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V polovině února (na svatého 
Valentýna) se konalo v Novém 
Bydžově setkání starostů České 
republiky a to těch, kteří mají své 
zkušenosti s tzv. nepřizpůsobivý-
mi občany. Cílem setkání bylo 
spojit své síly a apelovat na stát, 
aby nenechával své starosty měst 
a obcí na holičkách. Je notoricky 
známo, že problematika určitých 
skupin českého národa je dlou-
hodobě neřešena. Na samosprá-
vy měst se snáší  oprávněná kriti-
ka zákon ctících občanů, kteří se 
necítí ve svém bydlišti dostateč-
ně bezpečně a mají pocit diskri-
minace, protože všechny výhody 
jsou na straně vagabundů. Navíc, 
kdo se ozve, je označen za rasistu 
i když VŠICHNI občané České 
republiky jsou jedné rasy. Růz-
né vládní agentury zabývající 
se touto problematikou starosty 
z jejich tíživé situace nevytrhnou 

a specializované neziskovky jsou 
bezednou studnicí, kam se dají 
utopit peníze. Na vině je skuteč-
nost, že chybí potřebné paragrafy 
v zákonech České republiky. Ty 
stávající nahrávají asociálům. 
A právě o tom byla v Novém 

Bydžově řeč. Do debaty se zapo-
jila i paní starostka Liana Janáč-
ková a moje konstatování, že by 
východiskem s patové situace 
mohlo být, mimo jiné i zavedení 
domovského práva.

 Jiří Jezerský, místostarosta

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů
ÿ Sčítání lidu, domů a bytů 2011
ÿ  Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory  

a Hulváky
Uzávěrka dalšího čísla je 25. března 2011

České přísloví měsíce:
POTMĚ JE KAŽDÁ KOČKA ČERNÁ

PSALI JSME V BŘEZNU 2000

Jelikož se stále více setkává-
me s dotazy občanů „co vzniká 
při spalování listí příp. zemního 
plynu?“, zeptali jsme se přímo 
na místě nejpovolanějším a to na 
České inspekci životního prostře-
dí, oblastním inspektorátu Ostra-
va. Dověděli jsme se následující:

Listí ze stromů lze zařadit do 
kategorie biomasy, kde převažu-
jící hořlavinu tvoří sloučeniny 
uhlíku a při jejich dokonalém 
spálení vzniká kysličník uhličitý. 
Vzhledem k tomu, že ve většině 
případů se spaluje shrabané listí 
s vysokým obsahem vody a dal-
ších odpadů (tráva, papír, větve ze 
stromů, atd.), dochází při spalová-
ní k nedokonalému hoření, které 
je zdrojem tmavých dýmů, nespá-
lených částic a obtěžujících pachů. 
Z těchto důvodů není vhodné spa-
lování listí v městské zástavbě 
a mělo by být odváženo na vyme-
zenou skládku, příp. komposto-
váno. Podrobným chemickým 
složením této biomasy se ČIŽP OI 
Ostrava, oddělení ochrany ovzdu-
ší nezabývá a nemůže proto podat 
informaci k případným obsahům 
dalších škodlivých látek, které 
mohou listy obsahovat ze zamoře-
ných lokalit. 

Při spalování zemního ply-
nu, kde převažující složkou je 
metan (CH4 až 95 %), vznikají 
jako hlavní složky spalování CO2 
(10 %), H2O (19 %) a zbytkový 
dusík z přiváděného vzduchu N2 
(72 %). Při nedokonalém spalová-
ní může rovněž vznikat i CO, kte-
rý však v ovzduší oxiduje na CO2. 
Vyhláškou č. 117/1997 Sb. jsou 
stanoveny pro spalování zemního 
plynu emisní faktory pro tuhé lát-
ky (0,02 g/m3), SO2 (0,009g/m3), 
NOx (1,6 – 1,92 g/m3), CO (0,32 
g/m3) a uhlovodíky CxHy (0,128 
g/m3).

Z hlediska vlivu na znečišťová-
ní ovzduší je významnější spalo-
vání listí, kde vznikající spaliny 
z nedokonalého spalování zne-
čišťují přízemní vrstvy a obtěžují 
poměrně velkou část území. Spali-
ny ze zemního plynu jsou odvádě-
ny komíny, které zajišťují rozptyl 
emisí do vyšších vrstev ovzduší. 
S ohledem na jejich složení není 
vhodné vyvádění spalin přes vněj-
ší zdi budov u některých typů 
kotlů na zemní plyn pro vytápění 
rodinných domů a menších objek-
tů. (JF)

Co vzniká spalováním?

Rekapitulace
(Pokračování z minulého čísla)

V únorovém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili přehled „výstupů“, 
kterými se prezentovala v roce 2010 radnice v MH+H. Jednalo se 
o bytový odbor, majetkové oddělení, oddělení služeb pro seniory a oso-
by se zdrav. postižením, oddělení hmotné nouze a oddělení sociálně 
právní ochrany dětí.

V tomto čísle pokračuji s výčtem dalších statistických údajů z rad-
nice za rok 2010.

FINANČNÍ ODBOR 
zabezpečuje rozpočtové práce, zabezpečuje činnosti spojené s fi nanco-
váním městského obvodu a příspěvkových organizací z rozpočtu měst-
ského obvodu. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech 
a výdajích, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách.

Pod fi nanční odbor spadá úsek školství. Na školských zařízeních 
bylo provedeno v roce 2010 sedm kontrol.

Dále je na fi nančním odboru vedena evidence psů a výherních 
hracích přístrojů (VHP). V roce 2010 přišlo přihlásit psa 115 občanů 
a odhlásit psa 118 občanů. Hotově zaplatilo poplatek ze psů 528 poplat-
níků. Poštou bylo zasláno 206 upozornění na nedoplatek na poplatku. 
Vydáno 50 platebních výměrů na místní poplatky. Na povolení pro-
vozu VHP bylo vydáno 80 rozhodnutí. Na místních poplatcích ze psů 
bylo vybráno 387 500 Kč a za provoz VHP bylo vybráno 2 439 246 Kč. 
Byly provedeny 4 kontroly na psy a 4 kontroly v provozovnách VHP.

ODBOR VÝSTAVBY A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
sděluje, že byly provedeny tyto opravy:

- Schodiště z ul. Grmelova na ul. Marianskohorskou (od obchodní-
ho střediska Kaufl and)

- Schodiště na ul. Vršovců mezi domy č. 58 a č. 62

 (Pokračování na str. 2) 

Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky na své 
2. mimořádné schůzi konané dne 
17. ledna 2011 stanovila v souladu 
s Výměrem Ministerstva fi nan-
cí č. 01/2010 ze dne 8. prosince 
2010 roční nájemné u pozemků 
nesloužících k podnikání nájemce 
pro rok 2011 takto:

5 Kč/m2 u pozemků pronaja-
tých za účelem zřízení a užívání 
zahrádek, posezení a místa na hra-
ní pro děti apod.

40 Kč/m2 u pronajatých po-
zemků pod garážemi

45 Kč/m2 u pozemků pronaja-
tých za jiným účelem.

Výše nájemného pro rok 2011 
tedy zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2010.

Upozornění pro nájemce, kte-
ří neuhradili nájemné na rok 
2010 za pozemky pod garážemi, 
splatné do 30. listopadu 2010, 
aby tak učinili neprodleně!

Platbu lze provést bezhoto-

vostně na účet vedený u České 
spořitelny a. s., pobočka Ostra-
va-Mariánské Hory, č. účtu 
19-1649321399/0800, variabilní 
symbol má každý nájemce uveden 
ve smlouvě, nebo v hotovosti na 
majetkovém oddělení, ul. Přemys-
lovců 65, I. patro, dveře č. 109, 
a to v úřední dny pondělí nebo 
středu v době od 8.00 do 11.00 
nebo od 12.30 do 16.30 hodin.

Monika Herdová,
referent majetkového oddělení

Nájemné u pozemků nesloužících k podnikání 
nájemce pro rok 2011

Chceme, aby nám stát pomohl
udělat pořádek

V lednu byla rozhodnutím Rady 
městského obvodu ustanovena 
Komise pro projektové záměry. 
Předsedkyní komise se stala Jana 
Pagáčová, členy paní Hana Dani-
helková a paní Regina Kuchtová. 
Tato tříčlenná Komise má za úkol 
vyhodnocovat aktuální možnosti 
čerpání evropských, státních, kraj-
ských fi nančních zdrojů a Nadací, 
využitelné pro rozvoj městského 
obvodu Ostrava-Mariánské Hory. 
Rovněž se bude snažit vyhledat 
zajímavé akce, nápady, které by 
se daly využít v našem obvodě. 
Komise se bude zaměřovat nejen 
na projekty vzdělávání a občan-

ských aktivit, ale i na možnost 
investičních projektů pro rozvoj 
a zvelebení obvodu.

Na své první ustanovující schů-
zi se Komise rozhodla požádat 
občanská sdružení a neziskové 
organizace, které pracují v oblas-
ti vzdělávání a občanských akti-
vit, o spolupráci. Pokud máte 
nápad nebo projekt, který by 
se dal realizovat v Mariánských 
Horách a Hulvákách, prosím, 
ozvěte se nám a my Vám jej 
pomůžeme zrealizovat.

Váš projekt rádi posoudíme, 
případně vyhledáme vhodný pro-
gram a poté doporučíme Radě 

městského obvodu k  projednání. 
Můžete nás kontaktovat na emai-
lové adrese: j.pagacova@seznam.
cz nebo přímo na radnici u mís-
tostarostů, kteří nám kontakty na 
Vás předají.

Děkujeme Vám za případnou 
Vaši spolupráci. Nikdy není poz-
dě začít pracovat na zlepšení jak 
mezilidských vztahů, tak i zkultur-
nění našeho obvodu.

Jana Pagáčová,
předsedkyně Komise
pro projektové záměry,
zastupitelka za Sdružení
KDU-ČSL a nezávislých
kandidátů 

Máte nápad, máte projekt?
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(Pokračování ze str. 1)

- Oprava části chodníku na ul. Slavnikovců
- Oprava Mariánského náměstí před bankou (od křižovatky s ul. 

Přemyslovců až po vjezd k objektu Hodoňanka)
- Oprava přístupového chodníku ke hřišti ve vnitrobloku mezi 

domy na ul. Přemyslovců 56, směrem k domu č. 9 na ul. Šimáčkova
- Oprava komunikace ul. Chemická v úseku od křižovatky s ul. 

Švermova po vjezd na parkoviště MCHZ (oprava chodníku, zastávek 
MHD, výměna svodidel)

- Oprava zábradlí kolem komunikací
 Z rekonstrukčních prací se jedná o regeneraci části chodníků na 

sídlišti Fifejdy I.
Byla vydána stavební povolení pro tyto stavby:
- Betonárna CIFA v areálu Koksovny Jan Šverma.
- Polyfunkční dům na rohu ulic 28. října a Varšavská, který bude 

obsahovat v 1. NP parkovací stání, ve 2. NP prodejní plochy, ve 3. a 4. 
NP byty.

- Rekonstrukce a dostavba areálu K.R.trade s.r.o. na ul. Novoveská 
5, fi rma se zabývá stolařskou výrobou a kovovýrobou, včetně montáže 
školního nábytku a pod.

- Rekonstrukce jídelny a kantýny v ocelárně NS 220 v areálu 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.

- Hala ELIT na Oběžné ulici, která bude sloužit pro skladování 
a prodej autodílů a spojovacího materiálu. 

- Komunitní centrum Ostrava v Hulvákách u ul. Klostermannova, 
které bude sloužit pro poskytování sociálních služeb a souvisejících 
aktivit. Bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s den-
ním provozem a bydlením, které sestává ze tří shodných apartmáno-
vých domů. Celková kapacita domu je pro 24 osob.

- Sportovně herní centrum FUN GOLF v části 1. NP objektu na 
ul. Novinářská 7. Bude zde vytvořena hrací plocha golfu, hrací plocha 
– dětský koutek, dvě herny, včetně kavárny a zázemí.

- Vzorková prodejna stavebnin na Grmelové ulici, kde mimo vzor-
ků stavebnin budou nabízeny vzorové projekty rodinných domů, včet-
ně možnosti výstavby.

- Zubní ordinace v objektu Nivnická 21.
- V přízemí objektu Slavníkovců 6 (dříve „Hodoňanka“) byla povo-

lena prodejna „Hruška“, která nahradila dřívější jednotlivé prodejní 
prostory.

- V areálu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. byla povolena nová 
hala pro linku na výrobu membránových stěn.

- V městském obvodu Nová Ves (pro který vše vyřizuje náš odbor 
výstavby) bylo povoleno 8 nových rodinných domů.

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
A VNITŘNÍCH VĚCÍ

předkládá tento přehled výstupů jednotlivých úkonů:
Na úseku Czech Point bylo (výpisy z rejstříku trestů, obchodního, 

živnostenského, katastru nemovitostí apod.) vyřízeno celkem: 772 
žádostí se zaplacením správních poplatků ve výši 41 940 Kč.

Na úseku občanských průkazů bylo uskutečněno celkem 1918 výstu-
pů (žádosti, potvrzení).

V rámci vidimace (ověření shody listin) a legalizace (ověření pra-
vosti podpisu) bylo učiněno celkem 8096 výstupů zaplacením správ-
ních poplatků v celkové výši 419 200 Kč.

V obvodu MH+H bylo uzavřeno celkem 38 sňatků a zaznamenáno 
72 úmrtí.

Bylo uskutečněno 12 vítání občánků, na které bylo pozváno celkem 
161 dětí. Skutečně se dostavilo 111 dětí a 211 dospělých.

Bylo navštíveno starostkou nebo místostarostou celkem 24 jubilan-
tů.

Matrika vyřídila 115 matričních záležitostí.
Ohlašovna:
l přihlásila k trvalému pobytu v obvodu celkem 833 občanů
l pravomocně rozhodnutím ukončila 60 žádostí o zrušení údaje 

o místu trvalého pobytu.
V roce 2010 bylo přijato celkem 457 oznámení o přestupku a na 

pokutách bylo uloženo celkem 127 900 Kč.

Podle materiálů jednotlivých odborů a oddělení
zpracoval Jiří Jezerský, místostarosta
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Ten, kdo absolvoval základ-
ní vojenskou službu, ví, jaká to 
byla pocta být pochválen před 
nastoupenou jednotkou. Když 
měli vojáci chuť na kořaličku, 
přemluvili četaře, aby vyřkl při 
nástupu tato slova: „Chválím 
vojína Břízu před nastoupenou 
četou za kvalitně přišitý knofl ík 
u košile“. Co následovalo? Úprk 
vojáků do místní hospody, kde 
vojín Bříza musel všem zaplatit 
malého ruma.

Má pochvala je z jiného soud-
ku. Chtěl bych zdůraznit, že sku-
pina, která provádí sběr na veřej-
ných prostranstvích pohozených 
odpadků, odváží černé skládky 
na sběrný dvůr, snaží se zprů-
chodnit zaledované chodníky je 
konečně to pravé ořechové, po 
čem volali občané i my samo-
správa MH+H. Klienti z Úřadu 
práce, které zaměstnáváme na 

radnici, pod taktovkou „bacha-
ře“ se snaží udržovat pořádek 
tam, kde svinčik dělají jiní oby-
vatelé Ostravy. Kdyby bylo 
svinstvo, které vyprodukujeme, 
odhazováno do košů a sběrných 

nádob, nemuselo by se složitým 
a fi nančně náročným způsobem 
likvidovat. Ale znáte to: kdyby 
byly v …. ryby, nebylo by třeba 
rybníka. 

 Jiří Jezerský, místostarosta

Pochvala před nastoupenou jednotkou Rekapitulace

V únoru 2011 pan první místostarosta RSDr. Jiří Boháč popřál k životnímu jubileu paní Marii Neu-
wirthové a Marii Tumidajevičové. Oběma oslavenkyním přejeme další a další roky duševní pohody 
a mnoho zdraví. Marcela Kočová, péče o seniory

K poslednímu dni března jsou splatné poplatky ze psa
Tento poplatek se týká všech poplatníků, kteří 

vlastní pejska.
Sazby jsou:
l za psa u rodinného domu - poplatek ve výši 

120 a každý další pes 180 Kč. 
l za psa, kterého vlastní důchodce - poplatek 

200 Kč. Každý další pes je za 300 Kč.
l za psa v činžovních domech - splatnost první 

poloviny poplatku ve výši 650 Kč. Za každého dal-
šího psa 975 Kč. Druhá polovina poplatku je splatná 
k 30. 9. 2011.

Upozorňujeme, že se již nebudou rozesílat 
poštovní poukázky. Poplatek lze zaplatit hoto-
vě v budově Úřadu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, na fi nančním odboru, kancelář 
č. 25, nebo převodem na účet vedený u České spo-
řitelny, a.s. Ostrava-Mariánské Hory, číslo účtu 
19-1649321399/0800 s uvedením variabilního sym-
bolu, který Vám byl přidělen, nebo příjmení maji-
tele.

 Finanční odbor

Korunní je testem inteligence řidičů
Nepíšeme o tom ve Zpravoda-

ji poprvé – téma přednost zprava 
se jeví ale jako vděčné, o kterém 
můžete psát věčně. U mnohých 
řidičů je přednost zprava testem 
inteligence. Jako příklad mohu 
uvést ulici Korunní v Ostravě-
Mariánských Horách. Touto ulicí 
projíždím každý den a pokaždé, 
co vyjíždí auto z ulice po mé pra-
vé straně, si připadám, že skládám 
test IQ. Jako ukázněný řidič, znalý 
zónou, v které se nacházím (což 
je obytná zóna), stojím a dělám 
posunky na také stojícího řidiče. 
Z mých pohybů rukou, kterými 
naznačuji „jeď, jeď“, si vysloužím 
nechápavé pohledy druhého řidiče 
a je mi jasné, že si právě brumlá 
pod nosem, že ty ženské za volan-

tem by měli jít na zvláštní zkouš-
ky.  Nevzdávám to a věřím, že jsou 
řidiči, kteří ví, že obytná zóna je 
dle Zákona č. 361/2000 Sb. zasta-
věná oblast, jejíž začátek je ozna-
čen dopravní značkou „Obytná 
zóna“ a konec je označen značkou 
„Konec obytné zóny“.  V praxi to 
znamená, že Korunní je komuni-
kací v klidové zóně, kde převažu-
je výstavba určená k bydlení, je 
zde vyšší pohyb chodců a hlavně 
dětí (na ulici Korunní se nachází 
Středisko volného času Korunka). 
Vozovka není směrově rozdělena 
a vjezd do této zóny je dán hlav-
ně těm, kteří zde bydlí, popřípadě 
pro jejich návštěvy. Právě proto je  
v obytné zóně omezena rychlost 

na 20 km/h.  Korunní ulici je však 
dlouhá, řidiči si tuto ulici oblíbili 
jako  paralelku k ulici Přemys-
lovců, která je většinově omezena 
velkým provozem a řidiči přece 
nemají čas… Na ulici Korunní 
byly instalovány tzv. brzdící pra-
hy, což spěchající řidiče zbrzdí jen 
v nejnutnějších místech a poté své 
zpoždění opětovně vyrovnávají  
v dalších úsecích. Policisté jsou na 
ně krátcí, museli by na této ulici 
stát 24 hodin denně. Možná se ale 
místní obyvatelé dočkají, že kro-
mě znalostních testů budou muset 
řidiči v budoucnu skládat i testy 
inteligence a slušného chování 
a z ulice Korunní se tak stane kli-
dová obytná zóna.

 Gabriela Zeisberger

Blahopřejeme

Kdo si pamatuje na Jindřicha a Metu Stambergerovi, kteří 
žili před válkou v Mariánských Horách, a Bedřicha a Regi-
nu Auberbachovy z Ostravy-Vítkovic - ozvěte se prosím na 
599 097 308 nebo adresu redakce.

 Klaudia Eibenová

Dotaz
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Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2011
Zastupitelstvo městského obvodu schvá-

lilo na 2. zasedání dne 21. prosince 2010 
rozpočet městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na rok 2011. Rozpočet je 
sestaven vyrovnaně dle platných předpisů, 
ve výši 182 104 000 Kč.

Plánované reálné příjmy městského 
obvodu jsou rozpočtovány v položkách:

Daňové příjmy 17 050 000 Kč
- zahrnují poplatky ze psů, poplatky za 

užívání veřejného prostranství, za provo-
zované výherní hrací přístroje, správní 
poplatky a daň z nemovitosti.

Nedaňové příjmy 109 233 000 Kč
Nejvýznamnějšími příjmovými položka-

mi jsou příjmy z pronájmu ostatních nemo-
vitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu 
pozemků, z poskytování služeb a z pokut 
a sankcí uložených úřadem městského 
obvodu.

Kapitálové příjmy 27 900 000
- zahrnují příjmy z prodeje hmotného 

a dlouhodobého majetku (byty, domy, 50%)
Přijaté dotace a převody 34 877 000 Kč
- schválený rozpočet neobsahuje dota-

ce ze státního rozpočtu na sociální dávky, 
jejich přijetí bude předmětem úpravy roz-

počtu. Částka zahrnuje dotace ze státního 
rozpočtu a rozpočtu statutárního města 
Ostravy na školství, na výkon státní správy, 
na plavecký výcvik žáků základních škol, 
neúčelovou dotaci z rozpočtu města, dotaci 
ze Státního fondu rozvoje bydlení na splát-
ky úroků z úvěru na rekonstrukci panelo-
vých domů.

Plánované reálné výdaje městského 
obvodu jsou rozpočtovány v položkách:

Financování – 5 800 000 Kč
- splátky jistin dlouhodobých úvěrů na 

rekonstrukci panelových domů sídliště 
Fifejdy I, splátka půjčky statutárního města 
Ostravy na realizaci akce „Regenerace síd-
liště Fifejdy I“

Konsolidace příjmů, tj. tvorba sociál-
ního fondu – 1 156 000 Kč (5ti procentní 
tvorba ze skutečně vyplacených mzdových 
prostředků).

Kapitálové výdaje jsou schváleny ve výši 
27 900 000 Kč a jsou určeny na následující 
akce:

- Gen. Hrušky 23 - malý výtah, Výstav-
ní 4 – zateplení fasády, digitalizace STA, 
Boleslavova 6 – projekt zateplení, zatep-
lení fasády, Baarova 4, 6 – rekonstrukce 
TUV, projekt rekonstrukce, E. Filly – topný 

kanál, Výstavní 2A – malý výtah, Novoves-
ká 14 – digitalizace STA, Výstavní 16, 18, 
20 – zateplení fasády

- rekonstrukce chodníků a projektová 
dokumentace ul. 28. října, rekonstrukce 
chodníků a cykl. stezky – sídliště Fifej-
dy I., rekonstrukce chodníků a parkoviště 
a projektová dokumentace sídliště Vršovců, 
Kolumbárium - hřbitov

- ZŠ Gen. Janka – rekonstrukce soc. 
zařízení, Křesťanská MŠ – rekonstrukce 
chodníků, modernizace výtahu, MŠ Zelená 
– generální rekonstrukce, MŠ Matrosovova 
– modernizace střechy včetně zateplení

Běžné výdaje jsou schváleny ve výši 
154 204 000 Kč, určeny na:

Odbor výstavby, vodního hospodářství 
a zemědělství – 10 120 000 Kč

Výdaje na kosení a hrabání travnatých 
ploch, výběry odpadkových košů, údrž-
ba hřbitova, údržba místních komunikací 
a chodníků, čištění a opravy dešťové kanali-
zace, zimní údržba, vánoční výzdoba, káce-
ní a ořezy dřevin

Školství – 9 395 000 Kč
Výdaje na zajištění provozu příspěvko-

vých organizací – základní školy a mateř-
ských škol

Odbor hospodářské zprávy a vnitřních 
věcí - 9 353 000 Kč

Výdaje na provoz úřadu městského obvo-
du, výdaje na činnost samosprávy, vydává-
ní Zpravodaje, výdaje na úseku správních 
činností 

Mzdové prostředky - 31 885 000 Kč
Pečovatelská služba, sociálně právní 

ochrana dětí - 1 692 000 Kč
Výdaje na provoz DPS Novoveská, 

Šimáčkova, zajištění činnosti pečovatelské 
služby

Bytové hospodářství – 90 439 000 Kč
Údržba a opravy bytového fondu, pojiš-

tění obecních domů, úroky z úvěrů
Majetkové oddělení – 1 020 000 Kč
Výdaje na úhradu daní z převodu nemo-

vitostí, výdaje na pořízení znaleckých 
posudků a geometrických plánů

Odbor fi nanční - 300 000 Kč
Úhrady daní

Po schválení orgány samosprávy budou 
skutečné příjmy nad schválený příjmový 
rozpočet převáděny do výdajového rozpoč-
tu podle aktuálních požadavků.

Iveta Šrámková,
pověřená vedením fi nančního odboru

Spokojený divák
V divadelním sále Střediska volného času 

Korunka se ve čtvrtek večer 24. února 2011 ozý-
val dlouhotrvající potlesk ve stoje. To více než 170 
diváků dalo najevo, že se jim hra Mrtvá nevěs-
ta na motivy Tima Burtona v provedení souboru 

ZATÍMnijak moc a moc líbila. Patnáct dětí, větši-
nou z Mariánek, pod vedením Veroniky Pavúkové 
nám  předvedlo, že amatérské divadlo nezahynulo 
na úbytě. Přejme jim, ať jim to dlouho vydrží. Díky.
 Jiří Jezerský

Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů
pro svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů

V rámci akce budou ve dnech 
21. 3. 2011 až 24. 3. 2011 umís-
těny pro občany kontejnery na 
domovní odpad na níže uvede-
ných místech.

Pracovníky OZO budou odve-
zeny vždy následující den:

21. 3. 2011
1/ ul. Mojmírovců č. 26
2/ ul. gen. Janka č. 2
3/ ul. gen. Hrušky 6 - parkoviště
4/ ul. Vršovců č. 4
5/  spojnice ulic Prostorná   

a Kremličkova
6/ ul. Hany Kvapilové č. 5 

22. 3. 2011
1/ ul. Cottonové č. 3 
2/ ul. gen. Hrušky č. 22 
3/ ul. rtm. Gucmana č. 1 
4/ ul. Žákovská č. 26 
5/ ul. J. Trnky č. 10A 
6/ spojnice ulic Korunní a E.Filly 

23. 3. 2011 
1/ ul. Mojmírovců č. 26 
2/ ul. gen. Janka č. 2 
3/ ul. gen. Hrušky č. 8 - parkoviště 
4/  ul. Výstavní č. 2 / ve dvoře   

za bývalou rest. Havana
5/  spojnice ul. Martinská   

a Cottonové 
6/ ul. gen. Janka č. 2

24. 3. 2011
1/ ul. H. Kvapilové č. 5 
2/ ul. 28. října č. 301 
3/ ul. gen. Hrušky č. 22 
4/ ul. rtm. Gucmana č. 1 
5/ ul. J. Trnky č. 10A
6/  ul. Karasova / parkoviště před 

Obchodní akademii

Občané Mariánských Hor 
a Hulvák mají od uplynulého 
měsíce možnost kontrolovat zastu-
pitele, které si zvolili v komunál-
ních volbách. Do místnosti, kde 
zasedání zastupitelstva probíhají, 
byla nainstalována videokamera. 
Ta bude z každého jednání zastu-
pitelů pořizovat záznam, který se 
nejpozději do deseti dnů od koná-
ní zastupitelstva umístí na internet. 
Za tímto účelem vedení radnice 
zřídilo speciální videokanál www.
youtube.com/marianskehorycz, 
který je volně dostupný a podívat 
se na něj může každý, kdo projeví 
zájem. 

Návrh vedení radnice na poři-
zování videozáznamu ze zasedá-
ní a jeho následné umísťování na 
internet schválili zastupitelé Ma-
riánských Hor a Hulvák na svém 
posledním setkání dne 3. úno-
ra 2011 většinovým souhlasem. 
Občané se tak mohou dozvědět, co 
se děje v zasedací místnosti, kde 
představitelé městského obvodu 
jednají, o čem kdo hovoří, jaké má 

názory a také jestli plní sliby, které 
dal voličům.

Umísťování videozáznamu na 
internet představuje lepší a prak-
tičtější variantu, než případný 
on-line přenos z jednání zastupi-
telstva, který někteří regionální 
politici prosazovali před volbami. 
Na rozdíl od technicky i fi nanč-
ně náročnějšího on-line přenosu, 
jehož sledování by mohlo být 
například pro lidi v zaměstnání 
nereálné, totiž pořízení videozá-
znamu a jeho umístění na internet 
pro městský obvod nepředstavuje 
žádné fi nanční náklady. Záznam je 
zároveň možné shlédnout kdyko-
liv, po návratu z práce, o víkendu 
a nebo v noci, třeba i opakovaně. 
Skutečnost, že zřízení speciální-
ho videokanálu občany zaujala, 
potvrzuje i statistika dosavadní 
návštěvnosti webové stránky. Za 
první týden její existence ji navští-
vilo více než 700 osob.

 Patrik HUJDUS,
 zastupitel a radní

Zastupitelé pod kontrolou občanů

Přihlášku si můžete vyzvednout v období
od 21. 3. – 23. 3. 2011 v příslušné mateřské školce.

Zápis proběhne: 
Mateřská škola Ostrava, Zelená 73A,  6. 4. od 08.00 – 13.00 hodin
Ostrava-Mariánské Hory  7. 4. od 10.00 – 16.00 hodin
Alternativní mateřská škola, U Dvoru 22a,  
Ostrava-Mariánské Hory  6. 4. od 08.00 – 13.00 hodin
Mateřská škola Ostrava, 6. 4. od 08.00 – 13.00 hodin
Matrosovova 14/A,  7. 4. od 10.00 – 16.00 hodin
Ostrava-Hulváky                                                            
Křesťanská mateřská škola Ostrava,  6. 4. od 08.00 – 13.00 hodin
U Dvoru 22, Ostrava-Mariánské Hory 7. 4. od 10.00 – 16.00 hodin
Mateřská škola Ostrava, Gen. Janka 1/1236, 
Ostrava-Mariánské Hory 6. 4. od 08.00 – 13.00 hodin
  7. 4. od 10.00 – 16.00 hodin

K zápisu si přineste přihlášku, vyplněnou a potvrzenou lékařem. 
Den zápisu je rovněž dnem otevřených dveří,

Vaše děti si zde mohou pohrát.

Oznámení termínů zápisů dětí do mateřských škol 
v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky
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Slavnostní vyřazení absolventů SZŠ
a VOŠZ
Dne 28. ledna 2011 se v obřadní síni mariánskohorské 

radnice nechali slavnostně vyřadit absolventi vyššího 
odborného studia SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o., obor diplomovaná všeo-
becná sestra. Akci zahájila milými slovy paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková, poté paní ředitelky školy. Slavnostního aktu se zúčastnilo 
20 studentů se svými rodinami, které zaplnily celou obřadní síň.

Dopravní podnik zavádí e-Karty
Dopravní podnik Ostrava zavádí do zkušebního provozu od 1. února 

novou značkovou službu „E-Karta Dopravního podniku Ostrava a.s.“ 
E-karta je moderní nástroj k využívání vybraných služeb poskytova-
ných cestujícím. V první fázi je připraven především pohodlnější, pří-
jemnější a jednodušší nákup dlouhodobých zónových jízdních dokla-
dů, platných pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. Více 
informací najdete na www.dpo.cz.

KRÁTCE: Domovské právo
Od roku 1864 platil v zemích 

koruny České zákon, kterým se 
uspořádaly záležitosti domovské. 
Bylo uzákoněno tak zvané domov-
ské právo, jehož obsahem byl nárok 
na nerušený pobyt v obci a na chu-
dinské zaopatření. Občanovi, kte-
rému obecní zastupitelstvo, podle 
zákonem daných podmínek, při-
znalo domovské právo, byl vydán 
tzv. domovský list. Tento zákon 
zcela přesně a konkrétně defi noval 
na jedné straně závazek obce vůči 
svému občanovi, za jakých taxa-
tivně vyjmenovaných podmínek 
ho do domovského svazku přijímá 
a na druhé straně byl nástrojem, jak 
se zbavit různých přivandrovalců 
a osob v obci nechtěných. Takovým 
lidem samospráva obce domovské 
právo neudělila a poslala takového 
člověka do jeho původní domovské 
obce postrkem a na její náklady.

Podobný zákon platil i za první 
republiky a byl zrušen v červnu 
1948.

Dovedu si představit, že upra-
vený, zmodernizovaný institut 
domovského práva by fungoval 
i dnes v České republice. Proč? 
Protože by významně přispěl při 
řešení sociálních situací občanů 
nejen této země.

Je všeobecně známo, že existuje 
nekontrolovatelný pohyb občanů 
po celé České republice. I policie 
jen ztěží dovede zmapovat jejich 
pobyt, natož obec. Všichni známe 
tu zaříkávací formuli, jsem zde jen 
na návštěvě. Přesto si takový jedi-
nec podá žádost o dávky v hmotné 
nouzi a v místě, kde se právě zdržu-
je, jsou mu radnicí podle stávající-
ho zákona proplaceny. Když se pak 
opět přemístí (třeba i několikrát za 
rok) vytrácí se informace o jeho 
pobytu a je s ním a jeho rodinou zne-
možněna sociální práce sociálního 
odboru radnice. Úřad obce nemůže 
splnit svou povinnost! Každý z nás 
si umí představit, jaký dopad to má 
na imigrantovy děti školou povin-
né a výkon sociální péče v plném 
rozsahu. Viz medializovaný případ 
týraného dítěte, které se vytratilo 
z evidence radnice.

Moderní emigranti se snaží unik-

nout různým soudním rozhodnutím, 
exekutorům, či neplechám, které 
natropili v minulém působišti. Jsou 
přesvědčeni o tom, že jim nebude 
doručena soudní obsílka, nenastou-
pí výkon trestu, nebudou platit 
dluh z bývalého nájmu a podobně. 
Navíc se spoléhají na to, že se nad 
nima smiluje nějaký hodný starosta 
a nechá je bydlet ve svém městě, 
i když v místě původního bydliště 
byli z  bytu pro neplacení nájmu 
soudně vystěhováni. Ano budiž, 
ale občan bez domovského práva 
bude v obci trpěn jen učitou, záko-
nem danou dobu, pokud se dříve 
neprojeví, že je pro obec přínosem. 
Ti migrující lidé, o kterých se zde 
bavíme většinou tvrdí, že hledají 
zaměstnání, ale na dotaz co umí, 
nedokážou odpovědět. Pak jejich 
sociální turistika je zcela evidentní 
a když neuspějí, nazvou starostu 
rasistou a jdou o město dál. To je 
normální?

Domovské právo by řešilo i tzv.
povolování pobytu cizinců na úze-
mí České republiky. Dnes toto 
povolení vydává cizinecká policie, 
která nemá dostatečné informace 
o sociálním zázemí žadatele. Poli-
cie neposuzuje, zda imigrant není 
z hlediska systému poskytnutí 
hmotné nouze neodůvodnitelnou zá-
těží obce a přechodný pobyt mu 
udělí, aniž by se ptali majitele domu, 
či bytu na souhlas s jeho  ubytová-
ním. Cizinecká policie na toto téma 
s obcemi vůbec nediskutuje.

Jsem přesvědčen o tom, že boha-
té a vstřícné obce budou mít k dis-
pozici integrační byty pro azylanty, 
o které budou rádi pečovat a po 
čase jim udělí domovský list, když 
se bezproblémově začlení do větši-
nové společnosti. Ve Švýcarsku to 
tak funguje. Což je důkazem toho, 
že s domovským právem lze naklá-
dat více než lidumilně. I pro stát je 
to pomoc, ušetří za sběrné tábory. 

Termín „přechodný pobyt“ platí 
jen v případě cizinců a pro občana 
České republiky byl zrušen. Zůstal 
termín „trvalý pobyt“ a i ten má 
pouze evidenční charakter, který 
vůbec nic nevypovídá o skutečném 

pobytu občana. Ať starostové zapá-
trají v paměti, kolik jejich občanů 
má fi ktivní trvalý pobyt na adrese 
radnice. Vždy se znovu a znovu 
podivují, zejména u sestavování 
volebních listin, kolik je u nich ve 
městě „ voličů bezdomovců“. Stov-
ky a někde i tisíce. Absurdní je, že 
ti lidé bydlí. Dokonce někteří z nich 
vlastní i rodinný dům, ale nepřihlá-
sili se k trvalému pobytu. Proč, 
protože nemusí. Toť další důkaz 
zneužitelnosti současného právního 
stavu v České republice.

Přínosem institutu domovského 
práva by bylo i omezení zbytečné 
korespondence mezi soudy, policii, 
exekutorem, Úřadem práce a hlav-
ně mezi sociálními odbory radnic, 
které mají tu čest vyplácet dávky 
hmotné nouze i lidem, kteří nema-
jí u nich domovské právo. Těm, 
kteří jsou na dlouhodobé a třeba 
nikdy nekončící návštěvě, či bydlí 
na „ubytovně.“ V tom případě stát 
jejich bydlení dotuje formou sociál-
ní dávky – příspěvek na bydlení.

Jsem pro nastavení takového 
právního prostředí, aby starosten-
ský úřad obce měl dostatečně silný 
mandát, daný domovským prá-
vem, k projevu solidarity ke svým 
občanům zejména v případě nouze. 
S vědomím toho, že obec není zao-
patřovací ústav pro ty, kteří zneu-
žívají benevolentní zákony České 
republiky.

Příklady nedávných deportací 
nežádoucích osob z Francie a Itálie 
jsou očividným příkladem toho, že 
i Evropa se potýká s právem domov-
ským či vyhošťovacím. Dříve nebo 
později bude tento zákonný institut 
na pořadu dne i v EU.

Zamysleme se nad domovským 
právem, jako nástrojem lokální 
politiky. Vím a ověřoval jsem si, že 
mnohé Univerzity v České repub-
lice se touto tématikou zabývají 
a jsou připraveny se podílet na 
paragrafovém znění takového 
zákona, který by určitě nám obcím 
v mnohém pomohl a hlavně by 
zabránil eskalaci nežádoucí sociál-
ní turistiky.

 Ing. Jiří Jezerský
 místostarosta

a jeho obnovení by bylo přínosem nejen z hlediska trestněprávního,
ale zejména sociálního.

Domovské právo bylo v obcích a mìstech Rakouské monar-
chie bìžným nástrojem, který používaly zastupitelstva, na obra-
nu pøed osobami, které byly nežádoucí. Viz pøíprava zápisu 
k jednání zastupitelstva Mariánských Hor ze dne 21. 3. 1908.

Nikdy není na škodu si připomenout dobu minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné
či nedávné (dosud nepublikované) „historie“ našeho města.
Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, pro které vzpomínání

je životní potřebou. Kteří se umí zastavit a ohlédnout.

Pro takové z vás existuje při Zpravodaji:

KLUB PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH
MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK.

Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.
Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky,

Přemyslovců 63, Ostrava

MĚSTSKÁ POLICIE 
INFORMUJE

Za volantem
pod vlivem alkoholu

Dne 18. 2. 2011 v pozdních 
nočních hodinách v Ostravě-
Mariánských Horách stráž-
níci městské policie zastavili 
vozidlo, jehož 55letý řidič 
nadýchal při orientační decho-
vé zkoušce 2,21 promile. Pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu ho předali přivolaným 
policistům.

Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava
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Sčítání lidu, domů a bytů se 
v České republice uskuteční na 
jaře 2011. Rozhodným okamži-
kem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Poprvé v historii se budou 
sčítat všechny země EU z nařízení 
Evropské komise v jeden společ-
ný rok. Náklady na sčítání lidu 
jsou v České republice přibližně 
250 Kč na osobu (tedy cca 10 
EUR na jednoho obyvatele, což je 
při tomto způsobu sčítání částka 
v  Evropské Unii obvyklá).

 
Novinky sčítání lidu 
2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011 přinese celou řadu novinek, 
které souvisejí s tím, jak se vyvíje-
jí informační technologie, ale také 
se zkušenostmi z předchozích sčí-
tání:
l Formuláře pružně reagují na 

vývoj ve společnosti a s tím sou-
visející legislativní opatření, nově 
tak přibude např. dotaz na regis-
trované partnerství.
l Český statistický úřad při 

sčítání lidu 2011 žádným způ-
sobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy 
a výdaje. Ve sčítacích formulářích 
tak nejsou žádné otázky na vlast-
nictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hle-
diska vybavení domácnosti je pro 
statistiku důležitá pouze otázka, 
zda má rodina možnost využívat 
osobní počítač a připojení k inter-
netu. 
l Nově bude možné vyplňo-

vat elektronické sčítací formuláře 
na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání 
informací patří v současnosti mezi 
nejbezpečnější vůbec. 
l Sčítacími komisaři budou asi 

v  95 % případů pracovníci České 
pošty.
l Právnickým osobám bude 

ČSÚ ve většině případů posílat 
domovní a bytové listy prostřed-
nictvím datových schránek. 
l V době ostrého sčítání 

v roce 2011 bude všem k dispo-
zici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 
l Na podzim 2010 se ve ško-

lách v celé republice uskutečni-
lo tzv. Minisčítání, ve kterém si 
mohli žáci a studenti zábavnou 
formou vyzkoušet práci se statis-
tickými daty a také zjistit, jak jsou 
tyto údaje užitečné a zajímavé.

Jak sčítání probíhá?
Sčítací komisaři navštívíl či 

navštíví v době od 7. do 25. března 
každou domácnost v ČR a předají 
jí dotazníky pro všechny osoby, 
které tam žijí (včetně návštěv či 

podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domác-
nosti třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti 
celkem tři formuláře s vysvětliv-
kami: 
l Zelený sčítací list osoby

(každý člověk v domácnosti dosta-
ne svůj vlastní).
l Žlutý bytový list (každá do-

mácnost dostane jeden).
l Oranžový domovní list (ten 

dostanou pouze majitelé nebo 
správci domů).

Osoba starší 15 let může pře-
vzít formuláře pro všechny členy 
domácnosti. Formuláře vám komi-
saři předají osobně proti podpisu. 

Pokud vás zastihne komisař 
v místě vašeho trvalého bydliště, 
bude už  na formuláři dopředu 
předtištěno vaše jméno a příjmení. 
Pokud vám bude formuláře předá-
vat na jiné adrese, vyplní komisař 
údaje v hlavičce ručně do prázd-
ného formuláře.

Při předání formulářů se vás 
komisař zeptá, jakým způsobem 
budete chtít vyplněné formulá-
ře odevzdat, a nabídne vám tři 
základní možnosti:

1) On-line vyplnění a odeslání 
na internetu

2) Osobní odevzdání komisa-
ři (pokud preferujete tuto cestu, 
komisař si s vámi hned domluví 
termín schůzky, kdy přijde formu-
láře vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou 
do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vybere-
te tuto možnost, předá vám komi-
sař předtištěnou obálku formátu 
A4, žádné poštovné v tomto pří-
padě domácnost neplatí) 

Pokud komisaře kdokoliv 
požádá o pomoc s vyplněním, 
vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 

Pro cizince a národnostní men-
šiny budou připraveny vysvětliv-
ky v osmi jazycích (angličtina, 
němčina, ruština, romština, viet-
namština, francouzština, ukrajin-
ština a polština).

Sběr vyplněných
formulářů

Už při návštěvě komisaře jste se 
dohodli, jestli vyplníte formuláře 
on-line, předáte je komisaři osob-
ně a nebo zda je odešlete v obálce. 
Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je 
nutné odeslat či odevzdat formu-
láře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší 

způsob, jak formuláře odeslat, 
je internet. Od rozhodného oka-
mžiku bude možné na www.scita-
ni.cz vyplňovat a odesílat formu-
láře on-line. 

Abyste mohli vyplnit sčítací 
formuláře na internetu, potřebuje-
te papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papíro-
vých formulářích najdete vpravo 
dole u čárového kódu dva unikátní 
kódy (jeden čistě číselný a jeden, 
který kombinuje čísla a písmena). 
Těmi se na www.scitani.cz přihlá-
síte, otevře se vám váš formulář 

a můžete začít vyplňovat. V závě-
ru kliknete na tlačítko odeslat. 
Po odeslání obdržíte automatické 
potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. 

Z důvodu co nejvyšší bez-
pečnosti je pro on-line vyplnění 
potřeba Adobe Acrobat verze 
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém 
počítači nižší verzi, bude přímo na 
stránkách, kde se formuláře vypl-
ňují, odkaz na bezplatné stažení 
potřebné vyšší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisa-
ři a pomoc sčítacího komisaře 
s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komi-
sařem domluvili na osobním ode-
vzdání formulářů, přijde komi-
sař v domluvený čas formuláře 
vyzvednout. To je také okamžik, 
kdy vám pomůže s vyplněním, 
pokud o tuto pomoc požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv ve 
vašem programu změnilo a nebu-
dete mít možnost být v domluve-
ný čas doma. Pokud vás komisař 
nezastihne, najdete ve schránce 
Oznámení o termínu sběru vypl-
něných sčítacích formulářů s návr-
hem, kdy se komisař pro formulá-
ře zastaví v termínu novém. Opět 
bude na tomto Oznámení uvedeno 
číslo na bezplatnou linku 800 97 
87 02, kde je možné navržený ter-
mín druhé návštěvy změnit podle 
vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl 
ani podruhé, najdete ve schránce 
obálku formátu A4 s předtištěnou 
adresou P.O.Boxu a s Oznámením 
o náhradním termínu sběru vypl-
něných sčítacích formulářů, kde 
bude popsáno, jak můžete formu-
láře odeslat v obálce.

Když budete potřebovat 
pomoc

Telefon: 800 87 97 02 
bezplatná informační linka pro-
jektu Sčítání lidu domů a bytů 
2011 (v provozu denně 8 – 22 hod 
od 26. února do 20. dubna 2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítací-

ho komisaře není pouze roznést 
a sebrat formuláře, ale také pomo-
ci každému, kdo nebude někte-
ré z kolonek rozumět či nebude 
mít sílu sám formuláře vyplnit. 
V takovém případě jsou komisaři 
připraveni nechat si údaje např. od 
nemocného, staršího či nevidomé-
ho člověka nadiktovat a formuláře 
za ně kompletně vyplní. 

Jak Vám pomůže
mariánskohorská
radnice?

Podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) 
Zákona má obec podle místních 
podmínek zabezpečit bezplatný 
přístup občanů k veřejnému inter-
netovému připojení. Služba bude 
zabezpečena ve dnech 26. března 
až 14. dubna 2011 v kanceláři č. 1 
v přízemí ÚMOb MHaH, Přemys-
lovců 63, Ostrava-Mar. Hory.

Upozornění
Nesplnění povinnosti podro-

bit se sčítání je přestupkem, kte-
rý na základě oznámení sčítacího 
komisaře, pracoviště České pošty 
nebo ČSÚ jsou projednávány pří-
slušnými orgány v přestupkovém 
řízení.

Obce budou řešit případy stíž-
ností na jednání sčítacích komisa-
řů nebo jiného zaměstnance České 
pošty nebo ČSÚ apod.

Zákon defi nuje v ust. § 21 
Zákona, institut tzv. dodatečné-
ho sečtení. Pokud se ani do 10 

kalendářních dnů sčítacímu komi-
saři nepodaří doručit formuláře, 
je povinností povinné osoby si 
je vyzvednout nejpozději do 20 
kalendářních dnů po rozhodném 
okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) 
na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, 
sběrném místě České pošty či na 
kterémkoliv obecním úřadu.

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí
projektu Sčítání lidu, 
domů a bytů 2011
Bc. Naďa Ann Olchawski,
vedoucí hospodářské správy
a vnitřních věcí ÚMOb MHaH

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 5

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky 
sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při 
živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk nik-
dy neví… K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne 
vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného 
života?
l Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro 

hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Posky-
tují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné 
zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou 
připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše 
potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejry-
chleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpra-
cování krizových a evakuačních plánů.
l Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě 

protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních 
zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech.  Jenom sčítání 
lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková 
struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a  z čeho jsou postaveny – 
tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
l Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé 

cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle 
kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde 
potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
l Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících pro-

jekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou 
v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme 
tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách 
případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není 
dobrý nápad školku či školu zavřít.
l Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity 

v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních 
pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka 
sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů).  
l Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví po-

dle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro 
děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro 
správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát 
zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po 
nějakou dobu nebudou k dispozici. 
l Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání 

lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR 
kvalifi kovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která fi rmy 
kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se ro-
zhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu 
našli zaměstnance s potřebnou kvalifi kací. 
l Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově 

přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání 
lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné 
údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské poklad-
ny. 
l Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo 

fi nancí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální de-
mografi ckou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který 
připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec 
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto fi nance přerozdělují podle 
trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje 
obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije 
v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě 
trvale hlášeni. 

(Pokračování na str. 6)

Jak sčítání pomáhá
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Ve středu 26. ledna 2011 pro-
běhlo na ZŠ Gen. Janka 

v Ostravě-Mariánských Horách 
školní kolo pěvecké soutěže „Skři-
vánek“. Této soutěže se zúčast-
nilo 28 malých zpěváků. V zim-
ním odpoledni zněly nejen písně 

lidové, ale i písničky z pohádek. 
Porota ve výběru těch nejlepších 
to opravdu neměla jednoduché. 
V I. kategorii se na 1. místě umístil 
Vojtěch Poloch z 2.A. Druhé mís-
to obsadila Vanesa Svobodová 
taktéž z 2.A a třetí místo Michaela 
Kubíková z 3.A. Žáci 4. a 5. tříd 
patřili do II. kategorie a třemi nej-
lepšími byli František Onderka, 
Ivana Burkowiczová a Kristýna 
Taubeová. 

K dobré náladě přispěl spo-
lečný zpěv všech soutěžících 
i poroty. Vojtěch Poloch, Vanesa 
Svobodová, Michaela Kubíková 
a František Onderka postoupili do 
městského kola, na které je připra-
vovaly p. učitelky Lenka Bergero-
vá, Šárka Návratová a Drahomíra 
Pyková. 

Našim zpěváčkům přejeme 
mnoho úspěchů v soutěži a ostat-
ním nadšencům krásné zpívání 
a přání, ať jim tato záliba vydrží.

Text a foto: p. uč. Šárka Návra-
tová a Iva Kratochvílová
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(Pokračování ze str. 5)
l Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje, že by 

podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala 
mandáty v Evropském parlamentu.
l Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové 

zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část oby-
vatel  je (a nebo v případě nových projektů může být)  zasažena 
nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují protihlu-
ková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na 
protihluková opatření. 
l Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické 

bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rám-
ci EU české specifi kum s velkým problémem – na adrese trvalého 
bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy neod-
povídají tomu, kde lidé skutečně žijí. 

Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří 
tak poprvé ofi ciálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez 
ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci 
plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou 
dopravu, občanskou vybavenost…

V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu 
fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou 
rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu sil-
nic apod. 
l Živnostníci, podnikatelé a fi rmy získají díky sčítání velmi 

dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich 
služby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou vel-
mi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného 
pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sor-
timent zboží lidé v dané oblasti potřebují.
l Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro 

národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve 
formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé 
z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, 
získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 
273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo 
na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národ-
nostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka 
národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na vý-
chovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání 
lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásad-
ním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR. 
l Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí, které 

ovlivňují náš každodenní život a možná si ani neuvědomujeme, že 
jde o servis, který vznikl díky sčítání.  

- Telefonní automaty Telecom využil tato data v obcích ke 
splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních 
automatů v závislosti na hustotě obyvatel. 

-  Odpad Jedna z fi rem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, 
využila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění 
tuhými palivy) k odhadu množství komunálního odpadu v jednot-
livých obcích a v řadě měst sloužily informace o způsobu vytápění 
ke zpracování energetických koncepcí. 

- Parkoviště Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy 
byla použita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okra-
jích hlavního města.

- Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na mateřské 
dovolené za obce či městské části, data se často využívají v Praze 
(ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování služeb pro 
maminky s malými dětmi (např. hospodyně docházející do domác-
ností, hlídání dětí…).

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu,
domů a bytů 2011

Jak sčítání pomáhá

SŽS a VOŠZ Ostrava zve širokou veřejnost
na tradiční DEN ZDRAVÍ

 pořádaný dne 8. 4. 2011 v době od 8.00 - 12.00 hodin 

v budovách Vyšší odborné školy zdravotnické 
na ulici 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory.

Program:
edukační přednášky, prezentace fi rem, zdravá výživa

Akce je určena pro veřejnost. Srdečně zveme

POZVÁNKA

Volná místa v naší školce
Kdo nás nezná, jsme mateřská 

škola o třech třídách, která se 
nachází v klidné vilové zástavbě 
městské části Ostrava-Hulváky.

V době, kdy přeplněné sídlištní 
školky nejsou schopny vyhovět 
vysoké poptávce o umístění dětí, 
u nás to zdaleka není problém.

Nabízíme školku rodinného 
typu s krásnou zahradou, vlastní 
výbornou kuchyní, pěkně zařízené 
a vybavené třídy. Každoročně jsou 
dětem nabízeny různorodé aktivi-
ty jako například: kroužek ang-
ličtiny, fl étniček, škola v přírodě, 
školní výlety, karneval, návštěvy 
divadel, dětské knihovny, ZOO, 
kulturních středisek a spoustu 
zajímavých akcí pro děti a rodiče.

Přijďte se sami přesvědčit 
a udělat si vlastní obrázek. Srdeč-
ně Vás a Vaše dítě zveme na Dny 
otevřených dveří, které se budou 
konat 21. – 23. 3. 2011 dopoledne 
od 8.15 do 10.00 hod., odpoledne 
od14:45 do 15:45 hod. V tyto dny 
si můžete vyzvednout přihlášku, 
kterou necháte potvrdit lékařem 
a přinesete k zápisu.

Zápis do naší MŠ bude pro-
bíhat ve dnech 6. 4. 2011 od 8.00 
do 16.00 a 7. 4. 2011 od 10.00 do 
16.00 hod.

Pokud váháte a rozhodujete se, 
zda přivést svou ratolest do naší 
školky, přijďte se společně za námi 
podívat a domluvit se. Máme ještě 
několik volných míst pro letošní 

školní rok s okamžitým nástu-
pem.

Mateřská škola Matrosovova 
14/A, Ostrava-Hulváky,
tel. 596 622 311, email:
msov.matrosovova@centrum.cz
Taťána Kremerová,
zástupkyně řed.

Cvičení rodičů s dětmi je zaměřeno na pohybový 
a smyslový rozvoj dítěte. Rozvíjí se hrubá i jem-
ná motorika, celková vnímavost dítěte a utužují se 
sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním svě-
tem. Děti si zvykají na pravidelný, zdravý pohyb 
přiměřený jejich věku a schopnostem.

Náplň hodiny:
l Veselé společné přivítání písničkou
l  Cvičení a tancování na dětská říkadla a písnič-

ky, cvičení s použitím bezpečného nářadí či 
náčiní, překážkové dráhy

l  Používání pomůcek nejrůznějších barev  
a tvarů

l  Hravé zpívání za doprovodu jednoduchých 
hudebních nástrojů

l  Propojování pohybu s jinými uměleckými  
žánry

l Společné rozloučení písničkou

Doporučený věk:
l 1 – 2 roky                                                 
l 2 – 3 roky

Počet dětí ve skupince:
10 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů ad.
Učební doba: 1 lekce týdně (60 minut)
S sebou: pohodlné sportovní oblečení, čisté tenis-
ky či papučky, pitíčko
Za cvičící děti zodpovídají rodiče nebo doprová-
zející osoba.

Školné: 150 Kč měsíčně
Zahájení: BŘEZEN 2011
Informace: MÚZICKÁ ŠKOLA, Nivnická 9, 
Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 626 891, 732 112 054, 603 289 098
www.muzickaskola.cz

UVÁDÍ NOVÝ OBOR
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

příspěvková organizace statutárního města Ostravy

Malí
zpěváci
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A je tady opět celorepubliko-
vá akce „Březen - měsíc čtenářů 
2011“. V centru zájmu knihoven 
je čtenář a čtení ve všech jeho for-
mách. Chceme nabídnout našim čte-
nářům a dalším návštěvníků co nej-
větší kontakt s autory a překladateli, 
nabídnout moderní služby knihoven 
21. století.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
31. 3. čtvrtek 9.00 – 18.00 „Den 

ostravských čtenářů“
- PC školení-katalog Carmen 

– nová služba pro čtenáře (individu-
álně pro zájemce)

- „Svátky jara – Velikonoce“: 
výstava ručních prací čtenářek 
knihovny a Klubu žen z Marián-
ských Hor

„Ptej se a přemýšlej“ v dětském 
oddělení odpolední zábavná hra se 
strašidelnými a zamotanými pří-
běhy (čtení příběhu, čtenáři mají 
uhádnout proč se tak stalo nebo se 
mohou dopátrat pokládáním otázek 
vypravěči. 

- Upomínková amnestie pro 
každého čtenáře v dospělém i dět-
ském oddělení, který tento den vrátí 
dlužné knihy, mu budou prominuty 
sankční poplatky.

1. 4. pátek 18.30 – 2. 4. sobo-
ta 8.00 „Noc s Andersenem aneb 
putování v lese Řáholci“

Jedenáctá „Noc s Andersenem“ 
bude na téma Václav Čtvrtek a jeho 
pohádky. Co se bude v knihovně dít? 
Pro děti jsou připraveny soutěže, 
kvízy, hry, čtení, povídání a různé 
další aktivity spojené s tímto téma-
tem. Jen malá nápověda - Pohádko-
vý A-Z kvíz,Tančíme až padají žalu-
dy, Pomáháme Česílkovi,…

Bližší informace a přihlášky 
v knihovně.

12. 4. pátek 15.00 – 16.00 „Mor-
seovka“ – zábavná hra s morseov-
kou pro dětské čtenáře. 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
31. 3. čtvrtek 9.00 – 18.00 „Den 

ostravských čtenářů“
- „Pro Ostravaky ostravske“ 

– zábavná křížovka pro dospělé čte-
náře testující znalost ostravských 
výrazů. Křížovku doplní losování 
drobných cen.

- Pejsek jako kamarád aneb co 
je to CANISTERAPIE od 14.00 do 
15.00.- úvodní beseda ve spolu-
práci s organizací „Podané ruce, 
o. s.“. Besedy se zúčastní Bc.Helena 
Fajkusová-předsedkyně sdružení, 
Monika Albrechtová-místopředsed-
kyně sdružení a koordinátor canis-
terapie, Mgr.Iva Kovalčíková-canis-
terapeut se svými dvěma CT pejsky. 
- Amnestie všech upomínek. 

1. 4. pátek 18.30 – 2. 4. sobota 
8.00 „Noc s Andersenem“

Letošní noc bude věnována spiso-
vateli Václavu Čtvrtkovi. Po výro-
bě věnečku pro rusalku Andulku 
a masky loupežníka Rumcajse, 
budou děti bránit les Řáholec před 
knížepánem a vojáky. U rusalky 
Andulky proběhne soutěž v tan-
cích na tanečních podložkách „Ve 
víru moderní doby“. Dále budou 
zachraňovat vajíčka pěničky před 
knížepánem a prokáží svou střelec-
kou zdatnost hodem šiškami na terč. 
Na závěr proběhne čtenářské klání 
o nejlépe přečtený úryvek z knihy 
Václava Čtvrtka - Rumcajs. 

Bližší informace a přihlášky 
v knihovně, pohádkový kostým je 
nutný.

4. 4. – 31. 5. „Čtyřnozí přátelé“ 
– výstava fotografi í Jiřiny Soukupo-
vé.

14. 4. čtvrtek 15.00 – 16.00 
„Morseovka“ – zábavná hra s mor-
seovkou pro dětské čtenáře.

Za knihovny Růžena Hulenová 
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Obyvatelé města Ostravy mo-
hou od začátku ledna třídit kromě 
plastů, papíru, skla a nápojových 
kartonů také kovové obaly, tedy 
především plechovky od potravin 
a nápojů a kovové obaly od kos-
metiky. Občané je mohou vhazo-
vat do žlutých kontejnerů na plast. 
Město Ostrava ve spolupráci 
se svozovou společností OZO 
Ostrava se tímto krokem snaží po-
sílit separaci, která umožní další 
využití odpadu.

Třídění kovových obalů v celé 
Ostravě předcházel pilotní pro-
jekt, jehož cílem bylo zjistit, zda 
je výhodnější třídit kovové obaly 
do speciálních popelnic nebo 
společně s plasty a nápojovými 
kartony. V prosinci pak proběhlo 
vyhodnocení pilotního projektu. 
Výsledky této zkoušky jasně pot-

vrdily předpoklad, že společný 
sběr a svoz kovových obalů spolu 
s plasty a nápojovými kartony je 
levnější než sběr a svoz samo-
statný. 

Hlavním cílem města i svozové 
společnosti je rozšířit množství 
odpadů, které se dají znovu 
využít jako suroviny, a nemusí 
tak skončit na skládce. Vytříděné 
kovové obaly spolu s kovy, které 
OZO vytřídí z objemných odpadů 
a elektroodpadů, se budou dodávat 
k dalšímu zpracování do hutí.  

Na všechny žluté kontejnery 
umístilo OZO Ostrava šedé samo-
lepky, z nichž se občané dozvědí, 
které druhy kovových obalů mo-
hou vhazovat. Jedná se především 
o plechovky od potravin a nápojů, 
které jsou čisté, bez zbytků po-
travin, a kovové obaly od kos-

metiky - sprejů, krémů apod. 
Nepatří sem kovové obaly od 
barev, insekticidů, pesticidů a ji-
ných chemikálií. Ty patří jako 
nebezpečný odpad do sběrných 
dvorů. Obsah žlutých kontejnerů 
bude stejně jako dosud svážen 
na třídicí linku OZO Ostrava, 
kde bude připravován k dalšímu 
materiálovému či energetickému 
využití.

Město Ostrava a OZO Ostrava 
předem děkují všem občanům za 
využívání nových možností sepa-
race.

Mgr. Vladimíra Karasová,
vedoucí útvaru propagace
a ekologické výchovy
OZO Ostrava s.r.o.

Pozn. Článek byl redakčně 
zkrácen.

Ostravané mohou třídit kovové obaly KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Letošní zima není skoupá na 
sněhovou nadílku, ale bohužel 
dnů, kdy můžeme s dětmi vyra-
zit k sněhovým radovánkám je 
velice málo. Vzhledem k čas-
té inverzi v našem městě, jsme 
nuceni denně sledovat monito-
ring aktuálního stavu ovzduší 
a velmi často se stává, že musí-
me s dětmi zůstat ve školce. 

Abychom dětem alespoň tro-
chu nahradili zapovězené zim-
ní radovánky, uspořádali jsme 
zajímavý projekt pod názvem 
„Eskymáci – naši kamarádi.“

Během pochmurných ledno-
vých dní jsme prožívali život 
Eskymáků na severním pólu. 
Nejprve jsme vyhledali v ency-
klopediích a knihách spoustu 
informací o jejich zajímavém 
a těžkém životě v mrazivé kraji-
ně. Děti velmi zaujalo poznávání 
polárních zvířat a poslech příbě-
hů a pohádek z iglú. Když jsme 
pak závěrem uspořádali závody 
psích spřežení a pořádnou koulo-
vačku z papírových koulí – měli 

jsme vyhráno! Alespoň na chvíli 
se nám podařilo zapomenout, 
že venku za okny je skutečný 
sníh, na který právě nemůžeme 
vyběhnout.
Čistý sníh + Čisté nebe + čis-

tý vzduch = ČISTÁ RADOST 
NAŠICH DĚTÍ!!!

Tato ideální konstelace všech 
okolností je bohužel tak vzácná, 
že asi stojí za to zauvažovat, kde 
se stala chyba???
Taťána Kremerová,
zástupkyně řed.
Mateřská škola Matrosovova
Ostrava-Hulváky

Eskymáci v naší školce

Projekt ALMA
Pomocí malých projektů krů-

ček po krůčku i integraci obča-
nů, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením – projekt Adult Lear-
ning for MArginalised and Disa-
dvantaged Citizens
č. 510658-LLP-1-2010-1-GR-

GRUNDTVIG-GMP

Mezi občany městského obvo-
du Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky žijí i občané, kteří jsou 
ohroženi sociálním vyloučením, 
protože jejich styl života je velmi 
odlišný od života většinové spo-
lečnosti. Existují snahy jak rad-
nice, tak různých vzdělávacích 
a neziskových organizací, jak 
této situaci čelit a jak vtáhnout 
tyto občany do dění ve společ-

nosti, usnadnit jim přístup na trh 
práce a umožnit jim žít důstojný 
a spokojený život.

Je známo, že je lepší dělat 
malé krůčky, zato ale pořád, než 
jednu velkou akci a pak dlouho 
nic. Proto radnice spolupracuje 
s organizacemi, které jdou také 
touto cestou. V minulém roce byl 
úspěšně realizován vzdělávací 
kurz pro romské ženy, kde se uči-
ly šít tradiční romské kroje. Ženy, 
které se zapojily do projektu, 
mohly zvolit vlastní tempo a také 
si mohly upravit své vlastní, již 
existující oděvy. Na závěr byla 
v místní knihovně uspořádána 
módní přehlídka, které se zúčast-
nili jak Romové, tak ostatní oby-
vatelé, a to nejen z Mariánských 
Hor.

Nyní začíná další evropský 
projekt, kterého se účastní part-

neři ze 7 evropských zemí: Řec-
ka, Německa, Itálie, Rumunska, 
Slovenska, Španělska a Česka, 
které zastupuje ATHENA – Spo-
lečnost pro vzdělávání a rozvoj 
žen. Projekt se jmenuje ALMA-
DC a jmenuje se Vzdělávání 
a občanské uvědomění pro zne-
výhodněné a sociálním vylou-
čením ohrožené občany. Cíl je 
opět stejný: seznámit tyto obča-
ny se souvislostmi mezi plným 
občanským životem, trhem práce 
a jejich možnostmi individuální-
ho rozvoje tak, aby se mohli plně 
začlenit do společnosti. V projek-
tu bude vytvořen vzdělávací kurz 
a organizovány místní setkání 
formou otevřených diskusí mezi 
různými lidmi z místních oby-
vatel, zástupců zaměstnavate-
lů, neziskových a vzdělávacích 
organizací a dalších odborníků. 

V červnu 2011 se v Ostravě bude 
konat 2. Mezinárodní meeting, 
jehož se zúčastní všichni zahra-
niční partneři projektu, a budou 
referovat o výsledcích prů-
zkumů vzdělávacích potřeb ve 
svých zemích. Na základě těchto 

výsledků bude vytvořen vzdělá-
vací kurz pro občany, které máme 
zájem začlenit do společnosti. 
A zlepšit kvalitu jejich života za 
jejich aktivního přispění. 
PhDr. Ing. Hana Danihelková,
ATHENA

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
Vás srdečně zve na

JARNÍ MATINÉ PŘI
TÓNECH SÓLOVÉHO

ZPĚVU A HOUSLÍ
6. dubna 2011 v 17.00.

Účinkují:
Marta Tománková – zpěv,

Veronika Macášková – housle, 
BcA. Matej Arendárik – klavír.

7. 4. 2011 v 16.00
Vás srdečně zveme na
besedu 
se spisovatelkou
EVOU TVRDOU
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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

SKLENÁŘSTVÍ
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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 

VÍTE, ŽE BOLESTI
PÁTEŘE A KLOUBŮ
MOHOU SOUVISET

S KLENBOU VAŠICH
CHODIDEL?

Diagnostika vad nohou 
každou středu 10.00 - 16.00 hod.

Výroba individuálních vložek. 

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar. Hory

Beauty studio
‹ KADEŘNICTVÍ, Čt - AKCE 440 Kč
‹ KOSMETIKA
‹  PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ,  

NOVÉ NEHTY - 300 Kč
‹ MASÁŽE
‹  PŘÍSTROJOVÉ LYMFOMASÁŽE -  

AKCE 1500 Kč

Tel.: 775 234 669
www.beautystudioo.webnode.cz

VÍKEND PRO ŽENY 
Hotel Petr Bezruč - Malenovice

Termín: 20. 5. 2011 – 22. 5. 2011 l Cena: 2 450 Kč
V ceně - ubytování, plná penze,

ZUMBA, AQUA AEROBIC, BAZÉN, SOLNÁ JESKYNĚ
Večerní program – TRAVESTI Show.

Dle vlastního výběru placené služby Studia NIAN:
kadeřnictví, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra, kartářka

Přihlášky: Studio NIAN, Gen. Janka 7, Ostrava-Mar. Hory,
tel.: 774 253 094, do 31. 3. 2011

Kontakt: Gen. Hrušky 25/1215
(U Baumaxu), Ostrava-Fifejdy, 

tel. 605 579 503

n  Opravujeme kožené 
a kožešinové oděvy

n Všívání zipů
n Oprava rukávů, límců
n Výměna podšívek
n Zkrácení délky
n Dětské nánožníky

AKCE:
10 % sleva na vše

Kontakt:
Novinářská 3 (4. patro.),

Ostrava-Mar. Hory,
tel.: 721 093 198,

608 169 639

n OSOBNÍ TISKOVINY
n FIREMNÍ TISKOVINY
n LETÁKY
n PLAKÁTY
n KATALOGY
n BROŽURY
n KNIHY
n PERIODIKA
n KALENDÁŘE

NABÍZÍ
POČÍTAČOVOU SAZBU,

GRAFICKÉ NÁVRHY
A PŘEDTISKOVOU

PŘÍPRAVU:

Přednášky v DPS, Novoveská 14
5. 4. 2011 – Dobré staré Holandsko, 3. 5. 2011 – Istanbul
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