
Konec starého roku a zaãátek no-
vého roku jsou vÏdy pfiíleÏitostí k bi-
lancování vûcí dobr˘ch i ménû do-
br˘ch, pfiíleÏitostí k zamy‰lení i pfií-
leÏitostí k formulaci plánÛ a pfiedse-
vzetí do dal‰ích let. Nejinak tomu
bylo na pfielomu roku 1999 a 2000,
kdy jsme ne zcela správnû slavili
vstup do tfietího tisíciletí. 

Rád bych se spolu s Vámi, váÏení
spoluobãané, zamyslel nad rokem
1999 a pfiedloÏil k Va‰emu po-souze-
ní, zda to byl rok dobr˘ nebo ‰patn˘.
Zda v‰ichni ti, kter˘m jste dali ve
volbách dÛvûru, obstáli v prvním ro-
ce svého pÛsobení, aÈ uÏ jako ãleno-
vé zastupitelstva nebo obvodní rady,
ãi jako uvolnûní funkcionáfii.

Pfiedev‰ím je tfieba fiíci, Ïe to byl rok

tûÏk˘ hlavnû z hlediska zaji‰tûní fi-

nanãních prostfiedkÛ. Hned v prvním

pololetí jsme dostali nûkolik „ran“,

které znaãnû sníÏily na‰e plánované

pfiíjmy. Uvedu alespoÀ nûkteré z nich: 

▼ Poãáteãní stav na‰eho úãtu byl

niÏ‰í o 3, 5 mil. Kã, neÏ se pÛvodnû

pfiedpokládalo. 

▼ Rozpoãet schválen˘ zastupitel-

stvem v prosinci 1998 nepoãítal s plat-

bou za vefiejné osvûtlení ve v˘‰i 9, 5

mil. Kã a o tuto ãástku musela b˘t sní-

Ïena poloÏka danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch

osob. 

I po této úpravû do‰lo k v˘padku

danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob asi o 1, 5

mil. Kã. 

▼ Podobnû tomu je u danû z nemo-

vitostí, kde v˘padek ãiní 8, 8 mil. Kã. 

Tak bychom mohli pokraãovat a na-

konec bychom vidûli, Ïe v˘padek pfiíj-

mové ãásti vÛãi schválenému rozpoãtu

pfiedstavuje asi 20 mil.  Kã. 

Za této situace pfiijalo zastupitelstvo

mûstského obvodu nezbytná úsporná

opatfiení, která ukládala v‰em odborÛm

sníÏit v˘daje tak,  aby byla docílena

vyrovnaná bilance pfiíjmÛ a v˘dajÛ na

konci loÀského roku. I kdyÏ se nám to

nepodafiilo a na‰e bilance je pasivní o 6

mil. Kã, je tfieba zde podûkovat zastu-

pitelstvu za pfiijetí potfiebn˘ch úspor-

n˘ch opatfiení a vedoucím na‰ich od-

borÛ za jejich realizaci. 

To, Ïe máme pfies v‰echna úsporná

opatfiení nevyrovnanou bilanci, bylo

v zásadû ovlivnûno dvûma faktory: 

▼ zaplacením v‰ech faktur k 1. led-

nu 2000, ãili jak se fiíká, komplexním

vyãistûním stolu, 

▼ skluzem, zãásti ovlivnûn˘m

zmûnou letopoãtu, kdy peníze, které

jsme oãekávali, pfii‰ly aÏ po prvním

lednu roku 2000. 

Mohlo by se tedy na první pohled

zdát, Ïe jsme nehospodafiili nejlépe.

MÛj názor je, Ïe jsme v dané situaci

hospodafiili velmi dobfie, coÏ dokládá

fakt, Ïe jsme sníÏili celkovou zadluÏe-

nost obvodu z poãátku roku z 26, 3

mil. Kã na koneãn˘ v˘sledek 21, 6 mil.

Kã, to tedy znamená skoro o 6 mil. Kã. 

Nemluvme v‰ak jen o penûzích,

protoÏe podrobn˘ rozbor hospodafiení

obvodu bude pfiedmûtem jednání ob-

vodního zastupitelstva 16. 3. 2000. 

Myslím si, Ïe rok 1999 byl pro ná‰

obvod v mnoha smûrech úspû‰n˘.

Dovolte mi, abych alespoÀ to hlavní

uvedl v tomto ãlánku: 

V oblasti bytové v˘stavby: 
▼ zaji‰tûní a zahájení rekonstrukce

ubytoven na Kubínovû ulici v Hefi-ma-

nicích s cílem vytvofiení nájemních by-

tÛ (financováno mûstem Ostrava),

▼ dokonãení a kolaudace pÛdních

vestaveb na ulici 8. bfiezna,

▼ dokonãení domu pro star‰í obãa-

ny na Hefimanické ulici ã. 19 se 17 by-

ty,

▼ dokonãení domu na Zámostní

ulici se 48 byty (financováno mûstem

Ostrava), 

▼ zahájení v˘stavby ãtyfi domÛ na

Zapletalovû ulici (financováno Sta-

vebním bytov˘m druÏstvem Nové hu-

tû a mûstem Ostrava), 

▼ v˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí na

Franti‰kovû pro pfií‰tí bytovou v˘stav-

bu,

▼ zahájení sanace vad panelov˘ch

domÛ na Hladnovské ulici. 

V oblasti plynofikace: 
▼ dokonãení plynofikace Hefima-

nic – 4. a 6. etapa,

▼ zaji‰tûní plynofikace vynechá-

vek – ul. Pernerova, Fi‰erova a Jo-sef-

ská,

▼ zahájení plynofikace v oblasti

Salma - Zvûfiina. 

V oblasti sluÏeb obãanÛm: 
▼ zahájení v˘stavby hfii‰tû u Z·

Chrustova,

▼ pokraãování v˘stavby cyklistic-

k˘ch stezek,

▼ dofie‰ení delimitace Ústfiedního

hfibitova na akciovou spoleãnost

Krematorium,

▼ fie‰ení problematiky metanu

v rámci komise mûsta a komise pfii

sboru starostÛ. 

Za zdánlivû jednoduch˘m v˘ãtem

se skr˘vá mnoÏství práce pracovníkÛ

úfiadu, ãlenÛ obvodní rady i aktivní

úãasti ãlenÛ zastupitelstva obvodu, aÈ

uÏ v komisích nebo pfii jednání zastu-

pitelstva. K tomu v‰emu je tfieba pfii-

poãíst v‰ední práci úfiadu jako je napfií-

klad zaji‰tûní letní a zimní údrÏby ko-

munikací, údrÏby zelenû, v˘plata soci-

álních dávek, fie‰ení bytov˘ch problé-

mÛ, majetkové problematiky a mnoho

dal‰ího. 

Za to v‰e jim patfií podûkování.

Souãasnû je tfieba ocenit práci na‰ich

Technick˘ch sluÏeb, které potfieby ob-

vodu zaji‰Èovaly. 

Nemohu opomenout i pomoc vede-

ní mûsta Ostravy, zejména pfii fie‰ení

financování oprav spadl˘ch stropÛ

v domû na Hefimanické ulici, za coÏ ta-

ké dûkujeme. 

Posuìte sami, váÏení spoluobãané,

zda mÛÏeme b˘t spokojeni s minul˘m

rokem nebo ne. Vím samozfiejmû, Ïe

máme mnoho co dohánût, Ïe se nám

nedostává finanãních prostfiedkÛ, ale

v‰e nejde najednou. O tom, co plánuje-

me a rádi bychom uãinili v leto‰ním

roce, si povíme pfií‰tû. 
Ing. Jan Svozil,

starosta obvodu Sl. Ostrava

Z jednání za-
stupitelstva

Obvodní zastupitelstvo mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava na

svém 7. zasedání dne 10. 2. 2000

vzalo mj. na vûdomí usnesení

Obvodní rady mûstského obvodu

Slezská Ostrava ze dne 20. 1.

2000, kter˘m obvodní rada pro-

hlásila Pavla Stanovského ãlenem

obvodního zastupitelstva za vo-

lební stranu âSSD na uprázdnûn˘

mandát a rozhodlo také o zámû-

rech prodejÛ a pro-dejích nemovi-

tostí a pozemkÛ.

Roãník VIII ● leden–únor 2000 ● zdarma

Zveme obãany na
dal‰í 

zasedání za-
stupitelstva
na‰eho obvodu, 

které se uskuteãní

16. bfiezna
v Kulturním domû

v Muglinovû. 

Zaãátek 
v 15.00 hodin.
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Nov˘ dÛm na Zámostní ulici Foto: archiv SON

Slovo starosty

Ohlédnutí za rokem 1999

Víte, Ïe. . .
se v na‰em obvodu nachází botanická 

zahrada Ostravské univerzity?
Na Hraneãníku se nacházel jiÏ od

sedmdesát˘ch let pokusn˘ pozemek

katedry biologie Ostravské univerzity.

V roce 1991 byla zahrada oficiálnû

pfiejmenována na botanickou zahradu

a stala se ãlenem sdruÏení botanick˘ch

zahrad v âeské republice. Zahrada ne-

ní vefiejnosti pfiístupná, ale slouÏí uãi-

telÛm a studentÛm Ostravské uni-ver-

zity pfii v˘uce botaniky a pûstitel-ství. 



O poskytování informací z ãinnos-
ti úfiadu

VáÏení spoluobãané a podnikatelé, 

dnem l. l. 2000 nabyl úãinnosti zákon ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu

k informacím. Tento zákon upravuje práva svobodného pfiístupu k informacím

a stanoví podmínky, za nichÏ jsou informace poskytovány. 

V pÛsobnosti mûstského obvodu Slezská Ostrava upravuje poskytování in-

formací podle v˘‰e uvedeného zákona postup schválen˘ Obvodní radou mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava ze dne 20. 1. 2000. 

V pfiípadû, Ïe máte zájem získat informace, mÛÏete tak uãinit na níÏe uve-

den˘ch kontaktních místech ãi pfiímo na jednotliv˘ch pracovi‰tích odborÛ Úfia-

du mûstského obvodu Slezská Ostrava. 

Úfiad mûstského obvodu Slezská Ostrava
Kontaktní místa: 
- Gagarinovo nám. ã. 5, Slezská Ostrava - pracovi‰tû telefonní ústfiedny, v pfií-

zemí vlevo, paní Kichnerová. Tel. ã. 069/624 11 51 nebo 069/624 11 56

- Tû‰ínská 35, Slezská Ostrava - pracovi‰tû podatelny, v pfiízemí vlevo, paní

Havránková. Tel. ã. 069/624 11 51 nebo 624 11 56. 

Ostatní místa - jednotlivá pracovi‰tû: 

pofi. ã. místo poskytování informací

budova na Tû‰ínské 35, Slezská Ostrava
01 sekretariát starosty 1. patro

02 odbor org. a vnitfiních vûcí pfiízemí

03 odbor investiãní pfiízemí

budova na Gagarinovû nám. 5, Slezská Ostrava
04 odbor soc. vûcí pfiízemí

05 odbor bytov˘ 1. patro

06 odbor místního hosp., dopravy a obchodu 2. patro

07 odbor v˘stavby 2. patro

08 odbor finanãní 3. patro

09 odbor majetkoprávní 3. patro

10 odbor ‰kolství a kultury 4. patro

Mgr. Gustav Kuchafi,

tajemník ÚMOb, Slezská Ostrava
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Jedná-li se o opakující se dávky, ji-

miÏ jsou pfiídavek na dítû, sociální pfií-

platek, pfiíspûvek na bydlení, rodiãov-

sk˘ pfiíspûvek, zaopatfiovací pfiíspûvek,

pfiíspûvek na úhradu potfieb dítûte

v pûstounské péãi a odmûna pûstouna,

vyplácejí se mûsíãnû, vÏdy po uplynu-

tí kalendáfiního mûsíce následujícího

po tomto mûsíci. To zna-mená, Ïe ná-

leÏí-li napfiíklad pfií-

davek na dítû za listopad, vzniká 

nárok na v˘platu dávky v prosinci

a musí b˘t také do konce prosince vy-

placen. 

V nûkter˘ch pfiípadech - zpravidla

jde-li o pfiíspûvek na bydlení - mÛÏe ãi-

nit v˘‰e dávky za kalendáfiní mûsíc

nízkou ãástku. Zákon stanoví, Ïe po-

kud dávka nedosahuje 100 Kã mûsíã-

nû, vyplácí se po uplynutí kalendáfiní-

ho ãtvrtletí, za které dávka náleÏela,

a to nejpozdûji do konce kalendáfiního

mûsíce náleÏejícího po tomto kalen-

dáfiním ãtvrtletí. 

Obdobná úprava jako pro opakující

se dávky platí pro v˘platu dávek jed-

norázov˘ch, jimiÏ jsou napfi. porod-né

a pohfiebné. Tyto jednorázové dáv-ky

se vyplácejí vÏdy nejpozdûji do konce

kalendáfiního mûsíce následu-jícího po

mûsíci, v nûmÏ byla dávka pfiiznána. 

Kontaktní místo pro vyplácení
dávek obãanÛm na‰eho obvodu je
na ulici 30. dubna 3130/2d v Ostravû

(tel. ã. 61 59 111). 
Pokud ov‰em obãan v dobû, kdy po-

bírá nûkterou z dávek státní sociální

podpory, zmûní místo trvalého pobytu,

je vyplácení pfiedáno okresnímu úfiadu,

kter˘ je místnû pfiíslu‰n˘ podle místa

nového trvalého pobytu pfiíjemce dáv-

ky. 

Dávky státní sociální podpory se

mohou vyplácet dvojím zpÛsobem,

a to buì v hotovosti (tzv. sloÏenkou H)

nebo poukazováním na úãet pfiíjemce

u nûkteré z bank v âeské republice. 

Îadatel o pfiiznání dávky musí

v rámci fiízení uvést, kter˘ ze zpÛsobÛ

v˘platy dávek si zvolil. 

● Jak mám postupovat, chci-li
darovat nemovitost?

V prvé fiadû je nutno uzavfiít daro-

vací smlouvu, a to podle platného ob-

ãanského zákoníku. Poté musíte podat

návrh na vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí. Vlastnictví ne-

movitosti na základû darovací smlou-

vy pfiechází na ob-darovaného dnem

vkladu vlastnic-kého práva do katast-

ru nemovitostí (tj. zápisem vlastnické-

ho práva u pfiíslu‰-ného katastrálního

úfiadu). 

K nabytí vlastnictví k nemovitosti

tak nedochází pouh˘m uzavfiením da-

rovací smlouvy, ale rozhodující je aÏ

vlastní zápis tohoto práva v ka-tastru

nemovitostí. Darovací smlouva napl-

Àuje pouze právní dÛvod nabytí vlast-

nictví k nemovitostem. 

NezapomeÀte také nechat nemo-vi-

tost znalecky ocenit kvÛli daÀov˘m

Podnikatelé, pozor!
Nabízíme vám moÏnost inzerovat

ve Slezskoostravsk˘ch novinách,

které jsou vydávány v poãtu 9 000

v˘tiskÛ a jsou distribuovány do

schránek v obvodu Slezská Ostrava,

tj. v katastrálních územích Slezská

Ostrava, Anto‰ovice, Koblov, Hru-

‰ov, Muglinov, Hefimanice, Kunãiã-

ky a Kunãice. 

CENÍK INZERCE:
ãtvrt strany: 500 Kã

pÛl strany: 1000 Kã

celá strana: 2000 Kã

O místních poplatcích ze vstupného
Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce

obdobného charakteru. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci

pofiádá. Správcem poplatku je Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, v˘konem této

pravomoci byl povûfien finanãní odbor ÚMOb Slezská Ostrava. Základ poplatku

se stanoví z úhrnné ãástky vybraného vstupného. 

Poplatník je povinen nejpozdûji do 5 dnÛ pfied konáním akce oznámit správ-

ci polatku termín jejího konání a její charakter. Musí správci poplatku také sdû-

lit pfiíjmení a jméno nebo název právnické osoby, bydli‰tû nebo sídlo, rodné ãís-

lo nebo IâO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelsk˘m

subjektem, uvede téÏ ãísla úãtÛ u penûÏních ústavÛ. 

Do 8 dnÛ po skonãení akce je poplatník povinen podat správci poplatku pfii-

znání k poplatku. Neprodané vstupenky pfiedloÏí správci poplatku ke kontrole. 

Sazba poplatku ãiní: 
l. U kulturních akcí: 
a) kulturní akce pfieváÏnû komerãního charakteru (napfi. kupované programy

umûleck˘ch agentur, vystoupení profesionálÛ) 20 procent

b) ostatní akce (taneãní zábavy, veselice, plesy, diskotéky, estrády, divadelní

pfiedstavení) 10 procent

c) akce pro dûti a mládeÏ 5 procent

2. U sportovních akcí: 
a) ligová a pohárová utkání FC Baník 10 procent

b) ostatní sportovní akce 5 procent

3. U prodejních akcí a akcí obdobn˘ch (trhy, apod.) 20 procent

4. U kasin, heren a zafiízení obdobného charakteru 20 procent. 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vymûfiení. Poplatek je splatn˘ nej-

pozdûji do 15 dnÛ po uskuteãnûní akce u správce poplatku. Poplatek lze zaplatit

po‰tovní poukázkou nebo v hotovosti, ãi bezhotovostním pfievodem z úãtu ve-

deného u penûÏního ústavu na úãet správce poplatku. Nebyl-li poplatek zaplacen

ve správné lhÛtû nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce poplatku poplatek pla-

tebním v˘mûrem a mÛÏe jej zv˘‰it aÏ o 50 procent. 

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichÏ cel˘ v˘tûÏek je urãen na charita-

tivní a vefiejnû prospû‰né úãely. 

Poru‰ení povinností pfii placení poplatkÛ lze povaÏovat za pfiestupek s moÏ-

ností uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 30 000 Kã. Právnické osobû a podnikateli je moÏ-

no uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 100 000 Kã.

Víte, jak se vyplácejí dávky
státní sociální podpory?

Odpovídáme na dotazy ãtenáfiÛ

Je‰tû o ply-
nofikaci

V roce 1999 byla dokonãena
plynofikace nûkter˘ch ulic
v Hefimanicích - Vrbické, Naj-
zarovy, Na StrÏi, Uhrovy, Zá-
chalupní, Travné, K návsi,
Záblatské, Nad dvorem, Nad vo-
dárnou, U vleãky, Kubicovy,
K MaliÀáku - prodlouÏení do
konce ulice. 

Byla zahájena plynofikace ob-
lastí Salma - Zvûfiina. Stavba má
b˘t dokonãena v leto‰ním roce.
Pro rok 2000 je dále pfii-prave-
na plynofikace dal‰ích vybra-
n˘ch lokalit - ulic Na Jo-sefské,
Fi‰erovy, Pernerovy.
Pfiedpokládá se rozestavûní 
plynofikace v Kunãicích-Îa-bin-
ci. 

Na plynofikované oblasti (pfií-
padnû oblasti s centrálním vytá-
pûním) se vztahuje obecnû zá-
vazná vyhlá‰ka mûsta Ostra-vy
ã. 6/1995, kterou se stanoví
zvlá‰tní poÏadavky na druh pa-
liv pro malé zdroje zne-ãisÈování
ovzdu‰í. Vyhlá‰ka v podstatû za-
kazuje pouÏívat jako palivo
v plynofikovan˘ch oblastech na-
pfi.  uhelné kaly.
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Stavební bytové druÏstvo Nová
huÈ spolu s mûstem Ostravou nabízí
k prodeji bytové jednotky za velmi
v˘hodn˘ch finanãních podmínek.
Do cen jednotliv˘ch bytÛ jsou pro-
mítnuty dotace státu v rámci „Pro-
gramu podpory nájemních bytÛ
a technické infrastruktury“ a dota-
ce z mûstského rozpoãtu. 

Skladba, velikost a cena bytÛ jsou
následující:

Budova Z4
Velikost bytov˘ch jednotek: 

4 + 1 + garáÏ

Poãet: 1

Vybavení: nadstandardní 

(vãetnû v˘tahu v domû) 

Plocha: 112 metrÛ ãtvereãních

Cena: 1 400 000 Kã

Objekt je nadstandardnû vybaven

(byty se dvûma koupelnami, má v˘tah,

v prÛbûhu v˘stavby je moÏno prosadit

vlastní zmûny v úrovni vybavení). 

Budova Z 3 a Z 2
Velikost b. j.: 1 + 1 

Poãet: 5 

Vybavení: standardní 

Plocha: 40 m2

Cena: 200 000 Kã

GaráÏe: 4 30 000 Kã

GaráÏe: 8 60 000 Kã

Budova Z 1
Veli- Po Vybavení Plocha Cena

kost.- ãet

4 +1 1 standardní 96 m2 409 000 Kã

1 +1 2 standardní 49 m2 206 000 Kã

1 +1 2 standardní 37 m2 158 000 Kã

2 +0 3 standardní 52 m2 221 000 Kã

2 +0 3 standardní 48 m2 202 000 Kã

2 +1 1 standardní 86 m2 362 000 Kã

GaráÏová stání 4 66 000 Kã

GaráÏe 3 70-81000 Kã

Objekty jsou jiÏ stavûny v lokalitû

mûstského obvodu Slezská Ostrava na

Zapletalovû ulici (poblíÏ ZOO). 

Byty v blocích Z 4, Z 3 a Z 2 budou

pfiedávány k nastûhování v dubnu, pfie-

dávání bytÛ v bloku Z 1 je pláno-váno
na listopad. 

Byty pfiidûlí SBD NH a mûsto

Ostrava-mûstsk˘ obvod Slezská

Ostrava podle stanov SBD-NH.

Splnûny ov‰em musejí b˘t následující

podmínky - ãlenství v SBD NH a spla-

cení ãlenského podílu uvedené v˘‰e

(viz tabulky). V pfiípadû nadstandard-

ních bytÛ mÛÏe

b˘t polovina

ãlenského podí-

lu uhrazena 

ve splátkách se

splatností 9 let.

Ve v‰ech pfií-pa-

dech bude v˘-‰e

nájemného ob-

sahovat pouze

úhradu za pro-

vádûné sluÏby

s o u v i s e j í c í

s bydlením a po-

platky za v˘kon

správy. Podle

pravidel „Programu podpory v˘stavby

nájemních bytÛ a technické infrastruk-

tury“ mohou b˘t po dvaceti letech

v‰echny byty pfievedeny do vlastnictví

bydlících nájemníkÛ. 

BliÏ‰í informace lze získat na tel.
ãísle 069/676 30 41 nebo na bytovém
odboru na‰eho úfiadu (telefonní ãíslo
624 15 79).

V˘stavba nového domu na Zapletalovû ulici.
Ilustraãní foto: archiv SON

Potfiebujete bydlet?

Mûstsk˘ obvod zabezpeãuje ve své

pfienesené pÛsobnosti provádûní pre-

ventivních poÏárních kontrol, které

mají provûfiit zabezpeãování a do-dr-

Ïování povinností stanoven˘ch pfied-

pisy o poÏární ochranû. 

Kontroly se provádûjí u právnic-

k˘ch a podnikajících fyzick˘ch osob

(dále jen podnikatelÛ). Mezi základní

povinnosti na úseku poÏární ochrany

u podnikatelsk˘ch subjektÛ patfií vyba-

vení provozoven ruãními hasi-cími

pfiístroji, které podléhají jednou roãnû

periodické revizi zaji‰Èované odborn˘-

mi firmami. TotéÏ platí o po-Ïárních

hydrantech. 

Z nejdÛleÏitûj‰ích zásad poÏární
ochrany vyjímáme: 

- periodicky musejí b˘t kontrolo-
vány  i poÏární hydranty

- k prostfiedkÛm poÏární ochrany
musí b˘t zabezpeãen voln˘ pfiístup

- nutné je pravidelné pro‰kolo-vá-
ní pracovníkÛ. 

âast˘m nedostatkem zji‰tûn˘m pfii

kontrolách b˘vají neoznaãené, v hor-

‰ích pfiípadech nepfiístupné únikové

v˘chody a cesty, hlavní uzávûry plynu,

vody a elektrick˘ch rozvadûãÛ. Mezi

dal‰í povinnosti podnikatelÛ náleÏí ta-

ké pravidelné ãistûní komínÛ a koufio-

vodÛ. KaÏd˘ podnikatel by proto mûl

mít k dispozici poÏárnû technické cha-

rakteristiky vyrábûn˘ch, skladova-

n˘ch a jinak pouÏívan˘ch látek. Velmi

dÛleÏité je dodrÏování ve‰ker˘ch po-

kynÛ pfii manipulaci s hofilav˘mi kapa-

linami, zejména dodrÏování bezpeã-

n˘ch vzdáleností od zdrojÛ tepla, vy-

mezení prostoru se zákazem pouÏívání

otevfieného ohnû a koufiení. Velké ne-

bezpeãí pfiedstavují také láhve s tech-

nick˘mi plyny, které se mohou sklado-

vat pouze v pfiede-psaném mnoÏství.

Sklady musejí b˘t fiádnû oznaãeny

a láhve zabezpeãeny proti pádu. 

V neposlední fiadû je nutno upozor-

nit na udrÏování pofiádku na pracovi‰-

tích, a to zejména v autodíl-nách, sto-

lárnách, lakovnách a dal‰ích provo-

zovnách. KaÏd˘ podnikatel by mûl po-

soudit, zda neprovádí tzv. ãinnost se

zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím, kte-

rou charakterizuje zákon o poÏární

ochranû ã. 133/1985 Sb. ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ (ú. z. ã. 91/95 Sb.).

V kladném pfiípadû je potom povinen

pfiedloÏit okresnímu poÏárnímu radovi

tzv. posouzení poÏárního nebezpeãí.

V pfiípadû, Ïe 

tak neuãiní, riskuje moÏn˘ finanãní

postih. 

Na závûr zdÛraznûme, Ïe ãlenové

kontrolních skupin jsou povinni proká-

zat se pfii kontrolách povûfiením mûst-

ského obvodu k provádûní poÏárních

preventivních prohlídek. 

Je pfiirozené, Ïe v˘ãet v˘‰e uve-de-

n˘ch povinností není úpln˘. Pfied-sta-

vuje pouze urãitou ãást a upozor-Àuje

na nejãastûj‰í nedostatky zji‰tûné pfii

preventivních poÏárních kontro-lách. 

Richard Dudek, 

preventista mûstského obvodu

Slezská Ostrava

Preventivní poÏární kontroly

Kuchynû, 1 hodina, do 30 osob 60 Kã

nad 30 osob 80 Kã

Klubovna, 1 hodina, kurz ‰ití 40 Kã

dÛchodci 40 Kã

schÛze 40 Kã

prodejní akce 120 Kã

Pronájem kuchynû i klubovny pro

rodinné oslavy nebo schÛze organizací

na dobu del‰í neÏ 5 hodin

(max. 8 hodin) 1 akce 800 Kã

(kaÏdá dal‰í zapoãatá hodina) 100 Kã

Sál, 1 hodina, schÛze 120 Kã

(platí pro malé pfiísálí v KD Dûdina),

jinak 170 Kã

1 hodina pfiedná‰ka

s prodejem min. 200 Kã

(platí pro  malé pfiísálí v KD Dûdina),

jinak min. 350 Kã

1 akce svatby, oslavy 700 Kã

vã. kuchynû do 22 hodin

(platí pro malé pfiísálí v KD Dûdina)

jinak 1 100 Kã

za kaÏdou dal‰í 

zapoãatou hodinu 150 Kã 

(malé pfiísálí KD Dûdina), 

jinak 200 Kã 

Sál, 1 akce, 
plesy, veãírky min. 2000 Kã

zábavy do 2.00 hodin

za kaÏdou dal‰í 

zapoãatou hodinu 200 Kã

1 hodina diskotéka 150 Kã 

(pfiísálí KD Dûdina) 

jinak 200 Kã

Akce urãené v˘hradnû dûtem, nemají-

cí komerãní charakter, budou zdarma. 

Náhrady za rozbité vybavení kultur-
ních domÛ
talífi velk˘ hlubok˘, 

mûlk˘ 40 Kã za kus

talífi dezertní 30 Kã za kus

hrníãek 25 Kã za kus

vínová sklenka na noÏce 40 Kã za kus

sklenky obyãejné 

(rÛzné druhy) 20 Kã za kus

Neopravitelné ‰kody 

na ubrusech 200 Kã za kus

·kody na stolech a Ïidlích: 

proplacení faktury za opravu nebo po-

fiízení nového kusu. MoÏná je také

oprava na vlastní náklady, kdy bude

po‰kozená vûc uvedena do pÛvodního

stavu.

Ceník krátkodob˘ch pronájmÛ v kulturních domech

Krátce
◆ „Mûjte rádi své tûlo“ - to je zása-

da, kterou uãí dûti MUDr. Marie

Zemánková, jeÏ uÏ 5 rokÛ spolu-pra-

cuje s fieditelkou Matefiské ‰koly na

Keramické ulici. Pomocí praktik jógy

chlapci a dûvãata procviãují motorické

dovednosti a správné drÏení tûla. 

◆ âlenové Sboru dobrovoln˘ch ha-

siãÛ v Hefimanicích odpracovali v loÀ-

ském roce 1435 brigádnick˘ch hodin.

Podíleli se také na budování dûtského

sportovního areálu u hasiã-ské zbrojni-

ce, jehoÏ v˘stavba je financována

z prostfiedkÛ obvodu. 

◆ Zoologickou zahradu nav‰tívilo

v loÀském roce pfies 300 000 lidí.

Nejvíce jich pfii‰lo v kvûtnu, nejménû

v listopadu. Dobrovolní sponzofii vloni

vûnovali ostravské zoologické zahradû

340 000 korun. 

Ilustraãní foto: archiv SON

(KD Mugl inov,  KD Hefimanice-Dûdina)
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Základní ‰kola v Koblovû se nalézá

na Anto‰ovické ulici 55/107. Do této

obce se lze dopravit z centra Ostravy

trolejbusem ã. 106 nebo autobusem ã.

52 za necel˘ch 15 minut. 

Komplex budov ‰koly je umístûn

v pûkném pfiírodním prostfiedí stranou

od hluku velkomûsta a sv˘m charakte-

rem pfiipomíná ‰kolu venkov-ského ty-

pu. Souãástí objektu je velká ‰kolní za-

hrada a ‰kolní hfii‰tû, které dûti bûhem

celého roku hojnû vyuÏívají. 

·kolu nav‰tûvuje v souãasné dobû

160 ÏákÛ, ktefií jsou vzdûláváni v deví-

ti roãnících podle vzdûlávacího pro-

gramu Základní ‰kola. O v˘chovu

a vzdûlání na‰ich ÏákÛ se po v‰ech

stránkách stará 18 zamûstnancÛ ‰koly,

z toho 15 pedagogÛ. 

V‰estrannû postaráno je o voln˘ ãas

dûtí. Velké aktivity jsou vyvíjeny ne-

jen v rámci zájmové ãinnosti, ale

i v pofiádání rÛzn˘ch akcí pro dûti a je-

jich rodiãe. Pedagogové ‰koly vedou

11 zájmov˘ch krouÏkÛ, do nichÏ do-

chází celkem 109 dûtí. Mezi nejoblíbe-

nûj‰í patfií krouÏky sportovní, jazyko-

vé, práce s poãítaãem, náboÏen-ství

a zpûv. ZároveÀ nabízíme prostory

‰koly pro zájmovou ãinnost i jin˘m

subjektÛm, napfi. Slavii OU Ostrava

(softbal), TJ Sokolu Koblov (oddíly

kopané - mlad‰í a star‰í Ïáci, Asociace

sportu pro v‰echny) a taneãní ‰kole

Rytmik. 

V na‰í ‰kole se nachází také eloko-

vané pracovi‰tû ZU· U jezu,

Muglinov. Pedagogové z této ‰koly

vedou hudební a v˘tvarn˘ obor, kter˘

se tû‰í velkému zájmu nejen dûtí, ale

i jejich rodiãÛ. 

V prvním pololetí uspofiádali pra-

covníci na‰í ‰koly i odpolední akce ur-

ãené dûtem i rodiãÛm, napfi. dra-kiádu,

mikulá‰skou nadílku, vánoãní besídku,

které mûly velmi pfiízniv˘ ohlas.

Opomenout nemohu ani organi-zování

rÛzn˘ch sportovních soutûÏí (stolní te-

nis, florbal, vybíjená, kopaná) ãi úãast

ÏákÛ 8. a 9. tfiídy v televizní soutûÏi

„Bludi‰tû“. 

Abychom nezapomnûli na rodiãe,

rozhodli jsme se ve spolupráci s TJ

Sokol a SdruÏením rodiãÛ uspofiádat 1.

spoleãensk˘ veãer s tancem. 

Myslíme si, Ïe ne v‰echny ‰koly se

mohou pochlubit tak bohatou ãinností

v oblasti volnoãasov˘ch aktivit, se kte-

rou úzce souvisí celková atmosféra

‰koly, kdy Ïáci i rodiãe poznávají své

uãitele i z jiné stránky a nechápou ‰ko-

lu jako nutné zlo, ale jako dílnu lid-

skosti a centrum kultury, zábavy

a vzdûlanosti obce. 

Mgr. Jana Pûãková,

fieditelka ‰koly

Místní poplatek ze psÛ stanoví vy-
hlá‰ka ã. 1/1997. Z ní uvádíme: 

Poplatku podléhají psi star‰í ‰esti
mûsícÛ, vyjma psÛ uÏívan˘ch k do-
provodu nebo ochranû osob nevido-
m˘ch, bezmocn˘ch a drÏitelÛ prÛkazÛ
ZTP-P (zvlá‰tû tûÏce postiÏen˘ch
s prÛvodcem) . 

Poplatníkem je fyzická nebo práv-
nická osoba, která je vlastníkem psa
a která má na území obvodu Slezská
Ostrava trval˘ pobyt nebo sídlo.
Správcem poplatku je Mûstsk˘ obvod
Slezská Ostrava - v˘konem této pravo-
moci byl povûfien finanãní odbor
ÚMOb Slezská Ostrava. 

Poplatník je povinen oznámit správ-
ci poplatku do 15 dnÛ nabytí psa do
vlastnictví. 

Sazba poplatku za psa ãiní: 
a) za psa chovaného v domû s více

neÏ 4 bytov˘mi jednotkami - 1000 Kã
roãnû,

b) za psa chovaného v domû se ãtyfi-
mi a ménû bytov˘mi jednotkami-400
Kã roãnû,

c) za psa hlídacího u domku ro-din-
ného typu s maximálnû dvûma by-to-
v˘mi jednotkami, u domku finského
a u domku v hornick˘ch koloniích se
samostatn˘m vchodem - 120 Kã roãnû

d) za psa zdrÏujícího se proka-zatel-
nû po cel˘ rok nebo pfieváÏnou ãást ro-

ku mimo trvalé bydli‰tû poplat-níka
(chata, zahrada...), pokud se na poplat-
níka nevztahuje sazba niÏ‰í - 400 Kã
roãnû,

e) za psa hlídacího v souvislosti
s podnikáním u právnick˘ch osob -
1000 Kã roãnû,

f) za psa, jehoÏ vlastníkem je poÏi-
vatel invalidního, starobního nebo
vdovského dÛchodu jako jediného
zdroje pfiíjmu, pokud se na poplatníka
nevztahuje platba niÏ‰í - 200 Kã 
roãnû. 

Toto platí pouze v pfiípadû, Ïe dÛ-
chodce nepobírá soubûÏnû dva dÛcho-
dy.

g) u druhého (event. dal‰ího psa) se
sazba zvy‰uje o 50 procent. 

Za psa pfievzatého nebo zakoupe-
ného prokazatelnû z útulku se sazba
sniÏuje o 50 procent v prv˘ch dvou le-
tech ode dne jeho pofiízení.

Majitelé i tûchto psÛ jsou povinni
oznámit do 15 dnÛ tuto skuteãnost
správci poplatku.

Poplatek se neplatí ze psÛ, ktefií pat-
fií: 

a) organizacím, které se zab˘vají hu-
manitní nebo záchranáfiskou ãinností,
pokud psi mají pfiíslu‰né osvûdãení,

b) Policii âR a Mûstské policii, po-
kud psi mají pfiíslu‰né osvûdãení o v˘-
cviku,

c) drÏitelÛm psÛ, chovan˘ch v˘-

hradnû k vûdeck˘m úãelÛm v zafiíze-

ních k tomu urãen˘ch. 

PoÏádá-li poplatník písemnû o vrá-

cení vzniklého pfieplatku, pfieplatek se

vrátí, ãiní-li více neÏ 50 Kã. 

Poplatek je splatn˘: 

a) neãiní-li více neÏ 400 Kã roãnû,

nejpozdûji do 31. 3. kaÏdého roku,

b) ãiní-li více neÏ 400 Kã roãnû, ve

ãtyfiech stejn˘ch splátkách, vÏdy nej-

pozdûji do 31. bfiezna, 31. kvûtna, 31.

srpna a 30. listopadu kaÏdého roku. 

Správce poplatku vydá poplatníkovi

evidenãní známku pro psa a poplatník

je povinen zajistit, aby pes známku no-

sil. Ztrátu nebo odcizení této znám-ky

je poplatník povinen správci po-platku

nahlásit nejpozdûji do 15 dnÛ. Pfii zá-

niku poplatkové povinnosti se evi-

denãní známka vrací. 

Pokud poplatník nesplní svoji po-

platkovou (oznamovací) povinnost ur-

ãenou vyhlá‰kou, lze poplatky vy-mû-

fiit do tfií let od konce kalendáfiního ro-

ku, ve kterém poplatková (ozna-mova-

cí) povinnost vznikla. 

Nebude-li poplatek zaplacen vãas

nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce

poplatku poplatek platebním v˘mûrem

a mÛÏe zv˘‰it sazbu za poplatky, neza-

placené vãas, aÏ o 50 procent. 

Zápisy 
do matefisk˘ch ‰kol v ob-

vodû 
Slezská Ostrava 

se uskuteãní ve dnech 14.
a 15. bfiezna v dobû od 8.00

do 16.00 hodin.

Ze Základní ‰ko-
ly na

Bohumínské ulici
Kontakt-K a KameÀák se naz˘vají

tiskoviny, které vydává Základní ‰kola

na Bohumínské ulici pro co nejlep‰í

informovanost. Zatímco Kontakt pfii-

pravuje vedení ‰koly s pedago-gick˘m

kolektivem a je adresován rodiãÛm,

KameÀák si pfiipravují dûti samy a pfie-

dev‰ím pro sebe. KameÀák pfiiná‰í re-

portáÏe, informace ze Ïivota ‰koly, zá-

Ïitky uãitelÛ i ÏákÛ z exkurzí apod.

Lze konstatovat, Ïe ve vzájemné a ne-

formální spolupráci uãitelÛ a ÏákÛ se

cesty obou v˘‰e jmenovan˘ch tiskovin

spojují, coÏ je vûci jen ku prospûchu. 

Mgr. Karel VÛjtek

NezapomeÀte zaplatit poplatek ze psÛ

Základní ‰kola v Koblovû se pfiedstavuje

MÛÏe Vás
zajímat

K 31. 12. 1999 Ïilo v obvodû
Slezská Ostrava 19 893 obãanÛ,
z toho v Anto‰ovicích 274, v Hefi-
manicích 1907, v Hru‰ovû 2534,
v Koblovû 1109, v Kunãicích 774,
v Kunãiãkách 1717, v Muglinovû
4314 a ve Slezské Ostravû 7264. 

Poãty domÛ v jednotliv˘ch
katastrálních územích: 
Anto‰ovice: 80
Hefimanice: 675
Hru‰ov: 446
Koblov: 379
Kunãice: 419
Kunãiãky: 371
Muglinov: 722
Slezská Ostrava: 1 413

V tom pfiípadû respektujte autorsk˘

zákon, kter˘ fiíká, Ïe chránûné autor-

ské dílo lze vefiejnû uÏít pouze se svo-

lením autora. 

Pod pojmem vefiejné uÏití se rozu-

mí kaÏdé provozování hudby mimo

osobní soukromí. To znamená, Ïe

koncertní sály, kluby, hotely, obcho-

dy, restaurace, vefiejná prostranství,

dopravní prostfiedky nebo v˘stavní

místnosti jsou místa, kde má vefiejnost

moÏnost hudební díla poslouchat ãi

sledovat. Ale pozor, vefiejn˘m uÏitím

se rozumí i uÏití, pfii kterém není vybí-

ráno Ïádné vstupné. NezáleÏí ani na

tom, zda v˘konn˘ umûlec pobírá od-

mûnu. Pro udûlení souhlasu k uÏití ne-

ní rozhodující, zda je hudba provozo-

vána Ïivû, nebo je ‰ífiena technick˘mi

prostfiedky, jako je magnetofon, gra-

mofon, CD pfiehrá-vaã, rozhlasov˘ ne-

bo televizní pfiijí-maã. 

Pokud chcete pofiádat Ïivou hudeb-

ní produkci, vyÏádejte si Ïádost o svo-

lení k uÏití hudebních dûl na na‰em

úfiadû, na odboru ‰kolství a kultury.

Souãástí Ïádosti je i seznam skladeb

hran˘ch pfii produkci, kter˘ musejí po-

fiadatelé vyplnit a zaslat na adresu: 

Ochrann˘ svaz autorsk˘, 
8. kvûtna 1850, 

Hranice na Moravû, 753 01.
Ochrann˘ svaz autorsk˘ (dále jen

OSA) je nezisková organizace, která

zastupuje skladatele, textafie a hudební

nakladatele prakticky ve‰kerého chrá-

nûného repertoáru jak ãeského, tak za-

hraniãního. 

Za provozovací honoráfi vymûfien˘

podle tarifu OSA potom udûlí souhlas

k uÏití hudby. 

OSA má rozsáhlou síÈ inspekãních

a kontrolních pracovníkÛ, ktefií pro-

vádûjí kontrolu hudebních produkcí.

Nemají-li pofiadatelé produkce sou-

hlas OSA, bude jim vymûfien honoráfi

na základû zji‰tûní kontrolora. Tento

provozovací honoráfi bude v‰ak pod-

statnû vy‰‰í neÏ smluvní tarif. Pofia-

datelé, ktefií své povinnosti vÛãi auto-

rÛm neplní soustavnû a zámûrnû, se

vystavují nebezpeãí trestního stíhání.

Chcete pofiádat 
hudební produkci?



V prostorách b˘valého Diagnostic-

kého ústavu na Anto‰ovické ulici

v Koblovû má v souãasnosti sídlo stfie-

disko v˘chovné péãe pro dûti a mlá-

deÏ. Na jeho poslání jsme se zeptali

zástupce fieditele Mgr. Petra Krola: 

■ Pane magistfie, mÛÏete nám
osvûtlit rozdíl mezi stfiediskem v˘-
chovné péãe a diagnostick˘m ústa-
vem?

Do diagnostického ústavu je umis-

Èována mládeÏ mající soudnû nafiízenu

ústavní v˘chovu nebo pfiedbûÏné opat-

fiení, zatímco pobyt v na‰em stfiedisku

je dobrovoln˘, je to vlastnû sluÏba pro

vefiejnost. V na‰em zafiízení absolvují

chlapci vût‰inou dvoumûsíãní pobyt,

a to vÏdy na Ïádost rodiãÛ. Prvotní

kontakty s klienty a jejich rodiãi se

uskuteãÀují ambulantní formou a zahr-

nují pfiede-v‰ím informativní jednorá-

zové kon-zultace o vyskytnuv‰ích se

problé-mech. Dále následují komplex-

ní odborná vy‰etfiení provádûná psy-

cho-logy, etopedy, vychovateli, lékafii

a sociálními pracovníky. Zdej‰í svû-

fienci ve vûku 14-18 let jsou rozdûleni

do dvou ‰estiãlenn˘ch skupin. 

■ OdstraÀovat pfiíãiny poruch
chování jistû není snadnou záleÏitos-
tí...

V prvé fiadû musím zdÛraznit, Ïe zá-

kladem zdej‰ího v˘chovného pobytu

je dodrÏování pfiesného denního re-Ïi-

mu. Musíme také uãit chlapce sebe-

disciplínû. To jsou totiÏ faktory, které

ãasto z domova neznají. DÛleÏitou úlo-

hu plní také terapie - skupinové ãi in-

dividuální, pohovory s etopedem, mu-

zikoterapie ãi terapie pracovní. A mu-

sím konstatovat, Ïe z pfiibliÏnû dvou

set klientÛ, ktefií pobyt zde absolvova-

li, se pfiev˘chova zcela nezdafiila pou-

ze v ‰esti pfiípadech. 

■ Zmûnily se v poslední dobû dÛ-
vody umisÈování dûtí a mla-distv˘ch
do va‰eho v˘chovného zafiízení?

Dfiíve byly ãastûj‰ími pfiíãinami zá-

‰koláctví, útûky z domova, nerespek-

tování autority rodiãÛ nebo pedagogÛ.

Nyní k uveden˘m dÛvodÛm stále pfii-

b˘vají pfiípady spojené s uÏíváním

drog, alkoholismem a patologick˘m

hráãstvím. Lze kon-statovat, Ïe mezi

mladistv˘mi stále stoupá brutalita

a agresivita a na nû se nabalující trest-

ná ãinnost. 

■ Zfiejmû zde selhala fiádná v˘-
chova...

Ve vût‰inû pfiípadÛ je to jistû dys-

funkce rodinného zázemí ve smyslu

neadekvátní rodiãovské péãe, kdy otec

a matka pfiistupují ke sv˘m vychova-

telsk˘m povinnostem nezod-povûdnû

a vymlouvají se, Ïe nemají ãas se dû-

tem plnû vûnovat. Ne-vyrovnaná do-

mácí atmosféra plná rozporÛ nevytváfií

dobré podmínky pro v˘chovu dûtí

a formování jejich charakteru. A smut-

nou skuteãností je také to, Ïe mlad˘m

lidem chybûjí vzory, podle nichÏ by se

mûli chovat. Své ideály pak hledají

v tzv. hrdinech akãních filmÛ. Správné

fungování rodiny - to je jeden z na‰ich

hlavních cílÛ, kterého se snaÏíme do-

sáhnout pohovory s rodiãi a jejich dût-

mi v místní ambulanci. I v rodinû by

mûly existovat organizace a fiád, jimÏ

se nejen dûti, ale i rodiãe musejí podfií-

dit. 

■ Zde umístûní chlapci jsou pou-

ze z rodin sociálnû slab˘ch?

Ano, pfieváÏnû tomu tak je, ale pfii-

cházejí sem také dûti vysoko-‰kolsky

vzdûlan˘ch lidí nebo pod-nikatelÛ...

■ Nûkdy se hovofií o tom, Ïe deli-

kventnímu chování mladistv˘ch na-

hrává spoleãenská atmosféra...

Tento názor také sdílím. Tzv. zdra-

vou prÛbojnost má mít kaÏd˘ ãlovûk,

ale pozor aÈ nepfieroste v bezohlednost,

agresivitu nebo sobectví. Kritérii ús-

pû‰nosti ãlovûka se pak stává v˘‰e je-

ho finanãního konta a vlastnictví lu-

xusního automobilu. A nezapomíne-

jme, Ïe nastupující generace ãasto pfie-

jímá mûfiítka hodnot sv˘ch rodiãÛ. 

Dûkuji za rozhovor.
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Podéln˘ jednolodní kostel s pfied-

stavûnou vûÏí byl postaven v letech

1780-1783, neboÈ svou kapacitou

farníkÛm tehdy jiÏ nevyhovoval

kostel sv. Jifií, stojící na místû dnes

jiÏ zbouraného domu ãp. 70, po levé

stranû Klá‰terní ulice ve smûru od

kostela. O stavbu nového kostela se

nejvût‰í mûrou zaslouÏil tehdej‰í fa-

ráfi Václav Josef Rubín, pÛsobící

v polskoostravské farnosti v letech

1753-1783. Finanãnû pfiispûli na

stavbu církevního stánku jednak

místní vûfiící a jednak hrabû

Franti‰ek Josef Wilczek. 

V interiéru se na hlavním oltáfii

nachází dfievûn˘ obraz Panny Marie

s Jezulátkem, k nûmuÏ po dlouhá lé-

ta putovali kfiesÈané z blízkého i da-

lekého okolí. V roce 1825 byly

v kostele instalovány varhany, po-

stavené olomouck˘m varhanáfiem

Michalem Oransk˘m. Ty doslouÏily

v roce 1880 a byly nahrazeny varha-

nami pevn˘mi. 

Hlubinné dolování Wilczkova tû-

Ïífistva postihlo v roce 1913 i farní

kostel, kter˘ musel b˘t uzavfien kvÛ-

li stále se roz‰ifiujícím trhlinám.

Zatímco kostel ãekal na opravu,

scházeli se vûfiící v provizorním dfie-

vûném kostelíku, kter˘ stával na

místû dne‰ní obfiadní sínû. 

Restaurovan˘ kostel sv. Josefa

byl pfiedán vûfiícím k uÏívání aÏ v ro-

ce 1929, kdyÏ pfiedtím byly základy

i zdivo této církevní 

stavby zpevnûny Ïelezobetonov˘m

vûncem.Kostel sv. Josefa Foto: archiv SON

Historické památky v na‰em obvodu

Kostel sv. Josefa
Blahopfiejeme
jubilantÛm:

V mûsíci lednu se v˘znamného
Ïivotního jubilea doÏili tito obãané
na‰eho obvodu:
• 80 let: Marie Chmelafiová

z Koblova, Emílie Cviková ze

Slezské Ostravy, Milo‰ Havel

z Hru‰ova, Anna Krupová

z Muglinova, Aranka Malinovská

z Muglinova, Jaroslav Ol‰ar ze

Slezské Ostravy, Milada Suchá ze

Slezské Ostravy, Vlasta Sulková

z Hefimanic, Markéta Szaryová

z Hefimanic, Ivanka Vintrochová ze

Slezské Ostravy, Anna Vlosinská

z Kunãic, Ludmila Vránová z Mug-

linova, Josef Zachar z Hefimanic,

RÛÏena âadová ze Slezské Ostravy. 

• 85 let: Klementa Fjurová

z Hefimanic, Emílie Morská z Hefi-

manic, Jan Vlosinsk˘ z Kunãic. 

• 90 let: Anna Dejmková ze Slezské

Ostravy, Stanislav Kimer ze Slezské

Ostravy, Agnesa Smejkalová ze

Slezské Ostravy, Ferdinand Zima ze

Slezské Ostravy. 

• 91 let: AlÏbûta BlaÏková ze Slezské

Ostravy, Otílie Grabarzová ze

Slezské Ostravy. 

• 92 let: Franti‰ka Haladejová

z Muglinova. 

• 93 let: AneÏka Budy‰ová ze

Slezské Ostravy, Agáta Kasperová

z Kunãiãek. 

• 94 let: Marie Franková z Hefimanic,

Jan Kolodûj z Kunãiãek. 

V mûsíci únoru se v˘znamného
Ïivotního jubilea doÏili tito obãané
na‰eho obvodu: 
• 80 let: Libu‰e Moãkofiová ze

Slezské Ostravy, Miroslav Veverka

z Hefimanic, Franti‰ek Îídek

z Hru‰ova, Emílie ¤epecká ze

Slezské Ostravy. 

• 85 let: Franti‰ka Doãkalová ze

Slezské Ostravy, Ludmila Popková

z Muglinova, Vlasta Soláková z Hefi-

manic, Emílie Îídková z Hefimanic. 

• 90 let: Helena CichoÀová

z Hefimanic, Kamila Drábková

z Kunãic, BoÏena Hermanová

z Muglinova, Albína Kalusová

z Hefimanic, Emílie Pastrniaková

z Kunãiãek. 

• 91 let: Andûla Bfieská ze Slezské

Ostravy, Josef Paliãka ze Slezské

Ostravy. 

• 92 let: Amálie Dychusová z Kun-

ãiãek, BoÏena Stfiebáková ze Slezské

Ostravy. 

• 93 let: Alois Travinsk˘ z Kunãiãek. 

• 96 let: Emílie Lipanská ze Slezské

Ostravy, Marie Macurová ze Slezské

Ostravy. 

POT¤EBUJÍ NùKTE¤Í RODIâE TAKÉ P¤EVYCHOVAT?

Ilustraãní foto: archiv SON
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Pofiádání koncertÛ v secesní obfiadní

síni slezskoostravské radnice, kde jsou

umístûny i varhany, vze‰lo z my‰lenky

obnovení kulturních tradic a cel-kové-

ho roz‰ífiení a obohacení kultur-ního

Ïivota ve Slezské Ostravû. Není také

tajemstvím, Ïe zámûr pofiádat zde kon-

certy souvisí se zapojením spon-zorÛ,

k jejich prezentaci a tím i k zís-kávání

sponzorsk˘ch darÛ v rámci fi-nanco-

vání tûchto koncertÛ. 

Radnice je zapsána v seznamu kul-

turních památek a finanãní prostfiedky

takto získané budou pouÏity nejen

k poslechu krásn˘ch hudebních dûl

v profesionálním provedení, ale také

na opravu fasády této památky. 

Zahajovací koncert tohoto cyklu se

uskuteãní 29. 12. 2000 v 19.30 hodin

pod zá‰titou starosty ing. Jana Svozila.

Úãinkovat budou Nata‰a Vejlkoviã

z Rakouska (klavír) a Jan Hali‰ka (vi-

oloncello). Plánovány jsou dal‰í kon-

certy tûchto hudebních tûles: Musica

poetica. Wallingerovo kvar-teto, Hye-

Sun Han (housle) a Jae-Hee Kim (kla-

vír) a souboru VídeÀ‰tí flétnisté. Tyto

koncerty jsou pofiádány ve spolupráci

s Janáãkovou filhar-monií Ostrava.

Slavnostní koncert ke 150. v˘roãí na-

rození T. G. Masaryka je pfiipravován

na den 21. 3. na 18. hodinu ve spolu-

práci se ZU· Eduarda Runda ve

Slezské Ostravû. Ve v˘hledu máme

spolupráci s Národním di-

vadlem moravskoslezsk˘m. 

Nezb˘vá, neÏ si pfiát, aby se cel˘ zá-

mûr ke spokojenosti v‰ech vy-

dafiil. Pavel Bernatsk˘,

vedoucí odboru ‰kolství a kultury

Knihovna v Muglinovû, 
ulice Na Druhém 4

pondûlí: 

9.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hodin

Knihovna v Hefimanicích 
na Vrbické ulici 133

úter˘: 12.00 - 17.00 hodin

Knihovna v Kunãiãkách 
na Holvekovû ulici 44

úter˘: 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  hod.

ãtvrtek: 

9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

Knihovna ve Slezské Ostravû 
na Dûdiãné ulici 10

pondûlí: 

9.00 - 11.00, 12.00 - 17.30 hodin

úter˘: 12.00 - 15.00 hodin

ãtvrtek: 

9.00 - 11.00, 12.00 - 17.30 hodin

Knihovna ve Slezské Ostravû
na Michálkovické ulici 181

pondûlí: 12.00 - 18.00 hodin

ãtvrtek: 

10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin

pátek: 

9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin

Knihovna v Koblovû 
v budovû Z· na Anto‰ovické ulici

pátek: 11.00 - 14.30 hodin.

Zaãátkem ledna bylo uvedeno do
provozu komunitní centrum pro dûti
a dospûlé v lokalitû Zárubek. Toto
vzdûlávací, poradenské, kulturní
i sportovní stfiedisko bylo zfiízeno pfie-
dev‰ím zásluhou obãanského sdruÏení
Vzájemné souÏití, kterému se podafiilo
získat finanãní prostfiedky od
Evropské nadace pro rozvoj obãanské
spoleãnosti. 

Jak nám fiekl Kumar Wishwanathan
z v˘‰e uvedeného sdruÏení, slouÏí
centrum v dopoledních hodinách pro
pfied‰kolní v˘chovu dûtí z romsk˘ch
a sociálnû slab‰ích rodin, v odpoled-
ních hodinách zde probíhají volnoãa-
sové aktivity pro dûti i dospûlé. K dis-
pozici je zde ãítárna, pingpongov˘ stÛl
i prostor pro vykonávání ruãních prací. 

Pedagogick˘ dozor provádí v centru
Ivana Bezrouková, vycházející pfii v˘-
uce dûtí, které mají pfií‰tí rok nastoupit
do prvních tfiíd základních ‰kol,

z uãebnice prvouky. Uãí je také zákla-

dÛm hygieny, slu‰ného chování

a správného mluvení. V odpoledních

hodinách se starají o smysluplné vy-

plnûní volného ãasu dûtí také studenti

Ostravské univerzity. Ti si s nimi ne-

jen hrají, ale také sportují ãi nav‰tûvu-

jí kurzy plavání. 

Dal‰í komunitní centrum bylo zfií-

zeno v tzv. Tesco-domû na Sodné ulici

v Hru‰ovû. Objekt slouÏící pÛvodnû

jako doãasné obydlí pro lidi postiÏené

povodní v roce 1997 byl zrekonstruo-

ván za finanãní pomoci Nadace pro

rozvoj obãanské spoleã-nosti a oddûle-

ní prevence kriminality a drogové pro-

blematiky odboru so-ciálních vûcí

MMO. 

V dopoledních hodinách se zde vû-

nují dûtem pfied‰kolního vûku Renáta

GaÏiová a Mgr. Josef Puch˘fi.

Pan Valter âuraj, kronikáfi Anto-‰o-

vic a autor knihy o dûjinách této obce,

se doÏil 21. 2. 65 let. Do dal‰ích let mu

pfiejeme hodnû zdraví a Ïivotní poho-

dy. 

Pfii této pfiíleÏitosti bychom chtûli

vyzvednout jeho zásluÏnou práci na

vydání publikace o historii Anto‰ovic,

která je vÛbec prvním sepsáním dûjin

této malé vesnice. 

V roce 1999 uplynulo 290 let od

vzniku obce, 110 let od zaloÏení hasiã-

ského sboru a 80 let slavilo zdej‰í ‰kol-

ství. RovnûÏ pfielom tisíciletí ovlivnil

pana âuraje natolik, Ïe napsal knihu

pod názvem „Historie Anto‰ovic“, kte-

rá byla vydána koncem roku 1999. 

Autor je anto‰ovick˘m rodákem

a jiÏ 30 let zde pÛsobí jako letopisec.

Podklady pro napsání knihy získával

v na‰ich i zahraniãních archivech, mu-

zeích i na farách. Neopomnûl ani za-

znamenat vzpomínky pamûtníkÛ.

Mimofiádného ocenûní si zaslouÏí jeho

genealogické zpracování rodÛ. Pfii této

práci musel prostudovat v Zemském

archivu v Opavû matriky, z nichÏ nej-

star‰í pochází z roku 1658. 

Pan âuraj je také obûtav˘m ãlenem

místní organizace âerveného kfiíÏe,

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, Svazu za-

hrádkáfiÛ a ochráncem pfiírody. 

Témûfi v‰echny v˘daje spojené s na-

psáním knihy si autor hradil sám, a to

vãetnû nákladn˘ch leteck˘ch snímkÛ.

Podûkovat je nutno také sponzorÛm,

kter˘mi nebyli pouze anto‰oviãtí obãa-

né. Jejich zásluhou bylo vybrána znaã-

ná finanãní ãástka a kniha mohla b˘t

vyti‰tûna a pfied Vánoci 1999 prodává-

na, takÏe se nachází témûfi v kaÏdém

místním domû. 

Pfiípadní zájemci si mohou knihu
je‰tû u p. âuraje zakoupit (telefonní
ãíslo 623 92 55).

V bfieznu probûhnou v knihov-
nách v na‰em obvodu tradiãní Dny
ãtenáfiÛ, kdy budou pfiipraveny pro-
gramy pro dûti, drobné ceny pro ví-
tûze soutûÏí a v pfiíslu‰n˘ den promi-
nuty sankãní poplatky za upomínky. 

27. 3. v knihovnû v Muglinovû, ul.

Na Druhém od 9.00 do 18.00 hodin.

28. 3. v knihovnû v Kunãiãkách na

Holvekovû ulici 44 od 10.00 do 18.00

hodin.

28. 3. v knihovnû v Hefimanicích na

Vrbické ulici 133 (budova KD

Dûdina) od 9.00 do 17.00 hodin.

30. 3. v knihovnû ve Slezské

Ostravû na Michálkovické ulici 181 od

9.00 do 18.00 hodin.

30. 3. v knihovnû ve Slezské

Ostravû na Dûdiãné ulici 10 od 9.00 do

18.00 hodin.

31. 3. v knihovnû v Koblovû v bu-

dovû Z· na Anto‰ovické ul. od 12.00

do 16.00 hodin. 

Autor Dûjin Anto‰ovic 65let˘

Pan âuraj pfii vystoupení na jednání zastupitelstva. Foto: archiv SON  

PÛjãovní doba v knihovnách v na‰em obvodu

V knihovnách na‰eho obvodu
probûhnou Dny ãtenáfiÛ

Koncerty opût ve slezsko-
ostravské radnici

Dvû nová komunitní centra
v na‰em obvodu

Na Dny ãtenáfiÛ se dûti uÏ tû‰í Foto: archiv SON



I kdyÏ v poslední dobû je zazname-

nán pokles neomluvené absence ÏákÛ

ve ‰kolách, patfií zá‰koláctví k oÏeha-

v˘m spoleãensk˘m problémÛm, které

musejí fie‰it nejen uãitelé a fieditelé ve

‰kolách, ale také pfiíslu‰ní pracovníci

na‰eho úfiadu. 

Má-li Ïák více neÏ 10 neomluve-

n˘ch hodin a jeho rodiãe odmítají na

v˘zvu vedení ‰kol reagovat a dítû do

‰koly posílat, zasílají fieditelé ‰kol vy-

rozumûní o neomluven˘ch hodinách

Ïáka na odbor sociálních vûcí a na od-

bor ‰kolství a kultury. 

Jak nám fiekla Lenka Chlebová, ku-

rátorka pro dûti a mládeÏ odboru soci-

álních vûcí, roãnû fie‰í 70-100 pfiípadÛ

zá‰koláctví. Absentující Ïáci pocháze-

jí vût‰inou z rodin sociálnû slab˘ch,

v nichÏ sami rodiãe nemají ke vzdûlá-

ní vztah, chybí jim smysl pro povin-

nost a celkovû v˘chovu dûtí zanedbá-

vají. 

Kurátorka si na základû oznámení

ze ‰kol potom pozve nezodpovûdné ro-

diãe i jejich dítû k pohovoru a pro‰etfií

situaci v rodinû. Shledá-li je znaãnû

neutû‰en˘mi a jsou-li vyãerpána

v‰echna mírnûj‰í opatfiení, mÛÏe podat

návrh na umístûní nezletilého ãi mla-

distvého v dûtském domovû nebo dia-

gnostickém ústavu. 

Nûkdy ov‰em není v silách kurátor-

ky pfiípad vyfie‰it, neboÈ rodiãe s ní ja-

koukoliv spolupráci odmítají a na dané

v˘zvy, aby se dostavili, nereagují. 

Tehdy kurátorka oznámí celou zále-

Ïitost pfiestupkovému oddûlení na‰eho

úfiadu. Vedoucí oddûlení Karel

Kosmák nám k tomu fiekl: „Roãnû fie-

‰íme aÏ 20 oznámen˘ch pfiípadÛ zane-

dbání péãe o povinnou ‰kolní docház-

ku ÏákÛ z na‰eho obvodu. Rodiãe jsou

pfiedvoláni a správní orgán pro projed-

návání pfiestupkÛ Ïádá vysvûtlení, proã

jejich dûti nechodí do ‰koly. Pokud zji-

stí, Ïe rodiãe se ‰kolou nespolupracují

a o vzdûlávání dítûte nemají Ïádn˘ zá-

jem, naopak jejich vysvûtlení jsou úãe-

lová ãi vÛbec Ïádná, rozhoduje o sank-

ci, kterou jim udûlí. 

Za zanedbání péãe o povinnou ‰kol-

ní docházku jsme ze zákona oprávnûni

udûlit pokutu do v˘‰e 3 000 Kã, a to

kaÏdému rodiãi jednotlivû. Stává se ta-

ké, Ïe pfied na‰ím správním orgánem

pro projednávání pfiestupkÛ stanou ro-

diãe absentéra dvakrát ãi vícekrát. 

V tûchto pfiípadech je jiÏ moÏné dát

podnût orgánÛm ãinn˘m v trestním fií-

zení na zahájení trestního stíhání rodi-

ãÛ pro ohroÏování mravní v˘chovy

mládeÏe podle paragrafu 217 trestního

zákona. Nepouãitelní rodiãe potom

mohou b˘t potrestáni aÏ dvoulet˘m

odnûtím svobody.

Posledním mládûtem, které se naro-
dilo v loÀském roce v zoologické za-
hradû, byla samiãka hrocha oboj-Ïivel-
ného. Zoo v Ostravû chová hrochy od
roku 1967, od roku 1972 zde bylo od-
chováno celkem 15 mláìat. Hro‰i, do-
sahující v dospûlosti hmotnosti aÏ tfii
tuny, patfií k ménû nároãn˘m zvífiatÛm
v zoologick˘ch zahradách. S odcho-
vem mláìat v‰ak b˘vají ãasto problé-
my. Mají totiÏ velice jemnou kÛÏi, je-
jíÏ poranûní mÛÏe zpÛsobit infekãní
onemocnûní. Problematické b˘vá nû-
kdy i zpûtné zaãlenûní kojící samice
s mládûtem do stáda, ve kterém existu-
je hierarchie. Vzhledem k tomu, Ïe
hro‰i patfií k tropick˘m zvífiatÛm, musí
b˘t vytápûn nejen jejich pavilon, ale
ohfiátá musí b˘t i voda v bazénu. 

Roãní náklady na krmení dospûlého
hrocha ãiní asi 20 tisíc korun. V zim-
ním období spotfiebuje kaÏd˘ hroch asi
10 kg sena, 6 kg jaderného krmiva

(granuláty, chléb) a 10 kg ‰Èavnatého

krmiva - napfi. fiepy. Základem letní

krmné dávky pro hrocha je asi 50 kg

trávy. 

Hro‰i dospívají v pûti letech, mládû

se rodí po osmimûsíãní bfiezosti sami-

ce. Porod vût‰inou probíhá ve vodû

a zajímavé je, Ïe 30-50 kg váÏící mlá-

dû musí rychle vyplavat k hladinû,  aby

se poprvé nadechlo. V dobû odchovu

mláìat b˘vají samice mimofiádnû

útoãné a nebezpeãné. 

Hro‰i patfií mezi dlouhovûká zvífia-

ta, odborná literatura uvádí nejvy‰‰í

dosaÏen˘ vûk 49 let. 

prom. biolog Josef Stehlík, CSc.,

fieditel Z00 Ostrava 

(redakãnû upraveno)

„Nikdy jsme si nedokázali pfiedsta-

vit, Ïe bychom se roze‰li, vÏdyÈ man-

Ïelství je velik˘ závazek“, konstatují

manÏelé Vlosin‰tí, ktefií nedávno osla-

vili diamantovou svatbu, neboÈ spolu

Ïijí jiÏ 60 let. Svatbu uzavfieli 26. 12.

1939 v kostele ve Vratimovû, ale cel˘

Ïivot Ïijí v Kunãicích. 

85let˘ pan Jan Vlosinsk˘ pfii na‰í

náv‰tûvû zavzpomínal, jak se Ïilo

v Kunãicích v minulosti, pfiipomnûl lé-

ta pfied druhou svûtovou válkou, kdy

byl zamûstnán u bratfií PravdÛ, majite-

lÛ kunãického zámku a velko-statku.

Po válce pracoval jako montér a elekt-

rikáfi na rÛzn˘ch stavbách po celé re-

publice, domÛ se mohl vracet ãasto je-

nom na víkendy, kdy se nezmûrnû tû‰il

na svou rodinu - manÏelku a ãtyfii dûti.

Bûhem t˘dne se tedy musela starat

o domácnost a dûti paní Aniãka

Vlosinská sama, a pfiesto tuto situaci

chápala jako svou po-vinnost, kterou

zvládla na v˘bornou. 

Nesnadné chvíle zaÏili bûhem své-

ho ‰edesátiletého manÏelství 

také Jarmila a Teofil Filipcovi. 

Pfii bombardování Zárubku v roce

1944 ztratili stfiechu nad hlavou 

a byli dokonce od sebe naãas odlouãe-

ni. Jejich vzájemnou 

láskou to v‰ak neotfiáslo, naopak ji po-

sílilo. 

Zaposloucháme-li se do vyprávûní

obou manÏelsk˘ch dvojic, zji‰Èujeme,

jak˘m dÛleÏit˘m momentem je napfií-

klad vûrnost, která je nejenom proje-

vem lásky, ale také vnitfiní síly a cha-

rakteru ãlovûka, zatímco nevûra je pro-

jev lidské slabosti, nestálosti, nespo-

lehlivosti a prohry. ManÏelské ‰tûstí

není dar, ale odmûna za vzájemnou

ohleduplnost, sebeovládání a discipli-

novanost.
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ManÏelství jako velik˘ závazek

ManÏelé Filipcovi Foto: archiv SON

ManÏelé Vlosin‰tí Foto: archiv SON

Pod tímto názvem byla vydána na

poãátku roku 2000 reprezentativní na-

hrávka duchovních písní na MC i CD,

která vznikla za podpory tiskového od-

boru Ústfiední rady Církve ãeskoslo-

venské husitské v Praze a místní nábo-

Ïenské obce ve Slezské Ostravû a kte-

rá byla realizována v posledních dnech

mûsíce fiíjna roku 1999 v akusticky do-

konalém Husovû sboru ve Slezské

Ostravû. 52 písní rÛzn˘ch období i sty-

lÛ zaznívá v pestr˘ch úpravách v podá-

ní Komorního chrámového sboru

CâSH Sl. Ostrava (fiídí Zdenûk

Kovalãík), Dûtského pûveckého sboru

ze ‰koly s roz‰ífien˘m vyuãováním hu-

dební v˘chovy (fiídí paní uãitelky

Lenka Roupová a Pavla Dûdiãová)

a mezzosopranistky paní Tamary

Brummerové, sólistky Národního di-

vadla moravskoslezského v Ostravû. 

Nároãn˘ projekt je ukázkou písní

z Dodatku ke Zpûvníku CâSH a lze ho

povaÏovat za projekt vpravdû ekume-

nick˘, neboÈ je zde zastoupena produk-

ce z kancionálÛ katolického, evange-

lického i pÛvodní produkce husitská.

Nahrávka je vûnována také 80. v˘roãí

zaloÏení Církve ãeskoslo-venské hu-

sitské a potû‰í nejen vûfiící, ale i v‰ech-

ny lidi dobré vÛle a pfiede-v‰ím milov-

níky vokální tvorby. 

O kvalitu tohoto nároãného projek-

tu se kromû interpretÛ zaslouÏil i t˘m

odborníkÛ firmy Stylton - technici Ivo

a Radek Roubalovi a hudební reÏisér

Franti‰ek Mixa. Je potû‰itelné, Ïe po

nahrávce CD „Dnes chvalte Pána“ -

v˘bûru staroãesk˘ch chorálÛ z roku

1997, je to jiÏ druh˘ projekt

Komorního chrámového pûveckého

sboru CâSH ve Slezské Ostravû, kter˘

v loÀském roce zpíval na t˘denním

koncertním zájezdu v Nûmecku,  úãin-

koval pfii pfiímém pfienosu âeského

rozhlasu i rádia Svobodná Evropa - na-

posledy 25. 12. 1999. Je potû‰itelné, Ïe

tato v˘znamná kulturní aktivita, pfiesa-

hující hranice na‰eho regionu, je také

v˘raznou, konkrétní reprezentací na‰e-

ho mûstského obvodu. 

Obû nahrávky - jak „A píseÀ no-
vá zní“ (MC 150,- Kã, komplet 
2 CD 300,-Kã), tak „Dnes chvalte
Pána“ (MC 100,- Kã, CD 220,- Kã) 
si mÛÏete objednat na tiskovém od-
boru úfiadu Ústfiední rady 
CâSH, Wichterlova 5, Praha 6-
Dejvice 166 26. 

Dr. Zdenûk Kovalãík

Za zá‰koláctví sv˘ch dûtí mohou b˘t rodiãe potrestáni i vûzením

A píseÀ nová zní...

PfiírÛstky v zoologické zahradû
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Odbor MHDaO ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s. r. o., pfiipravil i v le-
to‰ním roce bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeã-ného odpadu. 

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou na uveden˘ch místech stát 3 - 4
dny. Îádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, stavební suÈ, do-
movní a nebezpeãn˘ odpad. Nebezpeãn˘ odpad (akumulátory, záfiivky, v˘boj-ky,
zbytky barev a léãiv) je moÏno pfiedat do pojízdn˘ch sbûren nebezpeãného od-
padu, které budou pfiistavovány vÏdy jen jeden den a obsluhovány povûfien˘m
pracovníkem (od 10.00 do 18.00 hodin) . 

UpozorÀujeme, Ïe akce není urãena pro právnické osoby. 
Ing. Ilona Boro‰ová, vedoucí odboru MHDaO

ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ
I. cyklus: od 13. do 15. bfiezna 2000
Kunãice n. O. Na âervence u kfiiÏovatky se starou Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou
U s˘pky mezi ulicemi Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada u kfiiÏ. ulic PstruÏí a ·krobálkovy
PstruÏí park u Nadaãní ul. 
Bofiivojova - Osadní kfiíÏení ulic
Polní osada - Zdaru kfiíÏení ulic

II. cyklus: od 16. do 19. bfiezna 2000
Slezská Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské poblíÏ b˘v. Domu mládeÏe
Zvûfiinská u parãíku
M. Svobody u kfiiÏ. s Vozaãskou 
Michálka u kfiiÏ. ulic Na Najmanské-Michalská
·achetní u kfiiÏ. s ulicí Na Jufiince
Slívova Na souvrati

III. cyklus: od 20. do 22. bfiezna 2000
Slezská Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16

Kamenec parkovi‰tû u samoobsluhy
Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská ul. U jeslí
Komerãní kfiiÏ. s ulicí KfiíÏkovského
Hladnovská sídli‰tû-parkovi‰tû

IV. cyklus: od 23. do 26. bfiezna 2000
Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ul. ·védskou

st. Hladnovská kfiiÏ. s Komerãní (u KD)
Vanãurova kfiiÏ. s ulicí Zemanskou 

Sl. Ostrava Sionkova u domu ãp. 6

8. bfiezna u domu ãp. l
Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s Kladivovou

PoÏární u hasiãské zbrojnice
V. cyklus: od 27. do 29. bfiezna
Hefimanice K Oskarce u kfiiÏ. se Záblatskou 

·vejdova u kfiiÏ. s Vrbickou
Fi‰erova u kfiiÏ. s Mare‰ovou

Hefimanice Na Buãinû u kfiiÏ. s Po‰tulkovou
Hru‰ov Plechanovova u kfiiÏ. s M. Henryho

Kaplífiova u kfiiÏ. se ÎiÏkovou
Moravcova u kfiiÏ. se ·imonovou

VI. cyklus: od 30. bfiezna do 2. dubna 2000
Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. se Îalmanovou

Kanczuckého u ul. Orlovské
Na Li‰ãinû kfiiÏ. ulic V Korunce a Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou
Koblov Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická u Nové ‰achty
Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus: od 3. do 5. dubna 2000
Anto‰ovice Anto‰ovická Lopuchová
Koblov Îabník u domu 241/15
Hefimanice Brigádnická J. Baná‰e
Sl. Ostrava Kramoli‰ova âtvercová

Keltiãkova H˘bnerova
Kunãiãky Na rampû Pernerova

ROZMÍSTùNÍ KONTEJNERÒ 
PRO SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU NA ROK 2000

Na níÏe uveden˘ch místech budou kontejnery umístûny vÏdy jeden den v dobû od
10.00 do 18.00 hodin. 
Kunãiãky ·krobálkova-PstruÏí 14. 3. 2000
Slezská Ostrava Slívova-Na souvrati 17. 3. 2000
Slezská Ostrava Na Burni u ãp. 1085/16 21. 3. 2000
Muglinov Komerãní (u KD) 22. 3. 2000
Muglinov Vanãurova - Zemanská 23. 3. 2000
Hefimanice ·vejdova - Vrbická 27. 3. 2000
Hru‰ov Plechanovova - M. Henryho 28. 3. 2000
Hru‰ov Na Li‰ãinû - Kotalova 30. 3. 2000
Koblov Koblovská - Lamafi 31. 3. 2000

V informaãních materiálech âes-

ké energetické agentury a Ener-ge-

ticko-konzultaãní a informaãní sluÏ-

by jsou mj. uvádûny tepelné ztráty,

které vznikají v nezateple-n˘ch do-

mech, kde uniká 30 aÏ 40 procent

tepla okny a venkovními dvefimi,  20

- 25 procent stûnami, 15 - 20 procent

stfiechou, 5 - 15 procent podlahou. 

V souãasné dobû, kdy ceny za te-

pelnou energii znaãnû stoupají, je te-

dy nutné zváÏit, jak si poãínat, aby

náklady na vytápûní byly co nej-niÏ-

‰í. 

V‰ichni bychom si mûli uvû-do-

mit, Ïe s jak˘mkoliv dal‰ím stup-

nûm teploty, kter˘ pfiidáme otoãe-

ním kohoutku na radiátoru, se nákla-

dy na vytápûní zvy‰ují aÏ o ‰est pro-

cent. 

Jaká teplota vzduchu by podle od-

borníkÛ mûla b˘t v jednotliv˘ch

místnostech? V koupelnách 23 aÏ

24 °C, v dûtsk˘ch a ob˘vacích poko-

jích 20 - 22 °C, v kuchyních 18 aÏ

20 °C, v loÏnicích 17 aÏ 18 °C

a v pfiedsíních 14 °C. 

Opou‰tí-li ãlenové domácnosti

byt na jeden den, je moÏné sníÏit

teplotu v bytû na 15 stupÀÛ Celsia,

odjíÏdí-li na del‰í dobu mimo do-

mov, mohou regulovat teplotu ve

v‰ech místnostech na úroveÀ kolem

deseti stupÀÛ Celsia. Takov˘mto

opatfiením lze u‰etfiit aÏ tfii ãtvrtiny

tepelné energie. 

V dobfie zatepleném domû ãi bytû

s kvalitními okny a dvefimi, kdy ne-

vzniká nepfiíjemn˘ prÛvan, staãí

k udrÏení tepelné pohody vytápûní

na niÏ‰í teplotu neÏ v bûÏné ne-kva-

litnû tepelnû zabezpeãené v˘-stavbû.

Je-li teplota stûn v dobfie zatepleném

domû 19 °C, staãí tato teplota vzdu-

chu k pocitu pohody. V domû, jehoÏ

stûny mají pouze 

14 °C, musí teplota vzduchu v míst-

nostech dosáhnout 24 °C, aby se li-

dé cítili pfiíjemnû. I z tohoto dÛvodu

je u dobfie izolovan˘ch domÛ spotfie-

ba tepla pomûrnû nízká. 

Jak ukázaly rÛzné testy, uniká

pfies zasklené plochy pûtinásobnû ví-

ce tepla neÏ pfies obvodové zdivo.

K úspofie tepla mÛÏe pfiispût i pouhá

Ïaluzie v oknû, která zmírní ztrátu

tepla aÏ o 40 procent. 

âeská energetická inspekce za-

vedla pod zá‰titou Ministerstva pro

Ïivotní prostfiedí âR pro zájemce

o energetické informace o úsporách

pfii vytápûní domácností bezplatnou

infolinku. Staãí, kdyÏ vytoãíte tele-

fonní ãíslo 0800 155 211 a sdûlíte

své jméno a zpûtné telefonní ãíslo.

V únoru zaãne dlouho oãekávaná

a odkládaná rekonstrukce vodo-vod-

ní sítû v Kunãicích. Vodovodní fiad

se bude vymûÀovat na násle-dují-

cích ulicích: Dfievafiská, Pinka-vova,

DráÏní, Na Lachu, Meziveská, ãást

¤ímanovy, ãást Fr˘decké. V pfiípadû

dobré finanãní situace MMO bude

rekonstrukce pokraão-vat v ostat-

ních ãástech Kunãic je‰tû letos.

V opaãném pfiípadû by pokra-ãovala

v roce 2001. 

Plán rozvozu lahví
propan-butanu

27. 3. a 26. 4. budou propan-butanové láhve prodávány a vymûÀová-

ny v Hru‰ovû a v Anto‰ovicích. 

V Hru‰ovû bude rozvozové vozidlo pfiistaveno u LPG p. Tomeãka

„H“ od 13.20 do 13.30 hodin, v Anto‰ovicích u restaurace od 13.40 do

13.45 hodin. 

1. 3. , 15. 3. , 29. 3. , 12. 4. a 26. 4. budou propan-butanové láhve pro-

dávány a vymûÀovány na následujících prodejních místech: 

název obce prodejní místo pfiibliÏn˘ ãas

Kunãice n. O. kfiiÏovatka 6.40 - 6.43 hod. 
po‰ta 6.45 - 6.47 hod. 

Kunãiãky p. Horváth „H“ 6.55 - 7.05 hod. 
Sl. Ostrava kolonie Salma 7.35 - 7.40 hod. 
Hru‰ov Na Li‰ãinû 9.00 - 9.05 hod. 
Hefimanice finské domky 9.15 - 9.20 hod. 

obchod 9.22 - 9.25 hod. 
p. Dostál 9.27 - 9.30 hod. 
prodejna potravin 9.32 - 9.35 hod. 

Pfiipomínky k rozvozu lahví PB vyfiizuje dispeãink ND âSAD
Havífiov (tel. ã. 681 10 96/kl. 130, 173), nebo pfiímo osádka vozidla.

Co moÏná nevíte o vy-
tápûní domácností

Bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu

Rekonstrukce vodovodní
sítû v Kunãicích


