
v minulém ãísle Slezskoostravsk˘ch
novin jsem hovofiil o minulém roce.
Tentokrát se pokusím velmi struãnû na-
stínit, co oãekáváme od roku 2000. 

NejtûÏ‰ím úkolem bude, podobnû ja-

ko vloni, finanãní hospodafiení.
Rozpoãet, kter˘ v prosinci roku l999
schválilo obvodní zastupitelstvo v cel-
kovém objemu l5l,5 mil. Kã, kryje pou-
ze nejnutnûj‰í potfieby obvodu. 

V˘‰e finanãních prostfiedkÛ, které
mají pfiidûleny jednotlivé odbory obvod-
ního úfiadu, je vesmûs niÏ‰í neÏ v pfiede-
‰lém roce. Znamená to, Ïe se musí hos-
podafiit velmi úspornû a souãasnû musí-
me dbát na to, aby vynaloÏené prostfied-
ky byly skuteãnû podloÏeny odevzda-
nou prací. Dovolte mi nûkolik pozná-
mek:

Situaci v údrÏbû silnic a v údrÏbû ze-
lenû máme proto tak komplikovanou,
protoÏe ná‰ obvod tvofií asi l/4 celkové
plochy mûsta, coÏ znamená nejvût‰í dél-
ku silnic a nejvíce zelen˘ch ploch.
Musíme zaji‰Èovat provoz ‰kol, v jejichÏ
budovách se zaãínají objevovat neãeka-
né potíÏe. Velmi silnû nám zatéká do
jednoho z pavilonÛ ‰koly v Koblovû,
podobné potíÏe máme ve ‰kole na
Chrustovû ulici a v pofiádku není vodo-
tûsná izolace ‰koly na ·krobálkovû uli-
ci. KdyÏ k tomu pfiipoãtete opravy a udr-
Ïování bytÛ, pak sami vidíte, Ïe by bylo
zapotfiebí daleko více penûz neÏ máme.
Podobnû z dÛvodu omezen˘ch financí
pfiedpokládáme v investicích pouze
plynofikaci Salmy a Zvûfiiny a snaÏíme
se o plynofikaci Îabince. RovnûÏ musí-
me nalézt peníze na dokrytí sanace pa-
nelov˘ch domÛ na Hladnovské ulici. 

Mimo to budeme vyplácet asi 43 mil.
Kã na sociálních dávkách, takÏe kdyÏ to
v‰e seãtete a pfiipoãtete v˘daje na chod
úfiadu vãetnû v˘dajÛ na splátky na‰ich
dluhÛ, vidíte, Ïe v oblasti hospodafiení je
opravdu tûsno. 

Na druhé stranû se zdá, Ïe se nám po-
dafií prodat urãité pozemky a dal‰í ne-
movitosti, takÏe bychom vytvofiili doda-
teãn˘ zdroj pro financování nûkter˘ch
akcí. 

Rok 2000 je zároveÀ rokem pfiípravy
na pfiechod na vy‰‰í územní celky, ãili
na pfiechod na regiony. Zásadním zpÛso-
bem bude zmûnûno financování obcí.
Ve‰keré danû budou odvádûny do cent-
ra a odtud zpûtnû pfierozdûlovány na re-
giony a obce. Z hlediska mûstsk˘ch ob-
vodÛ to znamená, Ïe budou dostávat pe-
níze od mûsta. ¤íká se tomu systém sdí-
len˘ch daní. Tato informace je ov‰em
pfiedbûÏná. Vûci se dopracovávají a pfii-
pravuje se nov˘ Statut mûsta Ostravy. O
v‰ech zmûnách Vás budeme informovat. 

Je‰tû bych se chtûl zmínit o novém
zákonu ã. 359/l999 Sb. o sociálnû-práv-
ní ochranû dûtí. Tento zákon podstatnû
roz‰ifiuje povinnosti pracovníkÛ na‰eho

sociálního odboru, protoÏe ukládá dale-
ko vût‰í péãi ze strany úfiadu o dûti, o
které se jejich rodiãe nestarají tak, jak
by mûli. T˘ká se to také dûtí, které jsou
umístûny v ústavech ãi jin˘ch zafiíze-
ních. Problém, jak to udûlat, musíme fie-
‰it v nejbliÏ‰í dobû. 

ÚkolÛ je opravdu mnoho a v tomto
ãlánku jsem je nemohl v‰echny vy-
jmenovat. Vûfiím v‰ak, Ïe s Va‰í pomo-
cí je v‰echny zvládneme. 

Vá‰ starosta 
Ing. Jan Svozil

Na podzim minulého roku nûkdo
v Kunãicích poniãil písmena na pomní-
ku T. G. Masaryka a bustu pomaloval
ãervenou barvou. Zda se to stalo z po-
litick˘ch dÛvodÛ, nebo se jednalo
o obyãejn˘ vandalismus, to se jiÏ nedo-
zvíme, protoÏe policie pátrání po ne-
známém pachateli zastavila.

Po dohodû s vedením mûstského ob-
vodu Slezská Ostrava bylo rozhodnuto,
Ïe obnova a následná údrÏba tohoto pa-
mátníku budou provedeny na náklady
úfiadu. Objevily se v‰ak neãekané pro-
blémy. Pozemek, na kterém památník
stojí, nepatfií totiÏ mûstskému obvodu
Slezská Ostrava, ale Pomocné ‰kole
v Kunãicích. Díky vstfiícnému pfiístupu
fieditelky této ‰koly, ·kolského úfiadu
v Ostravû a majetkoprávního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava bylo dosaÏeno
dohody o bezúplatné v˘pÛjãce daného
p o -
zemku. Jednoduché nebylo ani získání
povolení na vykácení pfierostlé zelenû.
Nakonec odbor Ïivotního prostfiedí
Magistrátu mûsta Ostravy toto povole-

ní vydal, ale s podmínkou, Ïe ÚMOb
Slezská Ostrava zajistí náhradní v˘sad-
bu zelenû.

Snadnou záleÏitostí nebylo ani oãi‰-
tûní a nakonzervování busty. Tento
problém byl konzultován s pracovníky
muzea. Zhotovení mramorové desky
s iniciálami TGM zajistil odbor ‰kol-
ství a kultury ÚMOb Slezská Ostrava.

Podûkování si také zaslouÏí v‰ichni,
ktefií se podíleli na úklidu prostranství
kolem pomníku.

Pfies v‰echny uvedené problémy by-
ly ve‰keré potfiebné práce ukonãeny
vãas, takÏe nic nebránilo tomu, aby byl
uctûn památn˘ den narození na‰eho
prvního prezidenta. K pomníku poloÏil
kvûtiny pan starosta ing. Jan Svozil. 

Na závûr bych chtûl podûkovat
v‰em, ktefií se jakkoliv podíleli na úpra-
vû a obnovû pomníku T. G. Masaryka
v Kunãicích.

Jaromír Wagner

Roãník VIII � bfiezen-duben 2000 � zdarma

Zveme obãany na dal‰í

zasedání ob-
vodního zastu-

pitelstva,
které se uskuteãní

1. ãervna 
od 15.00 hodin
v Kulturním domû

v Muglinovû. 
Zasedání je vefiejné.

Slovo starosty

VáÏení spoluobãané,

Busta T. G. Masaryka 
v Kunãicích opût na svém místû

Pan starosta pokládá k pomníku kvûti-
ny. Foto: archiv SON 

Z jednání 
zastupitelstva
Mimofiádné zasedání Obvodního

zastupitelstva mûstského obvodu
Slezská Ostrava, které se konalo 
l6. bfiezna 2000 v Kulturním domû
v Muglinovû, schválilo mj.

– jednací fiád Obvodního zastupitel-
stva mûstského obvodu Slezská Ostrava,  

– pfiedloÏenou zprávu o hospodafiení
MO Slezská Ostrava za rok l999 a zprá-
vu o v˘sledku inventarizace majetku
a závazkÛ MO Slezská Ostrava za rok
l999,

– informativní zprávu o ãerpání Úãe-
lového fondu obce v rámci „Programu
poskytování státních pÛjãek na opravy
bytového fondu”, urãeného pro obce po-
stiÏené záplavami,

– informativní zprávu o ãerpání Úãe-
lového fondu oprav a modernizaci obyt-
n˘ch domÛ na území mûstského obvodu
Slezská  Ostrava a o poskytování úvûrÛ
z tohoto fondu. 

Rozhodlo mj.
– o pfiijetí penûÏních darÛ od spoleã-

ností METACOM Ostrava, s. r. o.,
a HARPER car, s. r. o., na kulturní úãe-
ly - na úhradu provozních nákladÛ pfii
pofiádání koncertÛ v obfiadní síni slez-
skoostravské  radnice a na záchovnou
údrÏbu slezskoostravské radnice,

– o pfiijetí penûÏního daru od spoleã-
nosti TECHNOPROJEKT, a. s., na
úhradu provozních nákladÛ koncertÛ,
pofiádan˘ch v obfiadní síni  slezskoos-
travské radnice,

– o prodejích a zámûrech prodejÛ by-
tov˘ch jednotek, nemovitostí a pozem-
kÛ a

– o prominutí poplatkÛ z prodlení
v pfiípadû nájemníkÛ, ktefií  uhradili dluh
na nájemném.



29. schÛze Obvodní rady mûstského
obvodu Slezská Ostrava dne 2. 3.
schválila mj. zmûnu názvu odboru ma-
jetkoprávního na majetkov˘ a zmûnu
názvu odboru místního hospodáfiství,
dopravy a obchodu na odbor dopravy
a komunálních sluÏeb. Zfiídila také
s úãinností od 1. 4. 2000 u poslednû
jmenovaného odboru ‰est funkãních
míst pracovníkÛ pro vefiejnû prospû‰né

práce. U odboru organizaãního a vnitfi-
ních vûcí zfiídila funkãní místo vedoucí-
ho správního oddûlení (Bc. Karel Kos-
mák) a funkãní místo referenta pro pfie-
stupky (Milu‰e Enenklová). Tito dva
pracovníci mají pracovnu v pfiízemí
slezskoostravské radnice (dvefie ã. 4).

Sylva Kaiserová, 
vedoucí odboru organizaãního

a vnitfiních vûcí

âteme z úfiední desky
- Magistrát mûsta Ostravy - odbor ochrany vod a pÛdy oznámil zahá-

jení vodoprávního fiízení o povolení stavby vodohospodáfiského díla
„ProdlouÏení vefiejného vodovodního fiadu na ulici U Nové ‰achty
v Ostravû - Koblovû. PfiedloÏen˘ projekt fie‰í prodlouÏení vodovodního fia-
du v délce 77, 5 metrÛ z trub PVC 9O. Stavba bude umístûna na pozem-
cích parc. ã. 1043 a 2007/l. 

- Magistrát mûsta Ostravy - odbor Ïivotního prostfiedí oznamuje prove-
dení registrace v˘znamného krajinného prvku „Údolí u b˘valé vleãky
k Dolu Oskar”. Posláním VKP je ochrana údolí v severov˘chodní ãásti
Hefimanic, mezi objektem b˘valého Dolu Oskar a Orlovskou ulicí. K zása-
hÛm, které by mohly vést k po‰kození nebo zniãení VKP ãi oslabení jeho
ekologicko - stabilizaãní funkce, patfií zejména umisÈování staveb, pozem-
kové úpravy nebo zmûny kultur pozemkÛ. Subjekt, kter˘ takovéto zásahy
zam˘‰lí, si musí opatfiit závazné stanovisko orgánu ochrany pfiírody. 

- Magistrát mûsta Ostravy, odbor Ïivotního prostfiedí, oznamuje prove-
dení registrace v˘znamného krajinného prvku „Remíz na Podlesí -
Koblov”. Posláním VKP je ochrana hodnotn˘ch vzrostl˘ch dfievin vãetnû
jejich stanovi‰tû v blízkosti komunikace pfii hranici zastavûného území ob-
ce a pozemkÛ ZPF. Dfieviny zde plní v˘znamné funkce, pfiedev‰ím kraji-
náfisko - estetickou a hygienickou.
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Vzhledem k rostoucímu poãtu tzv.
ãern˘ch staveb provádûjí pracovníci
stavebního úfiadu pfii odboru v˘stavby
ÚMOb Slezská Ostrava v rámci státní-
ho stavebního dohledu kontroly roze-
stavûn˘ch staveb. Obhlídky na stavbách
dále provádûjí i pracovníci stavební po-
licie pfii stavebnû správním odboru
Magistrátu mûsta Ostravy, ktefií mají ja-
ko jediní moÏnost ukládat blokové po-

kuty. Pfii kontrolách se prokazují slu-
Ïebním prÛkazem a pouÏívají bílou slu-
Ïební felicii s poznávací znaãkou OVT
01 41. V pfiípadû, Ïe by va‰i stavbu kon-
troloval kdokoliv bez prokázání se slu-
Ïebním prÛkazem, pfiípadnû na vás po-
Ïadoval úhradu pokuty, mÛÏete tuto
skuteãnost nahlásit na oddûlení staveb-
ní policie, odbor stavebnû správní
Magistrátu mûsta Ostravy.

ZpfiísÀuje se vstup do podnikání pro
zahraniãní fyzické osoby

– pokud taková osoba nepodniká
v zahraniãí, musí mít napfied u nás po-
volen pobyt za úãelem podnikání, tepr-
ve pak mÛÏe získat Ïivnostenské opráv-
nûní. 

Dochází ke zmûnû v‰eobecn˘ch pod-
mínek provozování Ïivnosti

– dal‰í v‰eobecnou podmínkou je
pfiedloÏení (pfii ohlá‰ení Ïivnosti nebo
Ïádosti o koncesi) dokladu o tom, Ïe fy-
zická osoba nemá daÀové nedoplatky.
Tento doklad vystaví pfiíslu‰n˘ finanãní
úfiad. ZpfiísÀuje se také posuzování bez-
úhonnosti, doklady nesmûjí b˘t star‰í
neÏ tfii mûsíce.

Dále se zpfiísÀují poÏadavky na oso-
bu odpovûdného zástupce – ten mj. mu-
sí b˘t k podnikateli v pracovnûprávním
vztahu (nejde-li o manÏela), musí mít
na území âR trval˘ pobyt a musí se zú-
ãastÀovat provozu Ïivnosti. 

Dal‰í zmûny se t˘kají provozoven,
zpfiesÀuje se definice, zavádí se povin-
nost podnikatele na Ïádost Ïivnosten-
ského úfiadu prokázat vlastnické nebo
uÏívací právo k objektÛm nebo místnos-
tem provozovny, u ubytovacích provo-
zoven uvést novû i kategorii a tfiídu.

Mûní se i úprava ustanovení o trÏním
fiádu vydaném obcí - obec mÛÏe zejmé-
na stanovit, Ïe nûkteré druhy prodeje
zboÏí nebo poskytování sluÏeb jsou mi-
mo provozovnu v obci nebo její ãásti
zakázány. ZpfiísÀují se poÏadavky na
prokazování odborné zpÛsobilosti u fie-
mesln˘ch, vázan˘ch a koncesovan˘ch
Ïivností, vÏdy se kromû kvalifikaãních
poÏadavkÛ vyÏaduje praxe v oboru ne-
bo pfiíbuzném oboru. 

Zcela novû jsou upraveny základní
povinnosti podnikatele: musí zajistit
úãast odpovûdného zástupce pfii provo-
zování Ïivnosti, pro úãely doruãování
písemností oznaãit místo podnikání od-
li‰né od bydli‰tû, poskytnout v provo-
zovnû doklady o zpÛsobu nabytí zboÏí
a materiálu, zajistit pfiítomnost osoby

splÀující znalost ãeského ãi slovenské-
ho jazyka v provozovnû v provozní do-
bû, dále musí pfieru‰ení podnikání na ví-
ce neÏ pÛl roku pfiedem písemnû ozná-
mit Ïivnostenskému úfiadu (pfiitom mÛ-
Ïe pfieru‰it provozování Ïivnosti maxi-
málnû na dva roky), v místû podnikání
ãi sídle zajistit pfiijímání písemností,
vydávat doklady o prodeji zboÏí a plnit
fiadu dal‰ích povinností. 

Mûní se také náleÏitosti a postup pfii
ohlá‰ení Ïivnosti, zejména se mûní
místní pfiíslu‰nost Ïivnostensk˘ch úfia-
dÛ podle místa bydli‰tû podnikatelÛ -
fyzick˘ch osob (dosud bylo rozhodující
místo podnikání), stanoví se náleÏitosti
adres, mimo jiné i povinnost informo-
vat úfiad o pfiípadném dfiívûj‰ím sankã-
ním zru‰ení Ïivnostenského oprávnûní
a povinnost doloÏit vlastnické nebo jiné
právo k místu podnikání. 

Zavádí se moÏnost nápravy u ne-
správnû vydaného Ïivnostenského
oprávnûní a opravy zjevn˘ch chyb a ne-
správností v písemném vyhotovení ÎL.
Novela zákona také upfiesÀuje zánik
a zru‰ení Ïivnostenského oprávnûní, ze-
jména je novû moÏno zru‰it oprávnûní
na návrh správy sociálního zabezpeãení
podnikateli, kter˘ neplní závazky vÛãi
státu. Lze také zru‰it oprávnûní podni-
kateli, kter˘ neprovozuje Ïivnost po do-
bu del‰í neÏ ãtyfii roky. Na Ïádost pod-
nikatele zru‰í úfiad oprávnûní aÏ po do-
loÏení souhlasu správce danû, omezuje
se moÏnost nového ohlá‰ení Ïivnosti po
jejím sankãním zru‰ení, zavádí se ozná-
mení zru‰ení Ïivnostenského oprávnûní
na úfiední desce okresního úfiadu v pfií-
padû, Ïe podnikatel jiÏ nesplÀuje pod-
mínku bezúhonnosti. 

¤ada zmûn se t˘ká i pfiesunÛ Ïivnos-
tí mezi skupinami Ïivností voln˘ch, fie-
mesln˘ch, vázan˘ch a koncesovan˘ch.
Podrobné informace lze najít v zákonû
ã. 356/l999 Sb., kter˘m se Ïivnostensk˘
zákon mûní a doplÀuje.

Ing. Franti‰ek Indra,  
vedoucí ÎÚ ÚMOb MOaP

Nelíbí se vám, Ïe pfies den svítí vefiejné osvûtle-
ní? 

Potom tuto skuteãnost nahlaste na dispeãink Ostravsk˘ch komuni-
kací na tel. ã. 661 20 36. Na tomto ãísle mÛÏete také oznámit poru-
chy vefiejného osvûtlení nebo semaforÛ, pfiípadnû v˘skyt zdemolova-

Pozor na novelu Ïivnostenského zákona
Od l. bfiezna tohoto roku zaãal platit ve v˘raznû zmûnûné podobû Ïivno-

stensk˘ zákon. Nûkteré zmûny jsou drobnûj‰í, nûkteré v‰ak zásadnû mûní
vzájemn˘ vztah Ïivnostensk˘ch úfiadÛ a podnikatelÛ a práva i povinnosti na
obou stranách tohoto vztahu. V tomto ãlánku uvedeme nejdÛleÏitûj‰í zmûny.

ORGANIZAâNÍ ZMùNY NA Ú¤ADù 

Stavebníci, pozor!

Pozvánka do zoo
Zoologickou zahradu v Ostravû nav‰tívilo v prvních tfiech mûsících le-

to‰ního roku 13 000 milovníkÛ zvífiat. Zoo je pfiipravena na hlavní ná-
v‰tûvnickou sezonu a jiÏ nyní mÛÏe nabídnout celou fiadu novinek. Pozorní
náv‰tûvníci zaznamenají v pavilonu primátÛ pfiírÛstek u makakÛ lvích a le-
murÛ kata. Ve skupinû vzácn˘ch sik vietnamsk˘ch, ktefií patfií k ohroÏen˘m
druhÛm jelenÛ, se narodil jeden kolouch. Do v˘bûhu se sv˘mi matkami
chodí i tfii mláìata lam alpak a kÛzlata koz kamerunsk˘ch. K vidûní jsou
i atraktivní mláìata narozená koncem loÀského roku - Ïirafí sleãna
Hermína a samiãka hrocha obojÏivelného. Mimofiádn˘m pfiírÛstkem os-
travské zoo je mlad˘ pár orlosupÛ bradat˘ch, získan˘ v prÛbûhu bfiezna
z Rakouska a Nûmecka. Orlosupi, ktefií jsou v Ostravû vystavováni poprvé,
byli dovezeni v rámci Evropského záchranného programu. Snaha o jejich
získání trvala nûkolik let a byla koneãnû korunována úspûchem. 

Plné ruce práce mají v tûchto dnech zahradníci, ktefií provádûjí novou
v˘sadbu a úpravy travnat˘ch ploch. V zoo bylo instalováno nûkolik nov˘ch
informaãních tabulí se zajímavostmi ze Ïivota zvífiat. Ostravská zoo má
otevfieno kaÏdodennû od 8 do 19 hodin, pokladny a pavilony zvífiat se uza-
vírají jiÏ hodinu pfied uzavfiením zoo.   Prom. biol. Josef Stehlík, CSc.,

fieditel ZOO Ostrava

✔ Oblastní spolek âerveného kfiíÏe v Ostravû pfiipravil pro zájemce zdravotní kurz
pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí. Absolventi mohou jezdit jako zdravotníci
na ‰koly v pfiírodû, ozdravné pobyty, dûtské tábory a podobnû.

✔ Do Poruby byl pfiestûhován z Ostravy okresní soud. V budovû na  ulici
U soudu 4 je umístûna správa soudu a podatelna. Jsou zde také vyfiizovány ob-
ãanskoprávní, exekuãní, obchodní a pracovnûprávní záleÏitosti. V Moravské
Ostravû na Sokolské tfiídû zÛstalo pracovi‰tû okresního soudu s agendami: 
opatrovnickou, dûdickou a trestní.

✔ Termíny urãené k uzavfiení sÀatku ve slezskoostravské radnici: 29. dubna, 
20. kvûtna, 3. ãervna, 17. ãervna, 1. ãervence, 22. ãervence, 5. srpna, 19. srpna.

✔ Dopravní podnik Ostrava, a. s., sjednotil tarifní pfiiráÏku v tramvajové, tro-
lejbusové a autobusové dopravû za jízdu na ãerno. V˘‰e tarifní pfiiráÏky zÛstává
ve v˘‰i 200 Kã pfii zaplacení v hotovosti ve vozidle, nebo do sedmi dnÛ na odbo-
ru pfiepravní kontroly. Pokud tak cestující neuãiní, je povinen do 60 dnÛ zapla-
tit jízdné, pfiiráÏku 500 Kã a ostatní náklady spojené s touto  platbou.

Sdûlení obãanÛm



O potfiebû otevfiené komunikace ‰koly s rodi-
ãovskou a obãanskou vefiejností nemÛÏe rozhod-
nout zákonná norma (zákon o svobodném pfiístupu
k informacím). Prav˘m dÛvodem je pfiesvûdãení,
Ïe nejv˘stiÏnûj‰ím pojmem, vymezujícím vztah
‰koly, rodiãovské a obãanské vefiejnosti, je part-
nerství, v nûmÏ jsou obsaÏeny téÏ spoleãn˘ zájem,
dÛvûra, spolupráce, souãinnost, vstfiícnost, potfieba
poznání a osobního kontaktu – v‰echno vlastnosti,
kter˘ch není nikdy v Ïivotû pfiespfiíli‰. Uplynul˘
rok nám poskytl dostatek dÛvodÛ k pfiesvûdãení,
Ïe se o to v‰ichni snaÏíme. To samo o sobû není
málo.

Nemá-li ‰kola trpût pocitem neobjektivnosti,
niÏ‰ího hodnocení ze strany vefiejnosti, musí vy-
tváfiet dostatek pfiíleÏitostí k poznání ‰ífie a kvality
své umûleckopedagogické a v˘chovné ãinnosti,
ale také k poznání toho, oã usiluje a kam smûfiuje.

Vnûj‰í obraz ZU· E. Runda je vefiejností vní-
mán pfiedev‰ím reflexí viditeln˘ch a zjevn˘ch zna-
kÛ, projevÛ, prezentaãních a koncertních aktivit,
úãastí a úspûchy ÏákÛ a jejich uãitelÛ ve v˘znam-
n˘ch soutûÏích a také kvalitou vzájemné komuni-
kace. Spoleãná práce je ve skuteãnosti ‰ir‰í, bo-
hat‰í a ve sv˘ch dÛsledcích pfiesahuje v˘hradnû
vzdûlávací, v˘chovné a umûleckopedagogické
kvality toho, co se ve ‰kole dennû odehrává. Ve
spoleãné práci pedagogÛ a na‰ich ÏákÛ je trvale
pfiítomna mimo jiné snaha motivovaného zaujetí
spoleãnou prací, potfieba vlastní soustavné tvofiivé
ãinnosti, aktivního vztahu k Ïivotu, schopnost
konfrontovat sebe sama s vlastní pfiípravou a také
s ostatními, stálá snaha vytváfiet podmínky uznání
a úspûchu, a také vûdomí, Ïe odmûna je podmínû-
na soustfiedûnou prací a nutností pfiedvést v˘sled-
ky pfiípravy. V neposlední fiadû chceme zprostfied-
kovat vstup umûní, kultury, ale i kulturnosti do in-
dividuálního Ïivotopisu na‰ich ÏákÛ a studentÛ,
a to v‰e bez rozdílu vûku, sociálního postavení
a míry talentu. Máme v˘hodu, Ïe v tom nejsme se
sv˘mi Ïáky osamoceni.

Pfiedností je zájem, porozumûní, ale rovnûÏ po-

moc (vãetnû finanãní) a spolupráce v‰ech, ktefií cí-
tí spoluzodpovûdnost. Mohu uvést desítky rodiãÛ,
prarodiãÛ (nikoli bezejmenn˘ch), mohu mluvit
o institucích a organizacích, bez jejichÏ souãin-
nosti bychom jen obtíÏnû zvládali nûkteré úkoly,
které povaÏujeme za velmi dÛleÏité, ne-li nezbyt-
né. SdruÏení rodiãÛ a pfiíznivcÛ ZU· E. Runda je
partnerem prvofiad˘m, dále zastupitelstva mûst-
sk˘ch obvodÛ, v nichÏ ‰kola pÛsobí, tj. Slezská
Ostrava, Radvanice, Bartovice a Michálkovice
a zejména souãasné i dfiívûj‰í vedení radnic, vstfiíc-
né vedení radnice Moravské Ostravy, ale rovnûÏ
nûkteré firmy – za v‰echny lze jmenovat SME, po-
ji‰Èovnu Allianz, holandsk˘ architektonick˘ ateli-
ér Studioacht, francouzskou firmu Airelec...

Samozfiejmou souãástí na‰í práce je adekvátní,
individuální a efektivní péãe o mimofiádnû talento-
vané Ïáky a studenty. Ti vyÏadují zv˘‰en˘ objem
spoleãné práce, vût‰inou hodnû pfies obvyklou mí-
ru vyuãovacích povinností. Zvlá‰tností není indi-
viduální pfiíprava o sobotách, nedûlích, pfiípadnû
o vedlej‰ích, a dokonce i o hlavních prázdninách.
V˘sledkem intenzivního spoleãného úsilí je pak
nûco, co nelze pfiehlédnout – úspûchy v prestiÏ-
ních soutûÏích mezinárodních i zahraniãních,
vãetnû prvních míst ãi absolutních vítûzství, studi-
um na‰ich ÏákÛ na stfiedních a vysok˘ch umûlec-
k˘ch ‰kolách, pozvání k úãinkování na koncertech
pfiedních symfonick˘ch orchestrÛ, nahrávání ve
studiích rozhlasu i televize.

Stálá moÏnost a pravidelná nutnost konfronta-
ce s tím, co vzniká v ostatních základních umûlec-
k˘ch ‰kolách, pfiiná‰í uznání ÏákÛm i ‰kole a in-
spirativní podnûty pro trval˘ rÛst úrovnû umûlec-
kopedagogické práce na‰í ‰koly. LoÀsk˘ rok byl
v tomto ohledu mimofiádnû ‰tûdr˘. V národní sou-
tûÏi ZU· âR se stal Ïák na‰í ‰koly Luká‰
Vondráãek (nar. 1986) absolutním vítûzem celo-
státního kola. Mezi na‰imi ostatními klavíristy ne-
byl osamocen, i kdyÏ v˘jimeãn˘. Kromû uvedení
Gershwinovy Rapsodie v modrém na koncertû
s Janáãkovou filharmonií Ostrava kfitil samostatné

CD, se Severoãeskou filharmonií Teplice vystou-
pil se sólov˘m partem v Koncertu ã. 1 C dur L.
van Beethovena, oslnil americké publikum
v Chicagu a New Yorku, stejnû jako posluchaãe na
svém záfiijovém anglickém turné. Velmi úspû‰né
byly Veronika JavÛrková, Ivana Hutáková,
Karolína Kárníková, Aniãka Kostolányiová, Nikol
Bóková, Adriana Îigmundová, Dita Zábranská,
Monika Gebauerová. Jejich úspûch je také úspû-
chem jejich uãitelek – Mgr. L. Vondráãkové, M.
Pazdziorové, Mgr. L. Svobodové a H. âa‰ové.

Mimofiádn˘ byl úspûch Matûje Dovaly, kter˘
pod vedením paní uãitelky O. ·mídové patfiil
k nejlep‰ím v národní skladatelské soutûÏi (triená-
le) a navíc získal i zvlá‰tní cenu poroty. Tradiãnû
úspû‰ní houslisté byli zváni k úãinkování na mno-
ha prestiÏních soutûÏích. Ondfiej Kvita (nar. 1984)
byl druh˘ v silné konkurenci ústfiedního kola ná-
rodní soutûÏe ZU·, v˘razn˘ úspûch zaznamenal
ve spoleãn˘ch vystoupeních s houslistou Jifiím
Svrãinou (nar. 1984) a klavíristou Alexandrem
Star˘m (nar. 1983), Ïákem E. Czerné ze ZU·
v Ostravû-Porubû (1. místo).

Samostatn˘mi úspûchy v oblastním kole ná-
rodní soutûÏe se mohou právem pochlubit Marta
Faiková, Helena Chejnová, Bfietislav ·evãík,
Michaela Wdówková a Jana ·nerchová. Velk˘ po-
díl na tûchto úspû‰ích mají pedagogové tûchto Ïá-
kÛ – Mgr. ZdeÀka Hali‰ková a Mgr. V. Pacáãek.

Komorní soubory slavily úspûchy v soutûÏi K.
Ditterse z Dittersdorfu (na jejich pfiípravû se kro-
mû jiÏ jmenovan˘ch pedagogÛ podílely je‰tû M.
Bohu‰ová, E. Temlová, J. Tomá‰ová a V.
Zubíãková). Nelze nevzpomenout vystoupení kla-
vírního tria (M. Gebauerová, J. Svrãina, E.
BlahoÏová), které po nahrávání ve studiu âRo
Ostrava bylo pozváno k úãasti na mezinárodní
soutûÏi Concertino Praga, zakonãené úspûchem
(pfiipravovala M. Pazdziorová). Hudecké muziky
‰koly vedené J. âervenkovou byly mj. pozvány
k úãinkování na slavnostních koncertech cimbálo-
vé muziky Technik a zejména k úãinkování na
slavnosti StráÏnice 1999.

J. Swierkosz, fieditel ZU· E. Runda
(Pokraãování pfií‰tû)
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Malá novela 
zákona o odpadech
UpozorÀujeme, Ïe 20. února 2000

nabyl úãinnosti zákon ã. 37/2000
Sb., kter˘m se mûní zákon ã.
125/1997 Sb., o odpadech, ve znûní
zákona ã. 167/1998 Sb,. Tzv. malá
novela zákona o odpadech byla
zpracována z toho dÛvodu, Ïe obce
ãasto nemûly pfiehled o celkovém
poãtu fyzick˘ch osob, vytváfiejících
komunální odpad na jejich území,
ãímÏ pfiicházely o finanãní prostfied-
ky. Tento problém fie‰í malá novela
zákona o odpadech, která zejména
eliminuje finanãní problémy obcí,
jeÏ vznikaly v dÛsledku nároãné a
rozsáhlé smluvní a pohledávkové
agendy vypl˘vající z právního rám-
ce paragrafu 9 a paragrafu 10 platné-
ho zákona.

Základní zmûny, které pfiiná‰ejí
novû formulované paragrafy 9 (na-
kládání s komunálním odpadem na
území obce) a 10 (poplatek za ko-
munální odpad), lze formulovat ná-
sledovnû: 

- Pfiesnû se stanoví subjekt, kter˘
je oprávnûn nakládat s komunálním
odpadem vãetnû urãení dal‰ích ná-
vazn˘ch podmínek. Obec má moÏ-
nost vydáním obecnû závazné vy-
hlá‰ky stanovit podmínky pro naklá-
dání s komunálním odpadem.

- Zavádí se nov˘ zpÛsob placení
za sluÏby spojené s nakládáním s od-
padem, tzv. poplatek za odpad (pÛ-
vodnû byla smluvnû stanovena úhra-
da za svoz komunálního odpadu me-
zi obcí a kaÏdou fyzickou osobou).
Poplatníkem je kaÏdá fyzická osoba,
pfii jejíÏ ãinnosti vzniká komunální
odpad, plátcem poplatku je vlastník
nebo správce budovy ãi nemovitosti,
kde komunální odpad vzniká.  

Správcem poplatku je obec, která
jej na svém území zavedla s tím, Ïe
je jejím pfiíjmem. V˘hodou je, Ïe
maximální v˘‰e poplatku se stanoví
podle pfiedpokládan˘ch oprávnû-
n˘ch nákladÛ obce vypl˘vajících z
reÏimu nakládání s komunálním od-
padem a rozvrÏen˘ch na jednotlivé
poplatníky podle poãtu a objemu ná-
dob urãen˘ch k odkládání odpadÛ,
pfiipadajících na jednotlivé nemovi-
tosti, nebo podle poãtu uÏivatelÛ by-
tÛ s ohledem na úroveÀ tfiídûní toho-
to odpadu, pfiiãemÏ plátce poplatek
rozúãtuje na jednotlivé poplatníky.

Odbor v˘stavby, úsek ÎP

Kdo hraje, nezlobí

Upozornûní vlastníkÛm nemovitostí

Oznámení 
bytového odboru

V roce 1998 byla novelizována vy-
hlá‰ka ã. 245/1998 Sb., a to vyhlá‰kou ã.
85/1998 Sb., jeÏ uloÏila vlastníkÛm jed-
notliv˘ch domÛ, ktefií dodávají sv˘m ná-
jemníkÛm teplo a teplou vodu, provést
pfiepoãty vytápûn˘ch ploch podle koefi-
cientÛ zapoãítan˘ch podlahov˘ch ploch,
uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 této vyhlá‰ky.
Tato povinnost byla uloÏena vlastníkÛm
domÛ od topné sezony roku 1999.
Bytov˘ odbor ÚMOb Slezská Ostrava
provedl pfiepoãty vytápûn˘ch ploch tak,
jak ukládá vyhlá‰ka. Pfiepoãet se net˘ká
nájemníkÛ panelov˘ch bytÛ. Na‰i ostat-
ní nájemníci, kter˘m bylo dodáváno tep-
lo a teplá voda, zjistí pfii porovnání vyú-
ãtování z let 1998 a 1999 drobné rozdíly
v zapoãítané vytápûné plo‰e. Pfiípadné
dotazy zodpoví paní Eva Hip‰rová, pra-
covnice bytového odboru. Na vyÏádání
mohou nájemníci obdrÏet nov˘ evidenã-
ní list, ve kterém je zmûna jiÏ promítnu-
ta. Ing. Pavel Slab˘,

vedoucí odboru BH

Nové pracovi‰tû 
romského asistenta

Pan Ladislav Koky, romsk˘ asi-
stent, pracující u úfiadu, má pracovnu
v budovû úfiadu na Gagarinovû námûs-
tí, a to v pfiízemí vedle v˘tahu (kance-
láfi ã. 112), kde bude mít úfiední hodiny
v pondûlky od 8.00 do l2.00 hodin a od
l3.00 do l7.00 hodin a ve stfiedy pro
objednané (ne tedy v úterky v Tesco-
domû na Li‰ãinû, kde byla jeho kance-
láfi zru‰ena).

Úfiad mûstského obvodu Slezská
Ostrava podle ustanovení paragrafu
ll, odst. 1 písm. a) zákona âNR ã.
344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
âR (katastrální zákon) a na základû
oznámení Katastrálního úfiadu
v Ostravû ã. j. 22 - 11/2000 oznamuje: 

V katastrálních územích Hefimanice
a Hru‰ov bude obnoven katastrální ope-
rát, a to tak, Ïe bude pfiepracován do di-
gitální formy, tj. pfieveden do poãítaãe.
Tato obnova spoãívá v pfiepracování do-
savadních katastrálních map (veden˘ch
ruãnû na papíru ãi fólii) na digitální ka-
tastrální mapu (DKM), tj. na mapu, kte-
rá bude v pfiedepsané formû vedena
v poãítaãi. Obnova katastrálního operá-
tu se provede s pouÏitím v‰ech v˘sledkÛ
pfiím˘ch zemûmûfiiãsk˘ch prací, které
má katastrální úfiad k dispozici a pfiitom
bude katastr nemovitostí doplnûn o pÛ-
vodní zemûdûlské, lesní a jiné pozem-
ky, jejichÏ hranice v terénu jiÏ neexistu-
jí a jsou slouãeny do vût‰ích pÛdních
celkÛ a vedeny dosud ve zjednodu‰ené
evidenci. Tyto pozemky budou pfieve-
deny na fiádné parcely katastru nemovi-
tostí a podle potfieby pfieãíslovány.
Z takto vytvofiené DKM budou v poãí-
taãi novû vypoãteny v˘mûry parcel, kte-

ré se mohou odchylovat od v˘mûr dosa-
vadních, urãen˘ch v pfieváÏné vût‰inû
pouze ruãnû - odmûfiením z mapy. Upo-
zorÀujeme, Ïe v souladu s paragrafem 5
odstavcem 7 katastrálního zákona ne-
jsou tûmito zmûnami dotãena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem, neboÈ se
nebude mûnit geometrické a polohové
urãení tûchto nemovitostí. Tato práce
potrvá nûkolik mûsícÛ. 

Obnoven˘ katastrální operát pro celé
katastrální území bude v souladu s ka-
tastrálním zákonem po dobu 30 dnÛ pfií-
stupn˘ k nahlédnutí v dané obci. Termín
bude v pfiedstihu oznámen. Vlastníci ne-
movitostí, ktefií mají trvalé bydli‰tû mi-
mo obvod, budou vyrozumûni zvlá‰È. 

Obnova katastrálního operátu jeho
pfievádûním do poãítaãe se provádí po-
stupnû na celém území âeské republiky.
Jedná se o nároãnou a dlouhodobou ãin-
nost, kterou je nutno chápat jako ne-
zbytn˘ krok jednak k modernizaci ka-
tastrálního operátu, jednak k pfiipravo-
vanému propojení tohoto operátu jakoÏ-
to informaãního systému s ostatnámi in-
formaãními systémy âeské republiky.
Vûfiíme proto, Ïe nezbytnost tohoto kro-
ku bude v‰emi vlastníky pfiijata s po-
chopením, za coÏ také dûkujeme.



Pracovníci úseku Ïivotního prostfie-
dí odboru v˘stavby provádûjí kontrolu
plnûní povinností právnick˘ch a fyzic-
k˘ch osob, oprávnûn˘ch k podnikání,
a to podle obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
11/l998. Prostfiednictvím kontrol se
zji‰Èuje vyuÏití nebo zne‰kodnûní od-
padÛ. Kontroly jsou provádûny: 

- namátkovû v pfiípadech, kdy tyto
osoby nemají zaji‰tûn svoz komunální-
ho odpadu a jemu podobného a staveb-
ního odpadu,

- na základû písemn˘ch a telefonic-
k˘ch upozornûní na zakládání ãern˘ch
skládek,

- nebo cílenû podle zákona ã.
552/1991 Sb., o státní kontrole (pfie-
dem písemnû ohlá‰ené kontrolovan˘m
osobám). 

Na základû ‰etfiení pracovníkÛ úse-
ku Ïivotního prostfiedí v terénu jsou
obãané písemnû upozorÀováni na nut-
nost zaji‰tûní sbûrn˘ch nádob na od-
voz domovního odpadu a pfiedloÏení
dokladÛ, prokazujících zaji‰tûní likvi-
dace odpadÛ. V˘skyt nepovolen˘ch
ãern˘ch skládek je evidován v poãíta-
ãové databázi. Jedná se asi o 250 ãer-
n˘ch skládek. V roce 1999 bylo zji‰tû-
no 28 novû vytvofien˘ch ãern˘ch sklá-
dek. Na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví Mûsta Ostravy, pfiípadnû
mûstského obvodu Slezská Ostrava,
jsou evidovány 102 skládky. Zjistí-li
se, kdo nepovolenou skládku zaloÏil,
je viník písemnû vyzván k jejímu od-

stranûní na jeho vlastní náklady. V pfií-
padû, Ïe konkrétní osoba není zji‰tûna,
pfiechází ze zákona ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích zmûn
a pfiedpisÛ, odpovûdnost za úklid
skládky na vlastníka pozemku, na kte-
rém se ãerná skládka nachází. V pfiípa-
dû, Ïe ve stanovené lhÛtû nebyla zjed-
nána náprava, jsou zahájena s fyzick˘-
mi osobami správní (pfiestupková) fií-
zení.
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Vzhledem k tomu, Ïe se v na‰em
obvodu v poslední dobû zvy‰uje po-
ãet pfiestupkÛ proti majetku, upo-
zorÀujeme obãany na následující
skuteãnosti:

- Sbûr kovového odpadu na haldách
je pfiestupkem proti majetku, neboÈ
v‰echny haldy jsou nûãím majetkem,
vût‰inou akciové spoleãnosti Nová huÈ
nebo jejích dcefiin˘ch spoleãností.
Sbírání odpadu (kovového ‰rotu) je
krádeÏí a záleÏí jen na pilnosti sbûraãe,
zda bude jeho konání posuzováno jako
pfiestupek ãi trestn˘ ãin - rozdíl mÛÏe
zpÛsobit pouze jedna koruna. Pokud
bude jednání posouzeno jako pfiestup-
kové, je moÏné za nûj uloÏit pokutu do
v˘‰e 3 000 Kã.

- Nález odloÏené (zpravidla upotfie-
bitelné) vûci je taktéÏ  pfiestupkem pro-
ti majetku, ponûvadÏ se jedná o napl-
nûní skutkové  podstaty pfiestupku
„pfiisvojení si cizí vûci nálezem”.
ZdÛrazÀujeme - pokud obãan nalezne
vûc, je povinen ji odevzdat na obecní
úfiad, v na‰em obvodû tedy na odbor
organizaãní a vnitfiních vûcí v pfiízemí
slezskoostravské radnice. Pokud tak
neuãiní a zam˘‰lí  nalezenou vûc si po-
nechat, dopou‰tí se pfiestupku proti
majetku a mÛÏe mu b˘t uloÏena poku-
ta aÏ do v˘‰e 3 000 Kã. 

âasto je tfieba fie‰it také pfiestupky
proti obãanskému souÏití. Obãané si
leckdy mylnû myslí, Ïe staãí písemnû
oznámit na úfiad, Ïe jist˘ ãlovûk spá-
chal pfiestupek. Zde je na místû upo-
zornit, Ïe udávající obãané musí nést

za svá oznámení zodpovûdnost.
Mnohdy se totiÏ stává, Ïe oznámení
jsou nepravdivá a udan˘ obãan je nad-
mûrnû ze strany úfiadu obtûÏován.
Pokud se prokáÏe neopodstatnûnost
udání, mÛÏe správní orgán zahájit pfie-
stupkové fiízení s udávajícím, kter˘
sv˘m nepravdiv˘m obvinûním naplnil
skutkovou podstatu pfiestupku proti
obãanskému souÏití a je moÏné jej po-
trestat pokutou do v˘‰e 3 000 Kã. 

MoÏná, Ïe pfii proãítání tûchto fiádkÛ
cítíte tíhu byrokracie, ale není tomu
tak. KaÏd˘ musí zaãít s odpovûdností
sám u sebe a rozhodne-li se oznámit
nûãí protiprávní jednání, musí se umût
za své tvrzení i postavit. A naopak lho-
stejností k ne‰tûstí druhého ãlovûka
docílíte jedinû toho, Ïe nûkdy pfií‰tû
budete marnû hledat pomoc vy. Udání
typu - v domû jsme se v‰ichni shodli
na tom, Ïe soused nás v‰echny obtûÏu-
je a ru‰í, uÏívá sprostá slova, neuklízí
apod. - s deseti neãiteln˘mi podpisy -
se fie‰it na správním oddûlení nebude a
stûÏující si nájemníci o tom budou pí-
semnû uvûdomûni. Anonymní stíÏnos-
ti nejsou brány v potaz. 

Oznámení o protiprávním jednání
jiné osoby musí obsahovat následující
skuteãnosti: kdo, kdy, kde, co a jak
spáchala. Nesmí chybût jméno a byd-
li‰tû oznamovatele. Je nutné uvést také
jména svûdkÛ a bydli‰tû svûdkÛ, ktefií
takovéto jednání vidûli nebo sly‰eli.

Bc. Karel Kosmák, 
vedoucí správního oddûlení

Mûsto Ostrava - Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava
nabízí k prodeji následující nemovitosti:

- DÛm ã. p. 106 na ulici Koblovské (naproti hotelu ISORA) na pozemku
parc. ã. 369 a pozemek parc. ã. 369 zast. plocha o v˘mûfie 603 metrÛ  ãtve-
reãních v katastrálním území Koblov (4 bytové jednotky  IV. kategorie - z to-
ho 3 obsazené + nebytov˘ prostor - 25 metrÛ  ãtvereãních + b˘valá prádelna).

- B˘val˘ Kulturní dÛm ã. p. 184 na ulici Na Li‰ãinû na pozemku  parc.
ã. 1224/3 a pozemek parc. ã. 1224/3, zastavûná plocha o v˘mûfie 787 metrÛ
ãtvereãních v katastrálním území Hru‰ov.

- B˘val˘ DÛm dûtí a mládeÏe ã. p. 763 na ulici Na Jánské na pozemku
parc. ã. 2759 a pozemek parc. ã. 2759, zastavûná plocha o v˘mûfie 1098 met-
rÛ ãtvereãních a pozemek parc. ã. 2760 ost. plocha o v˘mûfie 303 metrÛ ãtve-
reãních v katastrálním území Slezská Ostrava.

- Pozemek parc. ã. 1666 o v˘mûfie 1399 metrÛ ãtvereãních na rohu  ulic
Komerãní a Bukovanského v kat. území Slezská Ostrava (vhodn˘  pro v˘-
stavbu rodinného domku men‰ích rozmûrÛ).

- Pozemek parc. ã. 146/27 o v˘mûfie 931 metrÛ ãtvereãních v kat. území
Muglinov u ulice KfiíÏkovského (vhodn˘ pro v˘stavbu rodinného  domku).

Dále jsou nabízeny k prodeji (pfiípadnû pronájmu) nebytové prostory v do-
mû ã. p. 1881 na ulici U Staré elektrárny ve Slezské Ostravû.

BliÏ‰í informace poskytnou pracovnice majetkového odboru ÚMOb
Slezská Ostrava (tel. ã. 624 17 26).

Po dvou letech se od l. dubna zv˘‰i-
lo Ïivotní minimum, a s ním i sociální
dávky. Celková úroveÀ Ïivotního mi-
nima rodin s dûtmi vzrostla v prÛmûru
o 7, 4 procenta. Îivotní minimum se
skládá ze dvou ãástí. Z ãástky, která se
povaÏuje za potfiebnou k zaji‰tûní v˘Ïi-
vy a ostatních základních potfieb do-
spûlého obãana a z ãástky k zaji‰tûní
nezbytn˘ch nákladÛ na domácnost.
âástka Ïivotního minima, která se po-
vaÏuje podle zákona o Ïivotním mini-
mu za potfiebnou k zaji‰tûní v˘Ïivy a
ostatních základních osobních potfieb
obãana, ãiní mûsíãnû: 

a) 1600 Kã, jde-li o dítû do 6 let vû-
ku,  

b) 1780 Kã, jde-li o dítû od 6 do l0
let vûku,  

c) 2110 Kã, jde-li o dítû od 10 do l5
let vûku,  

d) 2310 Kã, jde-li o nezaopatfiené
dítû od l5 do 26 let vûku,  

e) 2190 Kã u ostatních obãanÛ.  
âástka Ïivotního minima, která se

povaÏuje podle zákona o Ïivotním mi-
nimu za potfiebnou k zaji‰tûní nezbyt-
n˘ch nákladÛ na domácnost, ãiní mû-
síãnû: 

a) 1580 Kã, jde-li o jednotlivce,  
b) 2060 Kã, Ïijí-li v domácnosti 

2 osoby,  
c) 2560 Kã, Ïijí-li v domácnosti 

3 nebo 4 osoby,  

d) 2870 Kã, Ïije-li v domácnosti 
5 nebo více osob.  S rÛstem ãástky Ïi-
votního minima se nepatrnû zv˘‰ily
dûtské pfiídavky. Vy‰‰í rÛst mÛÏe za-
znamenat pfiíspûvek na bydlení, na kte-
r˘ má nárok rodina nebo samostatnû
Ïijící obãan bez ohledu na to, zda má ãi
nemá dûti nebo zda Ïije v nájemním,
druÏstevním ãi vlastním bytû ãi dom-
ku. Rozhodující pro nárok na dávku je
v˘‰e pfiíjmu, kter˘ nesmí pfiesáhnout
1,6násobek Ïivotního minima rodiny. 

Zv˘‰ilo se i porodné - za jedno na-

rozené dítû dostane maminka 6400 Kã.
Souãasnû s porodn˘m vzrostl i rodi-
ãovsk˘ pfiíspûvek na 2409 korun.
Nárok na nûj má obãan, kter˘ osobnû
celodennû a fiádnû peãuje o dítû do ãtyfi
let, popfiípadû do jeho sedmi let, je - li
dítû dlouhodobû zdravotnû postiÏené. 

Zv˘‰il se také zaopatfiovací pfiíspû-
vek rodiny vojáka po dobu v˘konu je-
ho základní (náhradní) vojenské sluÏ-
by, civilní sluÏby nebo vojenského
cviãení.

O pfiestupcích

Poru‰ovat pfiedpisy 
pro nakládání s odpady se nevyplácí

Îivotní minimum je od 1. dubna vy‰‰í

Zveme vás
� V obfiadní síni slezskoostrav-

ské radnice se uskuteãní  absol-
ventské koncerty ÏákÛ Základní
umûlecké ‰koly Edvarda  Runda, a
to: 2. kvûtna od 17. 30 hodin a 18.
kvûtna od 17 hodin. Dne 25. kvût-
na od 17 hodin probûhne koncert
pfiímo ve dvorance ZU· E. Runda.

Bez záruky.

Kvûtinov˘ den
Kvûtinov˘ den l0. kvûtna pofiádá Liga proti rakovinû ve spolupráci s orga-

nizacemi Junák, âesk˘ svaz Ïen, SdruÏení dobrovoln˘ch onkologick˘ch orga-
nizací i zástupci ‰kol IV. kvûtinov˘ den. Akce je pofiádána proto, aby si vefiej-
nost uvûdomila nebezpeãí onemocnûní rakovinou, která roãnû postihne pfii-
bliÏnû kaÏdého ãtvrtého ãlovûka. 

Riziko vzniku nádoru mÛÏe kaÏd˘ jedinec zmen‰it správn˘m zpÛsobem Ïi-
vota, správnou Ïivotosprávou, péãí o vlastní tûlo a pfiípadnou vãasnou náv‰tû-
vou lékafie. 

âlenové ostravského SdruÏení onkologick˘ch pacientÛ s pomocí studentÛ
Gymnázia Franti‰ka Hajdy z HrabÛvky a Gymnázia Olgy Havlové z Poruby
budou obãanÛm v tento den nabízet za finanãní pfiíspûvek Ïlut˘ kvût s oranÏo-
vou stuÏkou a letáãkem o zdravé v˘Ïivû. 

Z vybran˘ch finanãních prostfiedkÛ bude financován v˘zkum tohoto one-
mocnûní, tisk letákÛ a broÏur s návodem k protirakovinné prevenci a rekon-
strukce pavilonu na Ple‰i, kde je zfiizováno centrum pro onkologické pacienty,
ktefií absolvovali protirakovinnou léãbu a mají se nauãit Ïít s tímto onemocnû-
ním. 

Ludmila Váchová, pfiedsedkynû SOP



Blahopfiejeme
jubilantÛm:

V mûsíci bfieznu se v˘znamného
Ïivotního jubilea doÏili tito obãané
na‰eho obvodu: 

80 let: Marie Borãáková z
Kunãiãek, Ludmila Citnarová z Kun-
ãiãek, Markéta Dubová ze Slezské
Ostravy, Gertruda Gardianãíková ze
Slezské Ostravy, Marie Hynãicová
ze Slezské Ostravy, Jaroslav Jan-
kovsk˘ ze Slezské Ostravy, Anna
Kaãmarãíková ze Slezské Ostravy,
Jifiina Lachetová ze Slezské Ostravy,
Jifiina Mechlová z Muglinova, Anto-
nín Stochor z Muglinova, Josefa
VaÀková ze Slezské Ostravy, Emílie
Vykopalová z Muglinova, Josef Za-
draÏil z Hefimanic.

85 let: Bedfiich Budín z Hefimanic,
Cecílie Bílá z Koblova, Marie Droz-
dová ze Slezské Ostravy, Horymír
Ka‰tovsk˘ ze Slezské Ostravy, Ta-
deá‰ Piwowarski ze Slezské Ostravy,
Emílie StaÀková ze Slezské Ostravy,
Jarmila Tomanová ze Slezské Ostra-
vy, ·tûpánka Wolgemutová z Kunãi-
ãek.

90 let: Felicitas Faifková z Hefima-
nic, Eduard Rachfalík z Hefimanic,
Anna âiháková ze Slezské Ostravy.

91 let: Josefa Stanieková ze Slez-
ské Ostravy.

92 let: Josefa Frydrychová ze
Slezské Ostravy, Marie HoÀková ze
Slezské Ostravy, Marie Niklová z
Kunãic, Josef Sobek ze Slezské
Ostravy.

94 let: Îofie Marzecová ze
Slezské Ostravy, Emílie Va‰íãková
ze Slezské Ostravy.

95 let: Marie Stá‰ová z Mugli-
nova.

V mûsíci dubnu se v˘znamného
Ïivotního jubilea doÏili tito obãané
na‰eho obvodu: 

80 let: Lucie Buchtová z Koblova,
Jaroslava Heláková ze Slezské Ostra-
vy, Marie Hru‰ková ze Slezské
Ostravy, Anna Jaglová ze Slezské
Ostravy, BoÏena Kosteinová z Mug-
linova, Ludmila Kubíãková z Mug-
linova, Emil Lopatka z Kunãic, Lud-
mila Matou‰Û ze Slezské Ostravy,
Marie Mentlová ze Slezské Ostravy,
Jifiina Seidlerová z Kunãic, Cecílie
·ugarová z Kunãic, BoÏena âaÀková
z Kunãiãek.

85 let: Miroslav Grzebien ze
Slezské Ostravy, Terezie Kachelová
z Muglinova, Jan Kotas z Kunãic,
Emílie Stanovská ze Slezské Ostra-
vy.

90 let: Olga Burianová ze Slezské
Ostravy, Bohumil Chamrád ze Slez-
ské Ostravy, Marie Koziorková ze
Slezské Ostravy, Valerie Molta‰ová
ze Slezské Ostravy.

9l let: Anna KáÀová ze Slezské
Ostravy, BoÏena Poláková ze Slez-
ské Ostravy, Olga Tatarová z Kun-
ãiãek, AneÏka Îitníková ze Slezské
Ostravy.

93 let: Franti‰ka Pavlaãková ze
Slezské Ostravy, Andûla Vilková ze
Slezské Ostravy.

94 let: Anna Bártová ze Slezské
Ostravy, Îofie Kubalová ze Slezské
Ostravy.

98 let: Anna Borkovcová ze
Slezské Ostravy.

99 let: Marie Sedláfiová ze Slezské
Ostravy.

ulice byt vel.
Varenská 28 ã. 23 1 + 1
Gen. Píky 9 ã. 11 1 + 1
J. Brabce 23 ã. 2 3 + 1
Gen. Janou‰ka 3 ã. 36 3 + 1
Lechowiczova 2 ã. 8 1 + 0
Ahepjukova 6 ã. 100 2 + 1
Ahepjukova 2 ã. 72 2 + 1
Ahepjukova 2 ã. 84 2 + 1

Podmínky v˘bûrového fiízení:
Zapeãetûné obálky s uvedením na-
bídky smluvního nájemného (min. 50
Kã/ m2/mûsíc) u bytÛ I. kategorie,
oznaãené „V¤ na pronájem bytÛ“, je
nutné doruãit na odbor bytového hos-
podáfiství Úfiadu mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz na
Proke‰ovû námûstí nejpozdûji do 2.
kvûtna do 12 hodin.

Deset navrhovatelÛ s nejvy‰‰í na-
bídkou bude pozváno do uÏ‰ího v˘-
bûrového fiízení dne 9. kvûtna 2000
odpoledne.

Po ukonãení druhého kola v˘-
bûrového fiízení a pfied pfiedloÏe-
ním návrhu na pronájem jednotli-
v˘ch bytÛ k rozhodnutí Obvodní
radû mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz sloÏí kaÏd˘
navrhovatel zálohu na náklady
spojené s v˘bûrov˘m fiízením ve
v˘‰i 1000 Kã na kaÏd˘ poÏadova-
n˘ byt.

Nájem bude sjednáván dohodou na

dobu urãitou, pfied podepsáním ná-
jemní smlouvy musí b˘t sloÏena kau-
ce ve v˘‰i nájemného na ‰est mûsícÛ,
vãetnû záloh za sluÏby.

Nájemné bude kaÏdoroãnû k 1. 7.
zvy‰ováno o koeficient inflace do do-
by vyrovnání s regulovan˘m nájem-
n˘m, potom se stává smluvním ná-
jemn˘m nájemné regulované.

V pfiípadû, Ïe je navrhovatel ná-
jemcem jiného obecního bytu, je po-
vinen pfied uzavfiením nájemní smlou-
vy ukonãit tento nájemní pomûr
a uvolnûn˘ byt vrátit. Navrhovatel je
na Ïádost vyhla‰ovatele povinen do-
loÏit zpÛsob úhrady nájmu bytu.

(BliÏ‰í informace podá pan Ada-
movsk˘, ÚMOb Moravská Ostrava a
Pfiívoz, Sokolská 28, ã. dv. 317, tele-
fon 628 42 04. S ním je také moÏno
dohodnout datum prohlídky bytu.)

Základní kámen k postavení kostela
byl poloÏen v roce 1927. Stavba koste-
la byla zadána stavební firmû Koláfi a
Rub˘ v Ostravû. Se stavbou vypomoh-
li vûfiící, ktefií pfiispívali i finanãními
ãástkami. Kostel byl dostavûn v roce
1928 a posvûcen 11. listopadu 1928
kardinálem Adolfem Bertramem.
BohosluÏby zde vykonávali kaplani ze
sousední Slezské Ostravy, kde se na-
cházelo také dûkanství. V roce 1935
byla u kostela postavena fara, do níÏ se
nastûhoval faráfi Jan Kuãa. ZároveÀ by-
la v Kunãiãkách zfiízena expozitura. V
roce 1940 zde byl ustanoven faráfiem
Franti‰ek Nogol, kter˘ také zaplatil
v‰echny dluhy váznoucí na kostele a na
fafie. V roce 1945 se stal místním fará-
fiem Jan Gruszowski a byla také zfiíze-

na samostatná farnost Ostrava-
Kunãiãky. V roce 1947 byl kostel vy-
malován podle návrhu akademického
malífie Jana Ob‰ila. V knûÏi‰ti byla
zhotovena imitace mozaiky beránka
BoÏího. V roce l970 byl kostel opraven
zvenãí, dostal novou omítku, uvnitfi by-
lo zavedeno elektrické topení, v roce
1979 probíhala rekonstrukce presbytá-
fie kostela. Jednotlivé ãásti byly roze-
brány, odbornû pfiebrou‰eny a opût se-
staveny. Nejvût‰ím problémem bylo
odstranûní betonového pilífie, kter˘ byl
oporou oltáfiní desky. Byl odstranûn s
pomocí hydraulick˘ch sbíjeãek, takÏe
musela b˘t vyrovnána podlaha presby-
táfie a poloÏena nová mramorová dlaÏ-
ba.

Vydává MOb Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. 624 11 51 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY ❏ 5

Historické památky v na‰em obvodu

Kostel sv. Antonína Paduánského v Kunãiãkách

Kostel sv. Antonína Paduánského
v Kunãiãkách. Foto: archiv SON 

V˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ
Mûsto Ostrava-Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ I. kategorie:

Anto‰ovice a Bohumín spojí nová lávka pro pû‰í  
V únoru leto‰ního roku byla zahájena

stavba nové lávky pfies Odru z Anto‰ovic
do Bohumína. PÛvodní lávka byla postave-
na v roce 1947, ale po padesáti letech její
existence ji odnesla velká voda pfii povod-
ni v roce l997. Pfiedpokládané náklady ãiní
l0 milionÛ korun - 8 milionÛ Kã na posta-
vení lávky a 2 miliony Kã na rekonstrukci
pfiíjezdov˘ch komunikací. Investorem
stavby je mûsto Bohumín, ãástkou 5 milio-
nÛ Kã pfiispûje mûsto Ostrava.
Projektantem byla akciová spoleãnost
Hutní projekt Ostrava. Generálním doda-

vatelem je akciová spoleãnost FIRESTA
Fi‰er, rekonstrukce a stavby, Brno, poboã-
ka Ostrava. Firma byla vybrána v rámci
v˘bûrového fiízení. Nová lávka, jejíÏ ‰ífika
bude 2,5 metru, rozteã sloupÛ nad fieãi‰tûm
63 metrÛ a na anto‰ovickém bfiehu 42 met-
rÛ, má b˘t hotova k 30. ãervnu roku 2000.
Po dokonãení v˘stavby lávky v‰ak budou
je‰tû probíhat rekonstrukce pfiíjezdov˘ch
komunikací a opravy vefiejného osvûtlení.
Sjezd z bohumínské strany bude dlouh˘ 50
metrÛ.  Snímek z v˘stavby lávky 

Foto: archiv SON

Zahradnická
v˘stava

v Koblovû
Ve dnech 29. a 30. dubna 

a l. kvûtna od 9 do l7 hodin pro-
bûhne v areálu Zahradnictví
Korner jarní zahradnická v˘stava.
Vystavovány a prodávány budou
okrasné dfieviny, tropické hrnkové
rostliny, fiezané kvûtiny, skalniã-
ky, ovocné stromky, rÛÏe i letniã-
ky. K prodeji budou také zemina,
hnojiva a postfiiky, dfievûné za-
hradní v˘robky, akvarijní rostliny,
lekníny do rybníãkÛ, kaktusy a za-
hradní technika. Nebudou chybût
ani atrakce pro dûti (jízda na koni)
a obãerstvení. Spojení: autobusem
ã. 52, zastávka U ‰koly, nebo tro-
lejbusem ã. l06 - Koblov, smyãka
(dále pû‰ky smûrem na Anto‰ovi-
ce).



V minulém vydání SON byla podána
informace o zámûru pofiádání koncertÛ
ve slezskoostravské radnici, v tomto ãís-
le se zmíním o tom, jak první dva z pfii-
pravovaného cyklu probûhly. 

V úter˘ 29. února 2000 ve veãerních
hodinách se rozzáfiily vnitfiní prostory
této secesní budovy, aby v zahajovacím
koncertu zaznûly tóny hudby L. van
B e e t h o v e n a ,
Franze Liszta
a Caesara Franc-
ka v podání N.
Vejlkoviã a J.
Hali‰ky. Koncert
se konal pod zá-
‰titou starosty
obvodu Slezská
Ostrava ing.
Jana Svozila
a uskuteãnil se
ve spolupráci
s Janáãkovou fil-
harmonií Ostrava, slovem provázel
Pavel Handl. 

Klavíristka Nata‰a Vejlkoviã je pro-
fesorkou Vysoké ‰koly hudební ve
Vídni a má za sebou jiÏ celou fiadu ús-
pû‰n˘ch vystoupení na hudebních festi-
valech, napfi. v Berlínû, Monteaux,
Toulouse, Cannes, Var‰avû. Poprvé hrá-
la s orchestrem jiÏ v sedmi letech a skli-
dila obrovsk˘ úspûch, kdyÏ zahrála se
Záhfiebskou filharmonií RavelÛv klavír-
ní koncert. Studovala ve Vídni u profe-
sora P. Badury-Skody a na Julliardovû
akademii v New Yorku ve tfiídû svûtovû
proslulého ãeského pianisty Rudolfa
Firku‰ného. 

Violoncellista doc. Jan Hali‰ka – fie-
ditel Janáãkovy filharmonie Ostrava –
vystupoval jako sólista v celé fiadû ev-
ropsk˘ch zemí, USA, Kanadû, Mexiku,
Argentinû, Japonsku a Korejské republi-
ce. Studoval na konzervatofii v Ostravû
u dr. Ivana Mûrky a na JAMU v Brnû ve

tfiídû prof. Bohu‰e Herana, kde také po-
zdûji pÛsobil a habilitoval se na docenta.
V roce l993 získal cenu âHF za rozhla-
sovou nahrávku sonáty C. Francka. 

Druh˘ v pofiadí z cyklu koncertÛ byl
uspofiádán 2l. bfiezna 2000 u pfiíleÏitosti
l50. v˘roãí narození T. G. Masaryka,
tentokrát pod zá‰titou primátora mûsta
Ostravy ing. EvÏena To‰enovského, kte-

r˘ byl také osob-
nû pfiítomen.
V programu vy-
stoupili Ïáci
ZU· E. Runda:
Veronika JavÛr-
ková - klavír,
klavírní trio -
Monika Ge-
bauerová - kla-
vír, Eva Blaho-
Ïová - violon-
cello, Jifií Svrãi-
na - housle, dále

Pavel Urban - housle, Martina Baãová -
housle, Marie Fuxová - housle a Luká‰
Vondráãek - klavír. Vystoupili také pe-
dagogové ‰koly: Mgr. Igor Franti‰ák -
klarinet, Eli‰ka Novotná - klavír a Mgr.
Jifií Hanousek - violoncello. Tento kon-
cert uchvátil snad kaÏdého náv‰tûvníka.
Profesionální vystoupení ÏákÛ i pedago-
gÛ je velkou a oprávnûnou propagací
ZU· E. Runda. Slovem cel˘ veãer (rov-
nûÏ profesionálnû) provázel Mgr. Jaro-
mír JavÛrek. 

Podûkování náleÏí nejen v‰em vystu-
pujícím, ale také sponzorÛm – firmám
Harper Car a Metacom Ostrava – a za
umûleckou podobu koncertÛ Doc. Janu
Hali‰kovi a fiediteli ZU· E. Runda Mgr.
Josefu Swierkoszovi. 

Dal‰í koncert – 25. dubna 2000
v 19.30 hodin (Wallingerovo kvarteto).

Pavel Bernatsk˘, 
vedoucí O·aK

Co moÏná nevíte o Velikonocích
Oslavy Velikonoc mají velice starou tradici, pÛvodem sahají je‰tû do doby pfied-

kfiesÈanské. Navazovaly pravdûpodobnû na Ïidovsk˘ svátek pesach, kter˘ byl památ-
kou na vysvobození ÎidÛ z egyptského zajetí. Svátky pesach pfiipadaly na den první-
ho jarního úplÀku. Velikonoce tak jsou pozÛstatkem roku fiízeného souãasnû Sluncem
(slunovrat) a Mûsícem (úplnûk), kter˘ je pohybliv˘, coÏ pÛsobí ru‰ivû v pravidelném
bûhu juliánského a gregoriánského kalendáfie. KfiesÈané se od poãátku snaÏili oddûlit
Velikonoce od Ïidovského svátku pesach. V 6. století byl pfiijat alexandrijsk˘ zpÛsob
v˘poãtu data Velikonoc, kter˘ vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovno-
dennosti (stanovené na 21. bfiezen) v nedûli po prvním jarním úplÀku. Takto stanove-
ná nedûle velikonoãní mÛÏe b˘t v rozmezí od 22. bfiezna do 25. dubna.

Za úãasti pfiedstavitelÛ Sokolské Ïupy
moravskoslezské a Sokolské Ïupy tû‰ín-
ské se v Kunãiãkách konalo u pfiíleÏitos-
ti l00. v˘roãí zaloÏení místní organizace
TJ Sokol slavnostní shromáÏdûní. Hojná
úãast b˘val˘ch ãlenÛ i pfiíznivcÛ svûdãi-
la o bohat˘ch tradicích tohoto tûlov˘-
chovného spolku. âinnost tûlov˘chovné
jednoty Sokol v tehdej‰ích Mal˘ch
Kunãicích byla povolena v˘nosem zem-

ské vlády v Opavû 11. listopadu roku
1900. Kolem ãtyfi desítek nad‰encÛ pro-
sazovalo takto mimo jiné ãeské vlastene-
ctví v obci s nûmeck˘m vedením. Nové
my‰lenky zakladatelÛ Sokola Miroslava
Tyr‰e a Jindfiicha Fügnera v Mal˘ch
Kunãicích ‰ífiil pfiedev‰ím MUDr.
Václav Ulrich, kter˘ se stal také staros-
tou jednoty. Dal‰ími ãleny v˘boru byli
uãitel Augustin Vodák, Rudolf Bure‰,
Josef Borovec, Franti‰ek PastrÀák
a Ferdinand Tomá‰ek. Ti také pofiídili ze
skromn˘ch prostfiedkÛ nejnutnûj‰í tûlo-
cviãné náfiadí. Tûlov˘chovná ãinnost se
nejprve soustfieìovala v hostinci
U BorovcÛ, v roce 1904 se pfienesla do
tûlocviãny místní obecné ‰koly. V roce
1907 vystoupili nûktefií ãlenové z jedno-
ty Sokol a zaloÏili nov˘ tûlocviãn˘ spo-
lek - Dûlnickou tûlocviãnou jednotu.
âinnost obou spolkÛ se v‰ak obe‰la bez
vzájemn˘ch sporÛ, naopak jejich ãleno-
vé spolu soutûÏili na poli ochotnickém,
cviãebním i vzdûlávacím. V únoru 1914
do‰lo k dal‰í zmûnû spolkové místnosti,
kterou se stal hostinec Rudolfa Krupy
(pozdûj‰í název „U Klim‰e”). V dobû 
1. svûtové války spolková ãinnost ochab-
la, aÏ byla v roce l9l8 úplnû zastavena,
neboÈ volné sály i tûlocviãna byly obsa-
zeny vojskem. Po l. svûtové válce pfii-
chází do sokolsk˘ch fiad uãitelé Antonín
·krobálek, Josef Dvofiák, Otakar Hol-
vek, Augustin Opûla a Jaromír Kuãa, je-

jichÏ zásluhou se ãinnost jednoty dále
zdárnû rozvíjela. NarÛstal poãet ãlenÛ
a cviãencÛ, provádûla se cviãení na náfia-
dí i prostná, hrála se odbíjená i házená.
V roce 1928 se ãinnost jednoty zaãala re-
alizovat ve spolkové sokolovnû (b˘val˘
hostinec U NachrÛ). Tragické období na-
stalo pro spolek v dobû 2. svûtové války.
Na základû rozhodnutí policejního fiedi-
telství v Moravské Ostravû byla dnem

12. dubna 1941 zastavena ve‰kerá ãin-
nost Sokola. Nacistické perzekuci padli
za obûÈ ãlenové v˘boru této organizace
v Kunãiãkách - starosta Otakar Holvek,
dále Antonín ·krobálek, Josef Dvofiák,
Teofil ¤íman a Cyril BroÏ, ktefií byli za-
tfieni a umuãeni v koncentraãním tábofie
v Osvûtimi. V roce 1946 se v Kunãiã-
kách slouãily tfii jednoty - Sokol, DTJ
i Orel - ve sjednocenou tûlov˘chovnou
jednotu pod názvem Sokol Kunãiãky,
která nebyla zamûfiena jen úzce tûlov˘-
chovnû, ale pofiádala také zábavy s tan-
cem, kurzy spoleãenského tance, spoleã-
né v˘lety do Beskyd, zahradní slavnosti,
benátské noci a jiné.  V‰echny sloÏky
jednoty - Ïáci, Ïákynû, dorostenci, doro-
stenky, Ïeny i muÏi - se úãastnily IX.
v‰esokolského sletu v Praze v roce 1948.
Zanedlouho v‰ak bylo v rámci tzv. reor-
ganizace tûlov˘chovy sokolské hnutí
zcela zastaveno a nahrazeno organizací
Základní tûlesná v˘chova v rámci âes-
koslovenského svazu tûlesné v˘chovy,
ãímÏ vlastnû ãinnost Sokola v Kun-
ãiãkách zanikla. BohuÏel ani po roce
1989 se v obci nena‰lo dostatek nad‰en-
cÛ, ktefií by na slavné tradice Sokola na-
vázali, a proto zÛstávají jen vzpomínky
na doby slávy sokolské jednoty
v Kunãiãkách. 

(Zpracováno podle podkladÛ
Vlasty Chelmecké - Telecké, 

Emila Slívy a Jifiího Mikendy.)

Od pondûlí do ãtvrtka se v odpoled-
ních hodinách schází v klubovnû v bu-
dovû b˘valé Janáãkovy filharmonie na
Michálkovické ulici ve Slezské Ostravû
ãlenové turistického oddílu Hogan.
Jejich vûk se pohybuje mezi ‰esti a pat-
nácti lety. Na programu mají buì ãin-
nosti v klubovní místnosti - pohybové
hry, kulturnû - poznávací ãinnosti, roze-
znávání turistick˘ch znaãek, uãí se
orientaci na mapû nebo vázat uzly, ãi v
rámci turistick˘ch vycházek poznávají
pfiírodu. KaÏd˘ rok jsou pofiádány pro
stálé ãleny, ktefií docházejí déle neÏ je-
den rok do oddílu, tzv. velké v˘pravy
do rÛzn˘ch vzdálenûj‰ích míst a letní
stanové tábory. Dal‰í informace o oddí-

le a jeho ãinnosti podá ing. Petr Holu‰a
na tel. ã. 568 37 72 nebo 568 35 2l, pfií-
padnû 0603 59 49 70.  
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Slavnostní otevfiení softbalového hfii‰tû v Koblovû

100 let organizace TJ Sokol 
v Kunãiãkách

Turistick˘ oddíl Hogan hledá nové ãleny

Slezskoostravskou radnicí zní krásná hudba
Nápad pofiádat zde koncerty se zdafiil

24. ãervna ve l4 hodin se uskuteãní
pod zá‰titou primátora mûsta Ostravy
ing. EvÏena To‰enovského slavnostní
otevfiení nového softbalového hfii‰tû
u Základní ‰koly v Koblovû. Na progra-
mu sobotního zábavného odpoledne bu-
de exhibiãní utkání Ïen SK Slavie
Ostravské univerzity a V˘bûru Ostrava,

dále soutûÏ o nejlep‰í a nejdel‰í odpal,
ukázky tvorby kvûtinov˘ch vazeb z díl-
ny studentek stfiední zahradnické ‰koly,
chybût nebude ani obãerstvení. Akce se
bude konat za kaÏdého poãasí. Dojezd je
moÏn˘ trolejbusem ã. 106 na toãnu do
Koblova a dále pû‰ky po Anto‰ovické
ulici.

Ilustraãní foto z letního stanového tá-
bora.

Foto ze setkání b˘val˘ch ãlenÛ a pfiíznivcÛ Sokola v  Kunãiãkách Foto:archiv 



TECHNICKÉ SLUÎBY, a. s.,
Slezská Ostrava 

nabízejí 
k pronájmu:

VV hhllííddaannéémm  aarreeáálluu  nnaa  uulliiccii  ââss..  aarrmmááddyy::  
- kanceláfie vãetnû státní telefonické linky,  
-  skladovací nebo dílenské prostory

- cca 430 m2.

VV aarreeáálluu  vv HHrruu‰‰oovvûû  nnaa  RRiieeggrroovvûû  uulliiccii::  
- kanceláfie, dílenské nebo skladovací prosto-

ry, soc. zafiízení - cca 520 m2

- nádvorní plochu - cca 2 100 m2.  
TTeennttoo  aarreeááll  jjee  mmooÏÏnnoo  ttaakkéé  ooddkkoouuppiitt..    

BliÏ‰í informace 
na tel. ã. 624 12 47/kl. 119 

pan Pfiemysl Fizia
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Nej‰ir‰í nabídka elektrospotfiebiãÛ a sluÏeb v Ostravû

ELEKTRO DÒM
ulice 28. fiíjna 231

Ostrava - Mariánské Hory

BEZPLATNÁ INFO
LINKA: 0800 181 679

INFORMACE O ZBOÎÍ
- bílá technika
- elektronika
- domácí spotfiebiãe
- svítidla, elektroinstalaãní materiál
- kuchyÀské linky na míru
- vestavné spotfiebiãe
- prodej zboÏí 2. jakosti se slevou
- vybavení obchodÛ a restaurací

INFORMACE O SLUÎBÁCH
- nákup po telefonu - platba za zboÏí pfii jeho dovozu u Vás

doma
- prodej na splátky bez ruãitele
- rozvoz zakoupen˘ch v˘robkÛ zdarma
- projekty kuchyní podle Va‰ich pfiání zdarma
- vlastní servis bílé techniky, prodej náhradních dílÛ
- slevy pfii vlastním odvozu v˘robkÛ
- 5% sleva dÛchodcÛm a novomanÏelÛm (nevztahuje se na zlev-

nûné zboÏí).

OTEV¤ENA 
dal‰í specializovaná provozovna PORTAS 

DVE¤E A RÁMY 
nemusíte jiÏ nikdy natírat! 
Ze star˘ch i v‰ech ostatních dvefií (aÈ
mají pukliny, díry ãi popraskan˘ lak)
udûláme bûhem jediného
dne (ráno vyzvedneme, 
veãer pfiivezeme) moderní
dvefie PORTAS s umûlo-
hmotn˘m povrchem, které
nepotfiebují údrÏbu. Jsou 
jako nové! Podle Va‰eho
v˘bûru s originálním 

designem pfiírodního dfieva nebo barevné. Renovujeme
také domovní dvefie! 

PORTAS
®

Zavolejte, nav‰tivte na‰i v˘stavu nebo napi‰te! 

V˘hradní zástupce pro ãásti Ostravy a okresu Karviná.
Odborn˘ závod PORTAS Jaromír Rodovsk˘ - RODOKOV PORTAS 

Novoveská 101 - 7O9 OO Ostrava - Mariánské Hory 

Telefon: 069/662 40 66, 0602 - 79 69 44, 70 55 48 
PORTAS - specializované provozovny po celé Evropû 

- nyní také v âeské republice.

RESTAURANT 
RADEGAST

Gagarinovo námûstí 2, Slezská Ostrava (vedle Úfiadu mûstského
obvodu Slezská Ostrava) 
Tel. ã. 069/624 23 52

NABÍZÍ: 
� velk˘ v˘bûr chutn˘ch jídel ãeské kuchynû za nízké ceny  
� pofiádání svatebních hostin, rodinn˘ch a firemních oslav.  

KaÏd˘ pátek od l9 hodin si mÛÏete zatanãit pfii Ïivé hudbû.
Otevírací doba od l0.00 do 22.00 hodin, v pátek do 24.00 hodin.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.



To, Ïe trocha historie nikoho nezabije, ale pouãí i pobaví, dobfie vûdí Ïáci ze
Základní ‰koly na Kamenci ve Slezské Ostravû. A neÏ se l. ledna roku 2001
zaãne poãítat 2l. století a 3. tisíciletí, chtûjí toho je‰tû hodnû stihnout. 

Ve ‰kole pracuje jiÏ pát˘ rok vlastivûdn˘ krouÏek, kter˘ mohou Ïáci na-
v‰tûvovat od 4. roãníku a v rámci jeho ãinnosti se postupnû seznamovat
s Ostravou a jejím okolím. V leto‰ním ‰kolním roce pátrají v dûjinách 20. sto-
letí, neboÈ kdo nezná svou minulost, nemÛÏe ovlivnit svou budoucnost. Z této
prosté pravdy vychází celoroãní ‰kolní soutûÏ, v jejímÏ prÛbûhu se dûti do-
zvûdí mnoho zajímavého z historie svûta v posledním století. 

SoutûÏ vstoupí do závûreãného 10. kola v prosinci roku 2000. SoutûÏní
okruhy zahrnují otázky z historie na‰eho státu, ze ÏivotopisÛ na‰ich i svûto-
v˘ch osobností kultury, vûdy, sportu, techniky nebo politiky. Îáci se tak po-
stupnû seznamují s dÛleÏit˘mi fakty prostfiednictvím fotografií, mapek, ãetby
literárních dûl ãi vyprávûní pfiíbuzn˘ch. 

KaÏdé soutûÏní kolo je vyhodnoceno, správné odpovûdi slosovány a Ïáci
odmûnûni. Alena Svobodová

Klub ãesk˘ch turistÛ pfii Hutních
montáÏích Ostrava pofiádá 20. kvût-
na pro nej‰ir‰í vefiejnost jarní puto-
vání Beskydami. Úãastníci nechÈ se
dostaví k zápisu mezi 6. a l0. hodi-
nou dopolední na nádraÏí âD Ostra-
vice. Od horského hotelu MONTÉR
potom povedou nádhernou horskou
krajinou trasy pro pû‰í v délce l2,
20, 35, 50 a l00 km nebo pro cyklis-

ty na horsk˘ch kolech v délce 22,
40, 50, 75 a l00 km. Kromû obvy-
kl˘ch odmûn (pamûtní list, pfiíleÏi-
tostná razítka, textilní na‰ívaãka, ob-
ãerstvení), dostane kaÏd˘ úãastník
na trase odznak jarních kilometrÛ 
s letopoãtem 2000. 

BliÏ‰í informace podá 
ing. Z. Olbfiímek, tel. ã. 069/ 
66 041 14.
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·EDIVÁâEK – PROST¤EDEK PROTI ·EDIVùNÍ VLASÒ
Nechcete mít ‰edivé vlasy?

Pak právû Vám je urãen ·ediváãek, prostfiedek proti ‰edivûní vlasÛ.  
Na ãem je zaloÏen úãinek ·ediváãku? Barva na‰ich vlasÛ je dána mnoÏ-

stvím pigmentu. Lidé, které trápí ‰ediny, nemají ve sv˘ch vlasech buì Ïádn˘
nebo témûfi Ïádn˘ pigment, protoÏe organismus postupnû pfiestává transporto-
vat tuto sloÏku do vlasÛ. A právû v této chvíli nastupuje ·EDIVÁâEK. Jedná
se o zvlá‰tní roztok vytvofien˘ na základû poznatku, Ïe pfiírodní saponiny
umoÏÀují vnikání pigmentu do vlasÛ, ale jen do té míry, jaká je kapacita vla-
sÛ, která je nejniÏ‰í u lidí se svûtl˘mi vlasy a nejvy‰‰í u brunetÛ. ·ediváãek ob-

sahuje pfiírodní saponiny, které jsou bezbarvé. Po nanesení do vlasÛ saponiny
postupnû transportují pigmenty dovnitfi vlasÛ a tyto získají postupnû svou pÛvod-

ní barvu. Nejde tedy o barvení vlasÛ, které není v˘chodiskem, protoÏe proces bar-
vení je nutno neustále opakovat. Navíc barviva jsou chemické látky, které po‰kozují

vlasy a nejedno masivní vypadávání vlasÛ je zpÛsobeno právû pouÏíváním tûchto che-
mikálií. Pfiirozen˘ zpÛsob boje proti ‰edinám nabízí právû ·EDIVÁâEK, jehoÏ pouÏívá-

ním vlasy mládnou, houstnou, stávají se opût pruÏn˘mi, a co je nejdÛleÏitûj‰í - navrací se jim
pÛvodní barva.

APLIKACE:
·EDIVÁâEK naná‰íme do vlasÛ jako vlasovou vodiãku a vtíráme ho aÏ ke kofiínkÛm vlasÛ.

Pfiípravek naná‰íme na zaãátku aplikace jednou dennû. Po deseti dnech se zaãnou projevovat úãinky,
vlasy zaãnou nab˘vat svou pÛvodní barvu. Pfii tomto prvním pouÏití doporuãujeme m˘t si hlavu ma-
ximálnû jednou t˘dnû. ·EDIVÁâEK se potom aplikuje uÏ jen jednou nebo dvakrát t˘dnû (podle po-
tfieby). Samozfiejmû, ãím jsou vlasy krat‰í, tím je aplikace jednodu‰‰í a spotfieba pfiípravku je také niÏ-
‰í. Chcete-li mít sem tam nûjakou ‰edinku, tak na tato místa ·EDIVÁâEK nenaná‰ejte. KdyÏ pfiípra-
vek pfiestanete aplikovat, vlasy opût pfiirozenû a postupnû ze‰ediví. Pfii pouÏívání ·EDIVÁâKU ne-

pouÏívejte Ïádn˘ pfiípravek obsahující ãpavek. ·EDIVÁâEK obsahuje unikátní preparát Golden Yacca. Jedna lahviãka vydrÏí pfii
bûÏném pouÏití 30 - 45 dnÛ.  

Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ

Keltiãkova 24, Slezská Ostrava

Provozní doba: 
pondûlí-pátek: 8.30-l6.30 hodin

Tel. ã. 624 l3 32, pohotovost: 0603 253 352

MoÏné i objednávky na kvûtinovou vazbu.

Ze Základní ‰koly na Kamenci

BOOS
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Pfiijìte na pochod


