mûsícÛ, coÏ je
do 20. 2. 2007.
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Dp danex – plast
Prodej materiálÛ

VODA – TOPENÍ – PLYN

Vytápûní prÛmyslov˘ch 
objektÛ plynov˘mi záfiiãi 

a teplovzdu‰n˘mi agregáty
Studie, projekty, ekonom. 
vyhodnocení, dodávky zafi.

Ve‰keré informace a ceníky na:

www.danex.cz
Ostrava – Mar. Hory, 

Novoveská 7

Po – Pá 7.00 – 17.00, 
So – 8.00 – 12.00

Tel.: 596 624 358 

POH¤EBNÍ SLUÎBA
Tfi. 28. fiíjna 266, 

Ostrava-Mar. Hory

(první zástávka za námûstím
smûr Poruba, pfied restaurací

Záti‰í), telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtûÏ‰ích, 
pfii ztrátû blízkého ãlovûka, 

obraÈte se na nás. Bez ãekání
u nás zajistíte v‰e, co souvisí
s úmrtím i pohfibem kdekoliv,

i mimo Ostravu a âR.

Pondûlí – pátek 
8.00 – 16.00 hod. 

Pfievozy po pracovní dobû 
nonstop – volejte 

596 626 594 
nebo 777 334 036

SKLENÁ¤STVÍ 
S – SERVIS

KALUSOVA 9, 
MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 

604 701 544, 604 701 545

PROVOZNÍ DOBA:
po – pá 

7.00 – 15.00 hod.
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Zprávy z „lidu‰ky”
Milí obãané Mariánsk˘ch Hor, dovolte mi seznámit vás nûkolika fiádky s tím nejdÛleÏitûj-

‰ím, co se v uplynul˘ch mûsících dálo v na‰í ‰kole. Hráli jsme a zpívali na rÛzn˘ch koncertech

a kulturních akcích. Za v‰echny mi dovolte zmínit Adventní Ïákovsk˘ koncert v modlitebnû

církve bratrské, kde úãinkovaly soubory ‰koly, v jejichÏ podání zaznûly úpravy znám˘ch i mé-

nû znám˘ch písní s adventní a vánoãní tematikou. Tradiãní velkou událostí je také Vánoãní

koncert Ostravského dûtského sboru ve velkém sále DK mûsta Ostravy. Na tomto koncertû vy-

stupují v‰echna oddûlení sboru, od pfiípravného oddûlení dûtí z matefisk˘ch ‰kol aÏ po komorní

sbor sloÏen˘ z b˘val˘ch ãlenÛ Ostravského dûtského sboru. Letos byl koncert zvlá‰tní tím, Ïe

hlavní sbor zpíval ve zbrusu nov˘ch stejnokrojích, které se pfiítomn˘m posluchaãÛm velmi lí-

bily. 

A co chystáme dál? Srdeãnû vás zveme na cyklus koncertÛ, které pofiádáme ve spolupráci

s na‰í radnicí – Koncerty pro potû‰ení v obfiadní síni ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory, a na

v‰echny koncerty, které se uskuteãní v na‰í ‰kole. Budeme vás o nich informovat a tû‰it se na

setkávání s vámi.

Pfieji vám v‰em dobr˘ a ‰Èastn˘ rok 2007. Markéta Korpasová
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