
Poslední ‰ance
dluÏníkÛm

Obvodní zastupitelstvo mûstského

obvodu Slezská Ostrava na svém 

8. zasedání dne 1. 6. 2000 rozhodlo

usnesením ã. 2/8 o nov˘ch podmínkách

úhrady poplatku z prodlení z dluÏného

nájmu u obãanÛ, ktefií svÛj dluh uhradí

do konce roku 2000. 

Tûm dluÏníkÛm, ktefií uhradí svÛj

dluh na nájmu a sluÏbách spojen˘ch

s nájmem obecních bytÛ do 31. 12.

2000 a ktefií v období od vzniku dluhu

mûli nárok na dávku státní sociální pod-

pory nebo ktefií nejsou v˘dûleãnû ãinní,

bude prominut poplatek z prodlení ve

l00% v˘‰i. U rodin s dûtmi je dal‰í pod-

mínkou prominutí poplatku z prodlení

fiádná v˘chova dûtí. 

Obvodní zastupitelstvo tak dává

dluÏníkÛm poslední ‰anci ke splácení

jejich dluhÛ. V opaãném pfiípadû po

druhém upomenutí dluÏníka pfiedloÏí fi-

nanãní odbor k rozhodnutí obvodní radû

návrh na podání Ïaloby na pfiikázání po-

hledávky a návrh na pfiivolení soudu

k v˘povûdi z nájmu bytu a bytov˘ od-

bor zároveÀ pfiedkládá k rozhodnutí ob-

vodní radû návrh na v˘povûì z nájmu

bytu. Samozfiejmostí pak také bude stû-

hování neplatiãÛ do bytÛ niÏ‰í katego-

rie. 

BliÏ‰í informace podají pracovnice

Úfiadu mûstského obvodu Slezská

Ostrava, Gagarinovo nám. ã. 5, Slezská

Ostrava, 3. patro-finanãní odbor, úsek

vymáhání pohledávek, Mgr. Voglová

a pí ·uniãevová, tel. ã. 624 11 51/kl.

164. 

Ing. Jifiina Gáliková
vedoucí finanãního odboru

Proto si jiÏ první zastupitelstvo v le-

tech 1990–1994 dalo základní úkol ply-

nofikovat obvod. Tam, kde by to bylo

finanãnû a ãasovû nároãné, posílit elek-

trickou síÈ a umoÏnit vytápûní elektric-

k˘m proudem. Tato cesta se díky nároã-

n˘m provozním nákladÛm ukázala jako

neúnosná a i tyto oblasti byly plynofi-

kovány. Pro ilustraci – vytápûní zaãína-

lo na 17 haléfiích za kilowatthodinu.

Nyní je to 91 haléfiÛ. To znamená aÏ 40

000 Kã za rok. 

Bylo jasné, Ïe plynofikace bude fi-

nanãnû velmi nároãná. Slezská Ostrava

je, nadnesenû fieãeno, velká vesnice

s malou hustotou obyvatelstva na velké

plo‰e. Vlastní rozpoãet na takovou akci

nestaãil. Proto vedení radnice jednala

s partnery o pÛjãkách a dotacích. Díky

Magistrátu mûsta Ostravy, Státnímu

fondu Ïivotního prostfiedí a vlastnímu

rozpoãtu se v 90. letech shromáÏdilo

pfies 106 milionÛ korun (je to zhruba ce-

loroãní rozpoãet obvodu po odeãtení

sociálních dávek). Uvádíme finanãní

pfiehled, kolik plynofikace v jednotli-

v˘ch katastrálních územích zatím stála: 

Anto‰ovice 3 400 000 Kã

Hru‰ov 7 000 000 Kã

Hefimanice 28 200 000 Kã

Koblov 17 900 000 Kã

Kunãice 13 100 000 Kã

Kunãiãky 9 900 000 Kã

Muglinov 7 800 000 Kã

Slezská 0strava 19 400 000 Kã

V souãasné dobû probíhá plo‰ná ply-

nofikace v oblasti Salmy a Zvûfiiny, kte-

rá bude letos ukonãena. Celkové nákla-

dy se budou pohybovat kolem 5,9 mili-

onu Kã. Pfii plo‰n˘ch plynofikacích ne-

bylo moÏno z technick˘ch, projekãních

a jin˘ch dÛvodÛ plynofikovat v‰echny

ulice. Proto se k nim nyní vracíme.

Letos jsou pfiipraveny k plynofikaci

ãásti ulic Fi‰erovy, Na Josefské

a Fr˘decké nákladem cca 1,8 milionu

korun. Pokud finanãní situace obvodu

dovolí, budou obãané tûchto lokalit jiÏ

letos topit plynem. 

Poslední vût‰í lokalita, která ãeká na

plynofikaci, je oblast tzv. Îabince

v Kunãicích. Na tuto osadu, pÛvodnû

urãenou k vysídlení, se zpracoval pro-

jekt, kter˘ odhaduje náklady na 5,8 mi-

lionu korun. V souãasné dobû se in-

tenzivnû jedná o získání finanãních

zdrojÛ. Lze pfiedpokládat, Ïe první eta-

pa se uskuteãní jiÏ letos. 

Nepochybujeme o tom, Ïe v budouc-

nu se objeví je‰tû dal‰í malé lokality,

ulice, které bude nutné plynofikovat. To

v‰ak bude záleÏet na samotn˘ch obãa-

nech a finanãních moÏnostech obvodu. 

Prvotní snahou obvodu je, aby se

plynofikace vyuÏívala. Jednou z podmí-

nek Státního fondu Ïivotního prostfiedí

je, aby minimálnû 90 % domácností

v oblastech, kde je zaveden plyn, toto

médium vyuÏívalo. Je smutné, vidíme-

li i dnes naváÏet pfied rodinné domky

hromady kalÛ. UpozorÀujeme v této

souvislosti na platnost vyhlá‰ky Mûsta

Ostravy ã. 6/1995, která zakazuje tope-

ní kaly pod pokutou aÏ 30 000 Kã. Pro

podnikatele a právnické osoby tato po-

kuta mÛÏe dosáhnout aÏ l00 000 Kã.

Doba, kdy se tolerovalo spalování zá-

sob, jiÏ skonãila. V dohledné dobû se

budou provádût kontroly dodrÏování té-

to vyhlá‰ky a pfiípadní „hfií‰níci” budou

pokutováni. 

Uvûdomujeme si finanãní nároãnost

zfiízení plynového topení. Proto obvod

poskytuje ÏadatelÛm pÛjãky do v˘‰e 

40 000 Kã na 3 roky pfii 5% úroku. To

znamená splácet asi l200 Kã mûsíãnû.

PrÛmûrná cena zfiízení plynového tope-

ní ãiní asi 50 000 Kã. Jeden bûÏn˘ rok

vytápûní plynem a pouÏívání plynu pfii

vafiení vychází podle velikosti domku

od 15 000 Kã do 20 000 Kã. Porov-

náme-li tyto v˘daje s cenami kalÛ na

„ãerném trhu”, vychází nám nevelk˘

rozdíl. Nehledû na vlastní práci. 

VáÏení obãané, 

je patrné, Ïe v oblasti plynofikace se

udûlal obrovsk˘ kus práce. Obvod, aÏ

na malé v˘jimky, je plynofikován. Sami

to vidíte a cítíte na kaÏdém kroku.

Jiskrné ráno a modré nebe jiÏ není na

Slezské snem, ale stává se realitou.

Peãujme o tuto vymoÏenost a upozor-

Àujme a trestejme úmyslné niãitele Ïi-

votního prostfiedí. 

Mgr. Jifií Smûlík
zástupce starosty
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Pozvání na
JEDNÁNÍ ZASTU-

PITELSTVA
Zveme obãany 

na dal‰í jednání zastupitel-
stva obvodu Slezská

Ostrava, 
které se uskuteãní 31. 8. 

v Kulturním domû 
v Muglinovû. 

Zaãátek v l5 hodin.
Zasedání je vefiejné.

PLYNOFIKACE SLEZSKÉ OSTRAVY V 90. LETECH
Vût‰ina z nás si pamatuje 80. léta a podzimnû-zimní ãasy. Z vût‰iny ko-

mínÛ se valil tûÏk˘, sirnat˘ koufi. Ve dvorech, ale i na cestách a chodnících
se tyãily hromady bídy, ‰lamu, uheln˘ch kalÛ, jak kdo toto, na onu dobu
velmi levné palivo, naz˘val. MoÏná si je‰tû vzpomeneme, Ïe ráno pfied smû-
nou zaãínalo pÛlhodinovou rozcviãkou strávenou ve sklepû s ãast˘m proklí-
náním, Ïe nám to zase nehofií a kaly nestojí za nic. MoÏná s nostalgií za-
vzpomínáme, co to je sloÏit do sklepa 100 metrákÛ bídy. 

Z jednání zastupitelstva
Obvodní zastupitelstvo na svém 8. zasedání 1. ãervna rozhodlo mj. :
- o zámûru upustit od vymáhání dluÏn˘ch poplatkÛ z prodlení za dluÏné nájem-

né a úhrady za sluÏby spojené s nájmem obecních bytÛ u dluÏníkÛ, kter˘m v obdo-

bí od vzniku dluhu vznikl nárok na dávku státní sociální podpory a u dluÏníkÛ, kte-

fií nejsou v˘dûleãnû ãinní, 

- o prominutí 75 % poplatku z prodlení v pfiípadû nájemníkÛ, ktefií uhradili dluh

na nájemném, 

- o zámûrech prodejÛ a prodejích nemovitostí, 

- o pfiijetí penûÏního daru od a. s. Stavos Stavba ve v˘‰i 70 000 Kã na kulturní

úãely pro Mûsto Ostrava, Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava. Vzalo mj. na vûdomí:

- zprávu o ãinnosti obvodní rady od 3. 2. 2000 do 11. 5. 2000 a schválilo mj.

obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2000 o úãelovém fondu oprav a modernizací obyt-

n˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvûrÛ z

tohoto fondu.Ilustraãní foto: archiv SON



Obãanské sdruÏení - samostatn˘

dûtsk˘ oddíl Brontosaufii pofiádá

v Brusném letní tábory pro dûti od 7 do

18 let. Souãástí programu je v˘uka jíz-

dy na koni, vyhlídkov˘ let letadlem

a dal‰í program. 

Tábor mohou absolvovat po dohodû

i dûti s pohybov˘mi vadami. 

l. turnus: od   1. 7. do 15. 7. 2000

2. turnus: od 15. 7. do 29. 7. 2000

3. turnus: od 29. 7. do 12. 8. 2000

4. turnus: od 12. 8. do 26. 8. 2000

Cena pobytu ãiní 4 500 Kã. 

V této cenû je zahrnuta doprava tam

i zpût, strava 5x dennû, ubytování

s podsadou, vstupné, jízdné, v˘uka jíz-

dy na koni, vyhlídkov˘ let letadlem

a bohat˘ doprovodn˘ program. 

BliÏ‰í informace na telefonním ãísle
641 64 23, 0603 279 237.

Agentura Aril, J. Seiferta 8, 736
01 Havífiov-Mûsto, pofiádá od 23. 7.
do 5. 8. letní tábor ve Vrbnû pod
Pradûdem. Na programu budou hry
v pfiírodû i klubovnû, v˘lety, kou-
pání, exkurze apod. BliÏ‰í informace
na tel. ã. 069/682 00 40.

Tfii pracovníky na vefiejnû pro-

spû‰né práce, zamûstnané pfii na‰em

úfiadû, jimÏ ãást mzdy a sociální

a zdravotní poji‰tûní hradí Úfiad práce

v Ostravû, jsme zastihli pfii nátûru plo-

tu u Základní ‰koly na ·krobálkovû

ulici v Kunãiãkách. Martin Dehner,

Vladislav Rotter a Roman Jemelka vy-

konali od dubna spoustu uÏiteãné prá-

ce – odstranili ãernou skládku, vyãisti-

li chodníky na Keltiãkovû a Fr˘decké

ulici, prÛbûÏnû vykonávají potfiebné

práce pfii úklidu hfibitovÛ apod. Foto:
archiv SON
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Obvodní zastupitelstvo mûstského obvodu Slezská Ostrava se usneslo 1. 6. 2000

vydat podle paragrafu l4 odstavce l , písmene i) a paragrafu 36 odstavce 1 písmene

f) zákona ã. 367/l990 Sb. o obcích (obecní zfiízení), ve znûní zmûn a doplÀkÛ a ãlán-

ku 6 odstavce l písmene bg) vyhlá‰ky Mûsta Ostravy ã. l0/l992 v platném znûní tu-

to obecnû závaznou vyhlá‰ku o Úãelovém fondu oprav a modernizací obytn˘ch do-

mÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a poskytování úvûrÛ z tohoto fon-

du, kterou se ru‰í obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 4/l995 o Úãelovém fondu oprav a mo-

dernizací obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a poskyto-

vání úvûrÛ z tohoto fondu ve znûní zmûn a doplÀkÛ. 

Mûsto Ostrava, Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava (dále jen Mûstsk˘ obvod) zfii-

zuje v zájmu zlep‰ení úrovnû bydlení a vzhledu mûsta Úãelov˘ fond oprav a mo-

dernizací obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava (dále

fond). Prostfiedky fondu jsou vedeny na samostatném úãtu u âeské spofiitelny, 

a. s., okresní poboãce Ostrava. 

Z fondu lze za podmínek stanoven˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰kou po-

skytovat úãelové úvûry vlastníkÛm obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu. 

Mûstsk˘ obvod mÛÏe prostfiedky fondu pouÏít jen v rozsahu a za podmínek sta-

noven˘ch Ministerstvem financí âeské republiky

Z fondu se poskytují tyto úãelové úvûry:

Pofi. Druh (úãel) Úrok.  Doba Max. 
ã. úvûru sazba splat. v˘‰e úvûru
01 Oprava stfiechy, do 50 000 Kã

komínÛ, vã. klemp. prvkÛ 4%  5 let  na l dÛm

- star‰ích neÏ 15 let

02 Zfiízení plynového  5%  3 roky  do 40 000 Kã

nebo elektrického       na jeden byt

topení ve stávajícím domû

03 Dodateãná izolace  4%  3 roky  do 50 000 Kã

domu proti spodní       na jeden dÛm

vodû - star‰í neÏ l0 let

04 Obnova fasády domu 4%  5 let  do 30 000 Kã

vã. oplechování, v˘-       na jeden byt

mûny oken, u domu star‰ího 15 let

05 Vybudování WC, kou- 7%  3 roky  do 30 000 Kã

pelny nebo sprchovacího      na jeden byt

koutu v bytû, kde dosud nejsou zfiízeny

06 Nadstavba domu, provede- 6% 8 let  do l00 000 Kã

ná v souvislosti s opravou     na jeden byt

a modernizací domu, kterou vznikne nov˘ byt

07 Vestavba bytu, provedená 6% 8 let  do l00 000 Kã

v souvislosti s opravou      na jeden byt

a modernizací domu

08 Oprava kanalizaãní       do l0 000 Kã

pfiípojky     4% 3 roky  na l dÛm

Tyto ãástky mohou b˘t vy‰‰í aÏ o 20 procent u obytn˘ch domÛ, které jsou kul-

turními památkami, nebo které se nacházejí v mûstské památkové zónû a nebo v je-

jím ochranném pásmu. 

Jednotlivé druhy úvûrÛ lze sluãovat. Úvûr v‰ak nelze poskytnout opakovanû na

tent˘Ï úãel u jednoho domu. Úvûr se úroãí nejménû 3 procenty a nejv˘‰e 

7 procenty. V˘‰e úrokÛ pro jednotlivé druhy se stanoví pfiedem. 

Forma ruãení: pfii úvûru do 50 000 Kã je nutné ruãení jinou fyzickou osobou,

pfii úvûru nad 50 000 Kã je nutné ruãení dvûma fyzick˘mi osobami. 

Úvûry jsou splatné nejdfiíve do tfií let a nejpozdûji do osmi let od poskytnutí úvû-

ru. Na Ïádost uchazeãe o úvûr lze ve smlouvû o úvûru dohodnout i krat‰í dobu

splatnosti neÏ stanovenou. Úvûr je moÏné ãerpat jen do konce roku následujícího

po roce, v nûmÏ byla smlouva o úvûru uzavfiena. 

Úvûr z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky

obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu, a to v˘luãnû na základû Ïádosti.

Pfiíjem, kompletaci a pfiípravu smluv o úvûru ÏadatelÛ organizaãnû zabezpeãuje fi-

nanãní odbor. V˘bûr ÏadatelÛ bude provádûn jedenkrát mûsíãnû (v termínech ko-

nání schÛzí obvodní rady), pfiiãemÏ termín pfiijímání Ïádostí je nejpozdûji l5. den

v mûsíci. 

Îádost o poskytnutí úvûru musí obsahovat:
a) Jméno nebo název Ïadatele. 

b) Adresu bydli‰tû fyzické osoby, nebo sídlo právnické osoby. 

c) U právnick˘ch osob zapsan˘ch v obchodním rejstfiíku v˘pis z rejstfiíku, ne

star‰í neÏ l4 dnÛ, u právnick˘ch osob nezapsan˘ch v obchodním rejstfiíku úfiední

doklad o jejich právní  subjektivitû a statutárním orgánu. 

d) Pfiesné oznaãení obytného domu, a to s jeho adresou, ãíslem  popisn˘m, ka-

tastrálním územím a parcelním ãíslem pozemku, na  nûmÏ je postaven. 

e) V˘pis z listu vlastnictví, ne star‰í neÏ 14 dnÛ. 

f) Úãel úvûru a poÏadovanou v˘‰i úvûru podle ãlánku IV, odstavce 1. 

g) Stavební povolení nebo jin˘ pfiíslu‰n˘ doklad o pfiípustnosti stavebních pra-

cí, které jsou úãelem úvûru. 

h) Pfiíslu‰nou projektovou dokumentaci, pokud to povaha prací vyÏaduje. 

i) Pfiedpokládan˘ rozpoãet. 

j) Pfiedpokládanou lhÛtu prací. 

k) Návrh zaji‰tûní úvûru, zpravidla zástavou obytného domu, na jehoÏ moder-

nizaci nebo rekonstrukci se úvûr poskytuje, a to ve v˘‰i 130 procent poÏadované

ãástky úvûru, nebo ruãením ruãitele. 

l) Doklad o poji‰tûní obytného domu. 

Je-li obytn˘ dÛm, na jehoÏ modernizaci nebo rekonstrukci se úvûr Ïádá, ve spo-

luvlastnictví, musí  b˘t Ïadateli v‰ichni spoluvlastníci. Podpisy na zmocnûních

k zastupování ostatních spoluvlastníkÛ musejí b˘t úfiednû ovûfieny. 

O tom, ktefií z ÏadatelÛ budou vyzváni k uzavfiení smlouvy o úvûru, rozhoduje

rada mûstského obvodu. Úvûry budou mûsíãnû schvalovány v Obvodní radû mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava, a to podle pofiadí do‰l˘ch Ïádostí. 

O v˘sledku je povinen mûstsk˘ obvod informovat Ïadatele nejpozdûji do 20 dnÛ

po rozhodnutí rady mûstského obvodu. 

Îadateli, kter˘ byl vyzván k uzavfiení smlouvy o úvûru a kter˘ se k uzavfiení té-

to smlouvy nedostaví do tfiiceti dnÛ po doruãení v˘zvy, právo na uzavfiení smlou-

vy o úvûru zanikne.

Zv˘‰ení nájemného
Obvodní rada obvodu Slezská Ostrava rozhodla na své schÛzi 8. 6. 2000

o zv˘‰ení základního nájemného za l metr ãtvereãní obytné plochy u bytÛ

v majetku Mûsta Ostravy - Mûstského obvodu Slezská Ostrava o 4,9 %, a to

s úãinností od 1. 7. 2000 do 30. 6. 200l. Toto zv˘‰ení nájemného se net˘ká

bytÛ, kde byl nájem stanoven ve v˘‰i 56, 91 Kã na metr ãtvereãní mûsíãnû.

Z obecnû závazné vyhlá‰ky
O Úãelovém fondu oprav a modernizací obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvûrÛ z tohoto fondu

Práce se nebojí

Chcete poslat své dítû na letní tábor?



AÏ z Dolního Bene‰ova dojíÏdí kaÏ-

d˘ v‰ední den do Pomocné ‰koly na

Jeseninovû ulici pan uãitel Mgr. Josef

Harto‰. Ve své profesi získával nejpr-

ve zku‰enosti v Ústavu sociální péãe

v Marianu v Opavû, od roku 1996 pra-

coval jako uãitel v pomocné tfiídû

Ústavu sociální péãe v Muglinovû, kde

pfiipravil nûkteré dûti na pfiechod do

Pomocné ‰koly v Kunãicích. Jeho zá-

sluhou byl také u ‰koly obnoven sad,

kde pracují místní Ïáci v rámci pracov-

ního vyuãování. 

âas, trpûlivost, laskavost - to jsou

základy, na nichÏ pan uãitel Harto‰

staví v˘uku i v˘chovu. S kaÏd˘m je-

dincem se zde totiÏ musí pracovat in-

dividuálnû, uãit ho zvládat nejpo-

tfiebnûj‰í úkony, pomáhat mu získat se-

bevûdomí, pochválit jej za kaÏdou ma-

liãkost. 

Samozfiejmû, Ïe práce se zdej‰ími

dûtmi ve tfiídách nebo ve chvílích vol-

na je velmi nároãná. Pedagogova trpû-

livost je kaÏd˘ den tisíckrát zkou‰ená,

ale na druhé stranû je odmûnûn dût-

skou radostí, jiÏ projevuje Ïák pfii kaÏ-

dé maliãkosti, která se mu povede. 

Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina ÏákÛ

neudrÏí soustfiedûnou pozornost déle

neÏ 5 aÏ 10 minut, musí uãitel vûnovat

pfiípravû na kaÏdou vyuãovací hodinu

znaãné mnoÏství ãasu. V prÛbûhu v˘u-

ky potom b˘t schopen reagovat na

zmûny nálad dûtí, zkrátka zvládnout

jakoukoliv problémovou situaci, vy-

vstav‰í v prÛbûhu vyuãování. 

Soustavná a zásluÏná práce, a to ne-

jen Mgr. Harto‰e, ale v‰ech pra-

covníkÛ Pomocné ‰koly v Kunãicích,

jistû zaslouÏí ocenûní. 

Bezplatn˘ sbûr velkoobjemového 
a nebezpeãného odpadu

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb ÚMOb Slezská Ostrava ve spolupráci

s OZO Ostrava, spol. s r. o., organizuje na podzim roku 2000 bezplatn˘ sbûr velko-

objemového a nebezpeãného odpadu. 

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou umístûny na níÏe uveden˘ch mís-

tech 3–4 dny. Îádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, stavební suÈ,

domovní a nebezpeãn˘ odpad.  Nebezpeãn˘ odpad (akumulátory, záfiivky, v˘bojky,

zbytky barev, léãiv apod.) od Vás pfievezmou pojízdné sbûrny nebezpeãného odpa-

du, které jsou obsluhovány povûfien˘m pracovníkem. Na uvedeném místû budou

umístûny vÏdy jen jeden den v dobû od 10. 00 do 17. 00 hodin. 

UpozorÀujeme, Ïe tato akce není urãena pro právnické osoby!

Ing. Ilona Boro‰ová, vedoucí odboru DaKS

ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ
I. cyklus – od 11. do 13. záfií 2000
k. ú. ulice bliÏ‰í urãení
Kunãice n. O. Na âervence u kfiiÏ. se starou Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou

U s˘pky mezi ulicemi Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. ulic PstruÏí a ·krobálkovy

PstruÏí park Nadaãní

Bofiivojova - Osadní kfiíÏení ulic

Polní osady - Zdaru kfiíÏení ulic

II. cyklus – od 14. do 17. záfií 2000
Sl. Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské poblíÏ b˘valého Domu mládeÏe

Zvûfiinská u parãíku

M. Svobody kfiiÏ. s ulicí Vozaãskou

Michálka kfiiÏ. ulic Na Najmanské - Michalská

·achetní u kfiiÏ. s ulicí Na Jufiince

Slívova Na Souvrati

III. cyklus – od 18. do 20. záfií 2000
Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. l085/l6

Kamenec park u samoobsluhy

Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí u domu ãp. l825/3

Muglinov Bohumínská ul. U jeslí

Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského

Hladnovská sídli‰tû - parkovi‰tû

IV. cyklus – od 21. do 24. záfií 2000
Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ul. ·védskou

st. Hladnovská kfiiÏ. s ul. Komerãní (u KD)

Vanãurova kfiiÏ. s ul. 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 25. do 27. záfií 2000
Hefimanice K Oskarce u kfiiÏ. s ul. Záblatskou

·vejdova u kfiiÏ. s ul. Vrbickou

Fi‰erova u kfiiÏ. s ul. Mare‰ovou

Na Buãinû u kfiiÏ. s ul. Po‰tulkovou

Hru‰ov Plechanovova u kfiiÏ. s ul. M. Henryho

Kaplífiova u kfiiÏ. s ul. ÎiÏkovou

Moravcova u kfiiÏ. s ul. ·imonovou

VI. cyklus – od 28. záfií do 1. fiíjna 2000
Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou

Kanczuckého u ul. Orlovské

Na Li‰ãinû kfiiÏ. ulic V Korunce a Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou

Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická u Nové ‰achty

Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus – od 2. do 4. fiíjna 2000
Anto‰ovice Anto‰ovická Lopuchová

Koblov Îabník u domu ãp. 24l/l5

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

Katastr. území Umístûní sbûrny  Datum pfiistavení
Kunãiãky ·krobálkova- PstruÏí 12.   9. 2000

Slezská Ostrava Slívova- Na Souvrati 15.   9. 2000

Slezská Ostrava Na Burni u ãp. 1085/l6 19.   9. 2000
Muglinov Komerãní u kult. domu 22.   9. 2000
Hefimanice ·vejdova- Vrbická 26.   9. 2000
Hru‰ov Na Li‰ãinû- Kotalova 29.   9. 2000
Koblov Koblovská - Lamafi 3. 10. 2000
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Podûkování
Pan starosta dûkuje pracovnicím M· Na Li‰ãinû, zejména fieditelce

Miroslavû Kufové a uãitelce Marii Svobodové, které s dûtmi z této M· pfii-

pravily pásmo tancÛ, písní a básní pro vystoupení na 8. zasedání obvodního

zastupitelstva. 

V‰em pfiítomn˘m se pfiedveden˘ kulturní program velice líbil.

Mgr. Josef Harto‰ ve tfiídû Foto: archiv SON

PPPPoooovvvvoooolllláááánnnníííí    jjjjaaaakkkkoooo    ppppoooosssslllláááánnnníííí

Nová huÈ oznamuje
Od 19. do 30. ãervna budou provádûny v místní teplárnû profuky, a to maxi-

málnû 7 profukÛ v dobû od 16.00 do 16.30 hodin. V okolí Nové hutû bude tím-

to zv˘‰ena hladina hluku.

Dûkujeme za pochopení.

Odbor rozvoje a ekologie Nové huti, a.s.

Chcete b˘t nápomocni pfii
psaní letopisÛ?

Pfii ÚMOb Slezská Ostrava pracuje

letopisecká komise, jejíÏ ãlenové

zpracovávají dûjiny jednotliv˘ch obcí

na‰eho obvodu. Máte-li doma staré

fotografie, plány, mapy ãi jiné doku-

menty a byli byste ochotni je na krát-

kou dobu zapÛjãit, sdûlte prosím tuto

skuteãnost Dr. Míãkové, tel. ã. 624 11

51/kl. 130. Letopisci také zachycují

vyprávûní pamûtníkÛ. Chcete-li si sa-

mi zavzpomínat na doby minulé ãi

znáte-li ve va‰em okolí nûjakého pa-

mûtníka, rádi va‰e informace uvítá-

me.



Policejní schránky
dÛvûry

Mûstské fieditelství Policie âR

v Ostravû upozorÀuje, Ïe mj. na budo-

vû Obvodního oddûlení PâR ve

Slezské Ostravû na Bohumínské ulici

ã. 1 je instalována „schránka dÛvûry”.

Do ní mohou obãané vhazovat svá pí-

semná sdûlení – podnûty, pfiipomínky

a návrhy t˘kající se mj. kriminality,

dopravy apod. 

Policejní schránky dÛvûry slouÏí ta-

ké k odevzdání nejrÛznûj‰ích naleze-

n˘ch dokladÛ, které by jinak mohly

b˘t zneuÏity k páchání trestné ãinnosti.

Pravidelné vybírání policejních schrá-

nek je zaji‰tûno policisty preventivnû

informaãní skupiny. Ve‰ker˘mi pod-

nûty a návrhy – byÈ i anonymními – se

policie zab˘vá a provûfiuje je a díky té-

to formû komunikace s vefiejností se jiÏ

policistÛm podafiilo odhalit celou fiadu

závaÏn˘ch deliktÛ. Dal‰í nejbliÏ‰í

schránku dÛvûry najdou obãané na‰e-

ho obvodu na budovû Mûstského fiedi-

telství PâR v Ostravû na ulici 30. dub-

na ã. 24.

V zoo probûhne letní
‰kola mlad˘ch biologÛ

K jedné z mnoha aktivit kulturnû

v˘chovného oddûlení ostravské zoo-

logické zahrady patfií i uspofiádání sou-

tûÏe Velká cena zoo Ostrava. SoutûÏ je

organizována ve spolupráci s Kruhem

pfiátel zoo Ostrava a koná se kaÏdoroã-

nû v dubnu. Je urãena ÏákÛm ‰est˘ch

aÏ devát˘ch tfiíd základních ‰kol a od-

povídajících tfiíd gymnázií. Dûti mají

o tuto soutûÏ znaãn˘ zájem, o ãemÏ

svûdãí skuteãnost, Ïe leto‰ního roãníku

ve dnech 27. – 29. dubna se úãastnilo

celkem 2110 dûtí. NesoutûÏily jen dûti

ostravsk˘ch ‰kol, ale pfiijely i dûti

z Karviné, Havífiova, Orlové, Tfiince

a Fren‰tátu. 

První kolo soutûÏe se skládalo z pfií-

rodovûdného testu na dané téma, deset

nejlep‰ích druÏstev pak postoupilo do

finále, které se uskuteãnilo 13. kvûtna.

V kategorii mlad‰ích ÏákÛ zvítûzilo

druÏstvo gymnázia z Karviné, v kate-

gorii star‰ích ÏákÛ druÏstvo ze Z· na

Krnovské ulici v Opavû. 

Dal‰í velice populární aktivitou kul-

turnû v˘chovného oddûlení je letní

‰kola mlad˘ch biologÛ, konající se

v ostravské zoo kaÏdoroãnû v po-

sledním prázdninovém t˘dnu. Mohou

ji nav‰tûvovat deseti- aÏ patnáctileté

dûti, které vyslechnou pfiedná‰ky zoo-

logÛ, veterináfie, pobesedují s o‰e-

tfiovateli zvífiat a nav‰tíví v‰echny úse-

ky zoologické zahrady. Zblízka se bu-

dou moci seznámit s Ïivotem Ïiraf ãi

pomáhat pfii úklidu v dûtské zoo. 

Leto‰ní letní ‰kola mlad˘ch biologÛ

se koná v t˘dnu od 21. do 25. srpna,

sraz zájemcÛ bude v pondûlí 21. srpna

v 9 hodin ve v˘ukovém pavilonu zoo. 

Mgr. Ivana Kalová,
vedoucí kulturnû v˘chovného od-

dûlení
(redakãnû upraveno)

- Poplatkem se zpoplatÀuje sbûr, tfií-

dûní, vyuÏívání a zne‰kodÀování ko-

munálního odpadu vznikajícího na

území mûsta Ostravy. 

- Poplatníkem je kaÏdá fyzická
osoba bez rozdílu (na fyzické osoby

oprávnûné k podnikání a právnické

osoby se vztahuje jin˘ reÏim), pfii jejíÏ

ãinnosti vzniká komunální odpad.

Tzn., Ïe se poplatek bude tzv. „poãítat

na hlavu”. 

- Poplatek se stanoví pro kaÏdého

poplatníka ve v˘‰i 324 Kã/rok. 

- Za poplatníky odvádí poplatek na

úãet mûsta Ostravy plátce. Plátcem je

vlastník nebo správce budovy ãi ne-

movitosti, kde vzniká komunální odpad.

- V pfiípadû, Ïe je poplatek placen

mûsíãnû jako souãást nájemného (ãi ji-

ného obdobného smluvního vztahu),

rozúãtuje plátce poplatek ve v˘‰i 1/12

z roãní v˘‰e poplatku na jednotlivé po-

platníky a tuto ãástku vybere souãasnû

s nájemn˘m. 

- Plátci poplatku jsou povinni s prv-

ní platbou poplatku oznámit na pfiede-

psaném tiskopise vznik poplatkové po-

vinnosti. 

- Plátce mÛÏe ohlá‰ení podat i for-

mou záznamu na technickém nosiãi

dat (disketa, CD) s tím, Ïe obsah uspo-

fiádání údajÛ musí b˘t totoÏn˘ s vyda-

n˘m tiskopisem. 

- Plátce poplatku je povinen písem-

nû oznámit kaÏdou jinou skuteãnost,

která má vliv na v˘‰i nebo placení po-

platku, a to nejpozdûji do 45 dnÛ ná-

sledujících po skonãení kalendáfiního

mûsíce, v nûmÏ tato skuteãnost nasta-

la. 

- Povinnost platit poplatek vzniká

dnem nabytí úãinnosti obecnû závazné

vyhlá‰ky, tj. 13. 4. 2000. V pfiípadech

vzniku poplatkové povinnosti po na-

bytí úãinnosti této OZV, vzniká po-

platková povinnost dnem, kdy z ãin-

nosti poplatníka zaãal vznikat komu-

nální odpad. 

- Poplatková povinnost zaniká

dnem, kdy fyzická osoba pfiestala trva-

le produkovat komunální odpad na

území mûsta Ostravy a tuto skuteãnost

prokáÏe prÛkazn˘m dokladem (napfi.

nástup nebo v˘kon vojenské sluÏby).

Doklad prokazující zánik poplatkové

povinnosti je plátce povinen doloÏit

souãasnû s tiskopisem (technick˘m

nosiãem dat) „ohlá‰ení nebo hlá‰ení

zmûn v údajích o poplatníkovi po-

platku za komunální odpad. ”

- Plátce je povinen platit bez vydání

platebního v˘mûru v termínech stano-

ven˘ch pro placení poplatku obecnû

závaznou vyhlá‰kou. 

- Poplatek je moÏno platit bez-

hotovostním pfievodem, po‰tovní pou-

kázkou nebo v hotovosti v pokladnû

Magistrátu mûsta Ostravy. 

- V pfiípadû, Ïe poplatek nebude

uhrazen v termínu stanoveném OZV

nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce

poplatku poplatek platebním v˘mû-

rem. Takto vymûfien˘ poplatek mÛÏe

podle zákona o správû daní a poplatkÛ,

v platném znûní, zv˘‰it o penále z ne-

doplatku poplatku. 

- V pfiípadû, Ïe bude plátce poÏa-

dovat zmûnu v poãtu nádob nebo ãet-

nosti svozu, musí podat písemnou Ïá-

dost správci poplatku, kter˘ o tako-

v˘chto zmûnách rozhodne. 

Odbor v˘stavby, 
úsek Ïivotního prostfiedí

Z vyhlá‰ky dále vyjímáme:
- Pfiesahuje-li pfiedpokládaná roãní

v˘‰e odvodu poplatku u jednoho plát-

ce ãástku 1 000 000 Kã, je poplatek

splatn˘ mûsíãnû ve v˘‰i 1/12 z roãní

v˘‰e poplatku, a to vÏdy nejpozdûji do

15. kalendáfiního dne bûÏného mûsíce

za pfiedcházející mûsíc. 

- Pfiesahuje-li pfiedpokládaná roãní

v˘‰e odvodu poplatku u jednoho plát-

ce ãástku 250 000 Kã, je poplatek

splatn˘ ãtvrtletnû ve v˘‰i 1/4 z roãní

v˘‰e poplatku, a to vÏdy nejpozdûji do

15. kalendáfiního dne prvního mûsíce

následujícího po skonãení kalendáfi-

ního ãtvrtletí. 

- V ostatních pfiípadech je poplatek

splatn˘ dvakrát roãnû, ve v˘‰i 1/2

z roãní v˘‰e poplatku, a to vÏdy nejpo-

zdûji do 15. ãervence bûÏného roku

a 15. ledna roku následujícího za pfied-

cházející rok. 

- V leto‰ním roce se poplatek uhra-

dí ve v˘‰i 9/12 roãní v˘‰e poplatku.

V pfiípadech, v nichÏ je poplatek splat-

n˘ dvakrát roãnû, je do 15. ãervence

bûÏného roku splatn˘ poplatek ve v˘‰i

3/12 roãní v˘‰e poplatku a do 15. led-

na roku následujícího ve v˘‰i 1/2 roãní

v˘‰e poplatku.

V dobû prázdnin a dovolen˘ch se

kaÏdoroãnû zv˘‰í procento dûtsk˘ch

úrazÛ, vloupání, krádeÏí a jin˘ch trest-

n˘ch ãinÛ. O tom, ãeho se mají dospû-

lí i dûti vyvarovat, jsme hovofiili s ve-

doucím oddûlení Policie âR ve

Slezské Ostravû mjr. Bc. Josefem

Pekárkem. 

Pane majore, jaké máte zku-
‰enosti s chováním dûtí v poslední
den ‰kolního roku a v prvních dnech
prázdnin?

– Musím konstatovat, Ïe nûkteré dû-

ti ztrácejí pfii hraní venku témûfi v‰ech-

ny zábrany a jejich uvolnûnost vede

k tomu, Ïe nedávají pozor pfii pfiechá-

zení vozovek, pfii jízdû na kole a nedo-

drÏují pfiedpisy silniãního provozu.

Dal‰ím nebezpeãím, které na dûti ãíhá,

je jejich dÛvûfiivost pfii navazování

kontaktÛ s cizími a jim neznám˘mi lid-

mi. Také pfii koupání by mûly b˘t dûti

více opatrné. 

Máte nûjak˘ vzkaz pro rodiãe?
– Rodiãe by mûli kaÏdopádnû vûdût,

s k˘m se dûti st˘kají. Jejich ratolesti se

mohou totiÏ dostat do rÛzn˘ch dût-

sk˘ch part páchajících buì drobné kri-

minální ãiny, ãi dokonce závaÏnûj‰í

trestnou ãinnost - napfi. vloupání do

vozidel, krádeÏe zboÏí v obchodech

apod. V takov˘chto partách mohou dû-

ti také pfiijít do styku s drogami, na nûÏ

získají návyk a stanou se závisl˘mi.

Chci podotknout, Ïe v sou-ãasné dobû

zaznamenáváme v Ostravû zv˘‰en˘

nárÛst spotfieby drog zejména u dûtí

a mládeÏe. 

V letních mûsících by se mûli cho-
vat obezfietnûji jistû i dospûlí. . . 

– Na tomto místû bych chtûl upo-

zornit na skuteãnost, Ïe v dobû prázd-

nin se vyskytuje zv˘‰en˘ poãet vlou-

pání do bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, skle-

pÛ, garáÏí apod. Proto je nutné, aby si

obãané odjíÏdûjící na del‰í dobu na do-

volenou zajistili pravidelné vybírání

po‰tovních schránek a nene-chávali

del‰í dobu zataÏené rolety v oknech. 

Obãany, ktefií zÛstávají doma, bych

chtûl poÏádat, aby si v‰ímali, zda se

kolem bytu, domku, garáÏe ãi sklepa

souseda, kter˘ odjel na dovolenou, ne-

pohybují cizí a neznámé osoby. Je nut-

né vûnovat pozornost také rÛzn˘m po-

dezfiel˘m zvukÛm, bouchání a ‰ra-mo-

tÛm, oz˘vajícím se z prázdn˘ch bytÛ,

domkÛ, garáÏí apod. V tako-v˘chto

pfiípadech je nutné ihned vy-rozumût

Policii âR, tel. ã. l58 nebo pfiímo do-

zorãího na Obvodním od-dûlení

Policie âR ve Slezské Ostravû, tel. ã.

6l4 5l 50. 

Na závûr bych chtûl zdÛraznit, Ïe

zlodûji ãekají neustále na svou pfií-leÏi-

tost a v dobû prázdnin svou neka-lou

a nezákonnou ãinnost stupÀují. 

Dûkuji za rozhovor.
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Pozor na vyhlá‰ku MO (OZV) ã. 2/2000, kterou se stanoví popla-
tek za komunální odpad, vznikající na území mûsta Ostravy

Pfied dvûma lety a. s. Nová huÈ

pfiemístila do Radvanic mobilní mo-

nitorovací stanici, která zaznamenává

okamÏité i dlouhodobé hodnoty imisí

a emisí. V˘sledky mûfiení dokazují,

Ïe investice vloÏené Novou hutí na

zfiízení ekologick˘ch zafiízení, nebyly

vydány nadarmo. V uplynul˘ch pûti

letech se hodnoty namûfien˘ch ‰kod-

livin v ovzdu‰í v˘raznû sníÏily. Je to

potû‰ující, ale pro tuto akciovou spo-

leãnost je to také pobídka k hledání

dal‰ích moÏností, jak sníÏit na co ne-

jmen‰í míru negativní dopad hutní

v˘roby. 

J. BystroÀ

Policie upozorÀuje

Co ukázalo mûfiení

Z metodického pokynu k vyhlá‰ce uvádíme:



Kritizovat nepofiádek ve svém okolí

umí uÏ i dûti ‰kolou povinné. Velk˘m

problémem není ani hlásit, Ïe tam ãi

onde vyrostla ãerná skládka. Ale sh˘b-

nout se a sebrat z trávníku krabiãku od

cigaret ãi plastovou láhev ãasto nikoho

ani nenapadne. A proto se uskuteãnila

v oblasti Zvûfiiny v sobotu 29. 4. brigá-

da. Zaãala v 9 hodin. Zdatnûj‰í brigád-

níci prosekávali les, ãistili kanály, fie-

zali pfierostlé kfioviny, ostatní sbírali

odpadky, popel, suÈ, fiezali suché vût-

ve, uklízeli park a dávali novou tváfi

dûtskému hfii‰ti. 

Chci podûkovat muÏÛm, pouÏíva-

jícím vlastní motorové pily a kupujícím

benzín „za své”. RovnûÏ majiteli trak-

tÛrku s vleãkou, kter˘ nám pomohl, aby

odpad byl rychleji odváÏen. Podûkování

si zaslouÏí také místní zahrádkáfii, ktefií

pomáhali uklidit ãernou skládku. 

Organizace celé akce nebyla jedno-

duchá, uÏ jen proto, Ïe majiteli pozem-

kÛ na Zvûfiinû jsou tfii vlastníci, s nimiÏ

jsem se musela postupnû domluvit.

KaÏd˘ z nich potom nechal na svÛj po-

zemek pfiistavit kontejner. 

Velk˘ dík patfií obãanÛm, ktefií se

zvûfiinské brigády zúãastnili - místo,

aby ve dnech volna odpoãívali ãi jinak

relaxovali, neváhali, vzali rukavice, lo-

paty, hrábû, pily a koleãka a ‰li uklízet.

64 brigádníkÛ pfiiloÏilo ruku k dílu

a nechalo za sebou kus práce, pfiiãemÏ

vûková hranice pracantÛ se po-

hybovala od 4 do 82 let. 

Dûkuji také panu Jaroslavu Bohá-

ãovi, zamûstnanci ÚMOb Slezská

Ostrava, odboru dopravy a komunál-

ních sluÏeb, panu ing. Vanûãkovi ze

Správy pozemkÛ OKD-Odra a panu

PastrÀákovi z OKD-Správy majetku. 

Ti v‰ichni mi vy‰li pfii organizování

brigády maximálnû vstfiíc. Dal‰í bri-

gáda probûhne v záfií, kdy dokonãíme

zkulturnûní oblasti Zvûfiiny. 

Z dopisu Moniky Koãí ze Zvûfiiny
(redakãnû zkráceno)

V ãervenci a srpnu budou mít kni-

hovny v na‰em obvodu následující v˘-

pÛjãní dobu:

V knihovnû ve Slezské Ostravû na
Michálkovické 181: ve ãtvrtky od 9.00

do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 ho-

din. 

V knihovnû ve Slezské Ostravû na
Dûdiãné ulici 10: v pondûlky od 9.00 do

11.00 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin. 

V knihovnû v Kunãiãkách na Hol-
vekovû ulici: v úterky od 10.00 do

12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 

V knihovnû v Muglinovû v pondûl-

ky od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do

17.00 hodin. 

V knihovnû v Hefimanicích na
Vrbické ulici 133: v úterky od 12.00 do

17.00 hodin. 

V knihovnû v Koblovû bude zavfieno.

Blahopfiejeme
jubilantÛm

V mûsíci kvûtnu se v˘znamného

Ïivotního jubilea doÏili tito obãané

na‰eho obvodu:

● 80 let: Antonie Gerlichová ze

Slezské Ostravy, Anna HloÏková ze

Slezské Ostravy, RÛÏena Lipková

z Muglinova, Otakar Polcer ze

Slezské Ostravy, Ludmila Valo‰-

ková z Hru‰ova, Libu‰e Wiecková

ze Slezské Ostravy, Marie Zatlou-

kalová z Hefimanic. 

● 85 let: Josefa Périová ze

Slezské Ostravy, Boleslav Stypa

z Hefimanic. 

● 90 let: ·tûpánka Kudûlásková

ze Slezské Ostravy, Emil Martínek

ze Slezské Ostravy, Jindfii‰ka

Matysová ze Slezské Ostravy. 

● 91 let: Marie Bezruãová ze

Slezské Ostravy, ·tûpánka Hru‰-

ková z Kunãiãek, Jan Mastaler ze

Slezské Ostravy. 

● 92 let: Augustina Kubeãková

z Kunãiãek. 

● 93 let: Anna Havrlantová

z Muglinova. 

V mûsíci ãervnu se v˘znamného

Ïivotního jubilea doÏili tito obãané

na‰eho obvodu: 

● 80 let: Bohumír Bouchal

z Hefimanic, Anna Buãková z Kun-

ãiãek, Ernestina Dziubková z Mug-

linova, Karel Fila z Hru‰ova, Lud-

mila Foldynová ze Slezské Ostravy,

Adolf Lyczawski ze Slezské Ostra-

vy, Vladimír Mareãek z Muglinova,

Franti‰ka Matûja‰ková ze Slezské

Ostravy, Jindfii‰ka Michlová z Hru-

‰ova, AlÏbûta Py‰nová z Hru‰ova,

BoÏena Rybárová ze Slezské Ostra-

vy, Ludmila Slavická z Kunãiãek,

Josef Vra‰tiak z Muglinova, Jin-

dfii‰ka ·eleová ze Slezské Ostravy,

Anna âe‰ková z Muglinova. 

● 85 let: Jarmila Holmanová

z Kunãiãek, BoÏena Salamonová

z Muglinova. 

● 90 let: Franti‰ka Piwowarská

z Muglinova, BoÏena ·tûtinová ze

Slezské Ostravy. 

● 91 let: Adolfa GoÀcová

z Kunãiãek, Marie StfiíÏovská ze

Slezské Ostravy. 

● 92 let: ·tûpánka Slívová ze

Slezské Ostravy. 

● 97 let: Anna Bednarzová

z Muglinova.

První kostel v Hru‰ovû byl postaven

ve l4. století a posvûcen na svátek sv.

Marie Magdalény. První písemná

zmínka o nûm je z roku 1652, kdy

slouÏil k bohosluÏbám protestantÛ. Ve

vizitaãní zprávû z roku 1679 je koste-

lík oznaãen za zchátral˘ . BohosluÏby

byly v té dobû jiÏ fiímskokatolické. 

V roce 1812 byl chátrající svato-

stánek uzavfien, vystavûn kostelík no-

v˘, opût dfievûn˘, vysvûcen˘ v roce

1813. V roce 1873 zaãali hru‰ov‰tí ka-

tolíci uvaÏovat o postavení nového,

vût‰ího kostela z pevného materiálu.

V 80. letech 19. století byl v Hru‰ovû

ustaven „V˘bor pro stavbu kostela”,

v jehoÏ ãele stál svobodn˘ pán dr.

Victor rytífi V. Miller zu Aichholz.

Projekt na stavbu nového kostela vy-

pracoval arch. prof. Leopold Theyer. 

Základní kámen k novému kostelu

byl poloÏen 4. ãervence 1886, stavba

byla dokonãena koncem roku 1887

a vysvûcena 23. kvûtna 1893 vra-

tislavsk˘m biskupem dr. Jifiím kardi-

nálem Koppem. 

Kostel je jednolodní stavbou, po-

stavenou v novogotickém slohu. Na

betonov˘ch základech spoãívá zdivo

z kamenn˘ch kvádrÛ a pálen˘ch cihel

nûmeckého formátu. Interiér je za-

klenut kfiíÏovou klenbou. 

Délka chrámu je 22 metrÛ, ‰ífika

9,60 metru, v˘‰ka kolem l0 metrÛ. 

VûÏ dosahuje v˘‰ky 42 metrÛ. 

Chrám je zasvûcen sv. Franti‰ku

z Assisi a sv. Viktorovi, ktefií jsou vy-

obrazeni na oknû kostela nad hlavním

oltáfiem.

Foto: archiv SON
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Historické památky v na‰em obvodu

Kostel sv. Franti‰ka a sv. Viktora v Hru‰ovû

Letní v˘pÛjãní doba v knihovnách v obvodu

NAPSALI JSTE NÁM

Jak se na Zvûfiinû uklízelo

Zveme vás
Od 14. do 19. srpna se uskuteãní

v Ostravû II. roãník Festivalu fol-

klorních souborÛ FOLKLOR BEZ

HRANIC. V na‰em obvodu se soubo-

ry pfiedstaví l5. srpna od l7 hodin na

hfii‰ti v Muglinovû u Îelazného ulice.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí v KD

v Muglinovû. (Bez záruky)

Odpovídáme na dotazy ãtenáfiÛ
Za jak˘ch podmínek lze provést vyvlastnûní

soukrom˘ch pozemkÛ nebo nemovitostí?
Vyvlastnûní nebo nucené omezení vlast-

nického práva je moÏné ve vefiejném zá-

jmu, a to na základû zákona a za náhradu.

Obecn˘m vyvlastÀovacím pfiedpisem je sta-

vební zákon. Úãely, pro které lze vyvlast-

nit, obsahují také jiné zákony - napfi. horní,

vodní, silniãní, plynárensk˘ aj. Podle sta-

vebního zákona lze pozemky, stavby a prá-

va k nim, potfiebné pro uskuteãnûní staveb

nebo opatfiení ve vefiejném zájmu vyvlastnit

nebo právnická práva k pozemkÛm a stav-

bám omezit, rozhodnutím stavebního úfia-

du. Vyvlastnit je moÏné ve vefiejném zájmu

pro následující úãely: 

a) vefiejnû prospû‰né stavby podle

schválené územnû plánovací dokumentace, 

b) vytvofiení hygienick˘ch, bezpeãnost-

ních a jin˘ch ochrann˘ch pásem a chránû-

n˘ch území a pro zaji‰tûní podmínek jejich

ochrany, 

c) provedení asanace sídelního útvaru

nebo jeho asanaãních úprav podle schvále-

né územní plánovací dokumentace, 

d) vytvofiení podmínek pro nezbytn˘

pfiístup k pozemkÛm a stavbû, 

e) vytvofiení podmínek pro umístûní ne-

bo fiádn˘ provoz zafiízení státní pozorovací

sítû, kterou se zji‰Èuje stav Ïivotního pro-

stfiedí, 

f) pro úãely vymezené zvlá‰tními záko-

ny (napfi. zákon o vodách, o státní památ-

kové péãi, o vojensk˘ch újezdech). 

Vefiejn˘ zájem na vyvlastnûní se musí

prokázat ve vyvlastÀovacím fiízení. Musejí

v‰ak b˘t splnûny tfii podmínky. Vyvlastnûní

je moÏné jen tehdy, není - li moÏné dosáh-

nout pfiíslu‰ného cíle vyvlastnûní dohodou

nebo jin˘m zpÛsobem. Vyvlastnûní musí

b˘t v souladu s cíli a zámûry územního plá-

nování a musí b˘t provedeno jen v nezbyt-

ném rozsahu. Náhrada za vyvlastnûní se

podle stavebního zákona poskytuje jen

v penûzích. Zvlá‰tní pfiedpisy mohou  pfii-

pustit i jin˘ zpÛsob náhrady. S uÏíváním

vyvlastnûné nemovitosti k pfiedmûtnému

úãelu musí b˘t zapoãato nejpozdûji ve lhÛ-

tû, kterou stanovil stavební úfiad pfiímo

v rozhodnutí o vyvlastnûní. Tato lhÛta ne-

smí b˘t podle stavebního zákona del‰í neÏ

dva roky.

Sdûlení obãanÛm
✔ Obãanské sdruÏení Vzájemné

souÏití zaji‰Èuje v prostorách na ulici
30. dubna ã. l v Mor. Ostravû (druh˘
vûÏov˘ dÛm za Manou v pfiízemí) pro
vefiejnost bezplatné sociální a právní
poradenství. V pondûlky a stfiedy od
9.00 do 16.00 hodin je otevfiena bez-
platná poradna v sociální oblasti,
v pátky od 9. 30 do 13.30 hodin bez-
platná právní poradna.



·kolní klub, ‰kolní druÏinu

a pfied‰kolní tfiídu na Tfiebízského

ulici v Kunãiãkách, zafiízení patfiící

k Z· na ·krobálkovû ulici, nav‰tû-

vovalo v uplynulém ‰kolním roce

l07 dûtí od pûti do patnácti let. 

Své zájmy mohly dûti rozvinout

v devíti krouÏcích - sportovním, hu-

debním, stfieleckém, cyklistickém,

v˘tvarném, v˘uce cizích jazykÛ, v˘-

uce základÛ práce s poãítaãem

a spoleãenském klubu. Bûhem ‰kol-

ního roku nacviãily dûti vystoupení

pro besídky k rÛzn˘m v˘roãím, nav-

‰tívily nûkolik kulturních pfiedstave-

ní apod. Pro rodiãe s dûtmi byly

uspofiádány tfii spoleãné v˘lety a je-

den letní tábor v Petrovicích

v Jeseníkách. Cíl pedagogÛ – za-

mûstnat kvalitnû, úãelnû a smyslu-

plnû dûti ve volném ãase – se poda-

fiilo beze zbytku splnit. Romské, ne-

romské a vietnamské dûti si zde ne-

jen roz‰ifiují a prohlubují vûdomosti

a dovednosti získané ve ‰kole

a smysluplnû tráví voln˘ ãas, ale na-

cházejí tady také útoãi‰tû, kam se

uchylují k fie‰ení sv˘ch problémÛ

a tûÏkostí. 

Realizace v˘‰e zmínûn˘ch aktivit

by nebyla moÏná bez finanãních

prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch Nadací pro

rozvoj obãanské spoleãnosti v rámci

programu Phare. S jejím pfiispûním

bylo moÏno také vybudovat mini-

knihovnu, nakoupit  pomÛcky  pro

krouÏek v˘tvarné v˘chovy, hraãky

a ãásteãnû vybudovat hernu pro

pfied‰kolní dûti. 

V Matefiské ‰kole na Li‰ãinû jsou

je‰tû volná místa pro dûti. BliÏ‰í infor-

mace podá paní fieditelka Miroslava

Kufová (telefon ã. 624 11 49) nebo

pan Ladislav Koky (624 11 51/kl.

169).

Ve ‰kolním roce l993/l994 byla

v Základní ‰kole na Bohumínské ulici

ve Slezské Ostravû otevfiena první spe-

ciální tfiída pro dûti s vadami fieãi. Od

té doby zaãalo více neÏ 70 dûtí svou

‰kolní docházku v tomto typu spe-

ciální tfiídy. Otevfiení takovéto tfiídy

pfiipravujeme i pro ‰kolní rok 2000/

2001. 

Snem kaÏdého Ïáka jistû je nav‰tû-

vovat ‰kolu beze strachu z neúspûchu

a nûkdy b˘vá zdrojem obav samotná

fieã dítûte. Stává se, Ïe i pfies snahu ro-

diãÛ a logopedÛ vstupuje dítû do první

tfiídy jiÏ s vadou fieãi a pfiitom se se ãte-

ním setkává Ïák jiÏ v prvních dnech

pobytu ve ‰kole. Pfiesné ãtení s ply-

nul˘m pochopením v˘znamu textu je

podmínkou dal‰ího úspû‰ného vzdûlá-

vání. 

Snahou pedagogÛ je usnadnit pfie-

chod dûtí z pfied‰kolního období do ná-

roãnûj‰ího ‰kolního prostfiedí. Ve spe-

ciální tfiídû je proto niÏ‰í poãet ÏákÛ –

l2, kter˘ zaruãuje individuální pfiístup

k dítûti. Pravidelná a soustavná logo-

pedická práce ve tfiídû pod vedením

uãitele, spolupráce s klinickou logo-

pedkou Mgr. Jirouskovou a s rodiãi dí-

tûte pfiiná‰ejí pak dobré v˘sledky. Dûti

zvládnou uãivo první tfiídy a v dal‰ím

roãníku jiÏ pokraãují vût‰inou v bûÏ-

n˘ch tfiídách základní ‰koly. Pokud je

vada fieãi sloÏitûj‰í a nepodafií se ji

beze zbytku bûhem prvního roãníku

odstranit, zÛstávají dûti v péãi logope-

da a jsou vedeni jako integrovaní Ïáci,

pfiiãemÏ je jim poskytována jedna vyu-

ãovací hodina individuální v˘uky na-

víc. 

Zápis ÏákÛ do této speciální tfiídy jiÏ

probûhl v lednu. 

¤editelství Základní ‰koly
na Bohumínské ulici

ve Slezské Ostravû

Pomocí jefiábÛ a za asistence de-

sítek dûlníkÛ byla poloÏena pfies Odru

v Anto‰ovicích nová lávka pro pû‰í,

vedoucí do Bohumína. V˘hoda no-

vého mÛstku spoãívá v tom, Ïe nemá

Ïádn˘ pilífi v korytû Odry, takÏe nic

nebrání prÛtoku vody a také spodní

ãást lávky je v˘‰e, neÏ dosahovala hla-

dina vody pfii povodni. Lávka je kon-

struována tak, Ïe by ji bylo moÏno

v budoucnosti pfii pfiípadném splavnûní

Odry zvednout aÏ o tfii metry. 

Hmotnost lávky dosahuje padesáti

tun. 

Foto:archiv SON
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Instalování nové lávky pro pû‰í 
v Anto‰ovicích

Poté, co se dûti z Matefiské ‰koly na

Komerãní ulici vrátily ze ‰koly v pfií-

rodû na Ostravici, podnikly se zájemci

z fiad rodiãÛ v˘let na Landek. Zde se

vûnovaly poznávání pfiírody a na závûr

úspû‰ného, byÈ neslunného dne, nalez-

ly poklad. Aãkoliv se jiÏ tû‰í na prázd-

niny, nezapomenou na dal‰í spoleãnou

akci s rodiãi, kterou byla tradiãní

„Zahradní slavnost” 22. ãervna, kdy si

dûti zasoutûÏily a dospûlí si v rámci

Dne otevfien˘ch dvefií mohli prohléd-

nout toto pfied‰kolní zafiízení. 

Jaroslava ·tûpánová

M· na Komerãní ulici

Rozvozov˘ plán propan-butanov˘ch lahví
Ve dnech: 23. 6. , 7. 7. , 21. 7. , 4. 8. , 18. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 29. 9. , 13. 10. ,

27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 22. 12. se uskuteãní rozvoz propan-butanov˘ch

lahví na následující místa:

obec prodejní místo pfiibliÏnû v ãase

Kunãiãky p. Horváth „H” 6.50 – 7.00 hodin

Hru‰ov Na Li‰ãinû 8.25 – 8.27 hodin

Hefimanice obchod 8.30 – 8.32 hodin

p. Dostál 8.35 – 8.37 hodin

prodejna potravin 8.40 – 8.42 hodin

finské domky 8.45 – 8.55 hodin

âSAD Havífiov, a. s. , oznamuje zru‰ení zastávek prodeje lahví propan-buta-

nu v Anto‰ovicích u restaurace a ve Slezské Ostravû – kolonie Salma s platnos-

tí od 1. kvûtna 2000.

Prázdninov˘ provoz matefisk˘ch ‰kol
Od 3. 7. do 31. 7. bude v provozu Matefiská ‰kola na Zámostní ulici, od 

3. 7. do 14. 7. Matefiská ‰kola na Keramické ulici, od 1. 8. do 31. 8. Matefiská

‰kola na Jaklovecké ulici, od 14. 8. do 25. 8. Matefiská ‰kola na Chalupovû uli-

ci v Anto‰ovicích. 

Matefiská ‰kola na Komerãní ulici bude otevfiena od 28. srpna.

Z M· na Komerãní ulici

·kola handicapovan˘m dûtem

Upozornûní 
rodiãÛm 

DÛleÏitá telefonní
ãísla

Ve ‰kolním klubu 
v Kunãiãkách se dûti nenudí

Z pobytu dûtí v tábofie v Petrovicích
Foto: archiv SON

Hasiãi 150

Záchranná sluÏba 155
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Ostravské vodárny a kanalizace
hlá‰ení poruch 624 12 28



(pokraãování z minulého ãísla)
Ve v˘ãtu úspûchÛ ÏákÛ na‰í ‰koly

musím pfiipomenout soutûÏní vystou-

pení violoncellistÛ Jaromíra ·nercha

(nar. l98l) a Jana Janeãka (nar. l986),

navíc potvrzené Janeãkov˘m 3. místem

v prestiÏní Prague Junior Note. V˘raznû

se v loÀské soutûÏi v oblastním kole pro-

sadila vítûzstvím Ïaãka E. Dajãové kyta-

ristka Sandra Holcová (nar. l990). 

KaÏdoroãnû je s velk˘m zájmem oãe-

kávána prezentace baletního oddûlení

‰koly, a to i ze strany odborné vefiej-

nosti. 

V loÀském roce probûhlo trienale ná-

rodní soutûÏní pfiehlídky v˘tvarn˘ch

oborÛ ZU· âR. Rozsáhlá kolekce prací

na‰ich ÏákÛ byla vysoce hodnocena ve

v‰ech kolech a prezentována ve znaã-

ném rozsahu na v˘stavû ústfiedního kola

v Brnû. Na pfiípravû se podíleli peda-

gogové A. Pfiibylková, M. Koplová

a Mgr. J. Swierkosz. 

Mohlo se stát, Ïe tato bilance plná

slov nepfiesvûdãila a zcela urãitû na nû-

co dÛleÏitého a nûkoho v˘znamného za-

pomnûla. Vûfite, Ïe ‰lo o pouhou ná-

hodu, snad zpÛsobenou i tím, Ïe na‰í

zvyklostí je stále nûco nového oãekávat

a pfiipravovat a vãerej‰ím potleskem se

zab˘vat jen krátce. Chci vás pfiesvûdãit,

Ïe v‰e povaÏujeme oprávnûnû také za

úspûch rodiãÛ a prarodiãÛ na‰ich ÏákÛ

a v‰estrannû spolupracující vefiejnosti.

Aktuální pfiíspûvek rodiãÛ na úhradu ná-

kladÛ (více znám˘ jako „‰kolné”) je

podle na‰í zku‰enosti na hranici sociální

únosnosti a pro mnohé by se mohla stát

nabídka ‰koly z finanãních dÛvodÛ ne-

dostupnou. Na druhé stranû tvofií „‰kol-

né” dÛleÏitou souãást rozpoãtu ‰koly,

z nichÏ je ‰kola povinna  uhradit  v‰ech-

ny  provozní  v˘daje (vãetnû svûtla, tep-

la, energií, sluÏeb spojÛ, servisních or-

ganizací v˘robní i nev˘robní povahy,

údrÏby, doplÀování a ladûní inventáfie

hudebních nástrojÛ, úãast ÏákÛ na soutû-

Ïích, nákup ‰kolních potfieb a pomÛcek,

nájmy... jin˘mi slovy v‰e kromû mzdo-

v˘ch prostfiedkÛ zamûstnancÛ). 

Bez kaÏdoroãních slev ze ‰kolného

bychom pravdûpodobnû definitivnû

mnoh˘m talentovan˘m dûtem uzavfieli

moÏnost rozvíjet nûco, co pfiedstavuje

nezcizitelnou a vysoce efektivní in-

vestici individuální, ale i spoleãenskou.

Souhlasíte- li s touto my‰lenkou a máte-

li ‰tûdré srdce, nabízí se i vám moÏnost

investovat do na‰í spoleãné budouc-

nosti. 

V‰ichni si jistû dokáÏeme pfiedstavit,

co v‰e by mohlo zpÛsobit omezení pfií-

stupu urãité skupinû dûtí k ‰iroké nabíd-

ce umûleck˘ch ‰kol. Nezaznamenali

jsme za posledních deset let u na‰ich Ïá-

kÛ jedin˘ pfiípad vandalismu, asociál-

ních projevÛ, agresivity... Zfiejmû také

proto, Ïe kdo hraje, nezlobí. . . 

Mgr. Josef Swierkosz
fieditel ZU· E. Runda

Softbal uÏ dávno nepatfií k bíl˘m

místÛm na na‰í sportovní mapû.

VzrÛstající sympatie a neb˘valá obliba

tohoto sportu „rychlého míãku” jako-

by kopíruje ‰piãkové v˘kony ãesk˘ch

reprezentantÛ v poãetn˘ch soutûÏích

a turnajích, pofiádan˘ch ve v‰ech ãás-

tech svûta. Ov‰em to zdaleka nezna-

mená, Ïe tento nov˘ olympijsk˘ sport

je pouze vrcholovou záleÏitostí.

Naopak. Softbal se stává sportem mo-

derního ãlovûka prakticky v‰ech vûko-

v˘ch skupin. Pfiedseda SK Slávie OU

Rostislav Honus fiíká: „Je to zfiejmû

proto, Ïe softbal prakticky ve v‰ech

smûrech uspokojuje sportovní nároky

jednotlivce. Chce to rychlost, obrat-

nost a vytrvalost. KaÏdé setkání s tím-

to v‰estrann˘m sportem pak pfiiná‰í

nové a zajímavé momenty. Ale nemé-

nû lákav˘ je softbal i pro samotné di-

váky.”

Pálkovací hra dvou devítiãlenn˘ch

druÏstev získává postupnû také

v Ostravû v‰echny znaky uznávaného

a vyhledávaného sportu. Dokladem to-

ho je stále vût‰í potfieba zaji‰tûní záze-

mí a v˘stavby nov˘ch hfii‰È. „Ve srov-

nání s tenisem nebo hokejem je softbal

velmi levná záleÏitost. Hráã prakticky

potfiebuje jen vlastní lapaãku a hlavnû

chuÈ trénovat. Ale musí mít pochopi-

telnû kde! Díky sponzorÛm, rodiãÛm

hráãÛ na‰eho klubu, v nûmÏ se sdruÏu-

je kolem 90 ãlenÛ, a v‰em pfiátelÛm

softbalu se nám podafiilo v prÛbûhu tfií

let vybudovat v Koblovû nové hfii‰tû.

Slavnostní zahájení provozu jsme pfii-

pravili na 24. ãervna”, uvedl pfiedseda

klubu R. Honus. 
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Za sportem rychlého míãku do Koblova

Foto: archiv SON

Kdo hraje, nezlobí

CENÍK
sluÏeb poskytovan˘ch hfibitovní správou odboru DaKS mûstského obvodu Slezská Ostrava

Ceník je platn˘ pro v‰echny spravované hfibitovy mûstského obvodu Slezská
Ostrava s úãinností od 1. ãervence 2000.

Spravované hfibitovy mûstského obvodu Slezská Ostrava: Slezská Ostrava,
Kunãiãky, Muglinov, Koblov, Hefimanice star˘ i nov˘ hfibitov.

Úhrada uÏívacího práva k místu:

– hrobové, urnové, epitafní, hrobka 1 m2 50 Kã

Trvání prvního pronájmu hrobového místa a místa pro hrobku se shoduje
s tlecí dobou stanovenou pro pohfiebi‰tû mûstského obvodu Slezská Ostrava, tj.
15 let. KaÏd˘ druh˘ a dal‰í pronájem je na dobu 5 let.

První pronájem urnového nebo epitafního místa je v trvání 10 let, kaÏd˘ dal-
‰í na období 5 let.

Úhrada za uÏívací právo k místu obsahuje nezbytnû nutné náklady na celko-

v˘ provoz a údrÏbu pohfiebi‰È, poplatek za pronájem místa (hrobu, hrobky, 

urnového nebo epitafního místa).

Ostatní poskytované sluÏby:
(v Kã) pro 1 rakev pro dvû rakve

(prohlouben˘)

– v˘kop dûtského hrobu

období IV.–X. (do 120 cm) 810 Kã —

v˘kop dûtského hrobu

období XI.–III. (do 120 cm) 1140 Kã —

v˘kop hrobu (d = nad 120 cm)

období IV.–X. 2025 Kã 2700 Kã

v˘kop hrobu (d = nad 120 cm)

období XI.–III. 2840 Kã 3790 Kã

– exhumace zÛstatkÛ z hrobu zetlel˘ch nezetlel˘ch

dítû do 10 let 120 Kã 230 Kã

osoby star‰í 10 let 360 Kã 700 Kã

exhumace z hrobky bez rozdílu vûku 360 Kã 700 Kã

exhumace pfied uplynutím tlecí doby 2500 Kã

– uloÏení urny do hrobky v urnovém háji 100 Kã

uloÏení urny do spoleãného hrobu 250 Kã

uloÏení urny – zápis do evidence 30 Kã

– nahlédnutí do matriky, vyhledávání dokladu 20 Kã

– vsyp 515 Kã

– uspofiádání rakví v hrobce pfii dal‰ím pohfibu, 

likvidace hrob. stavby pfii ru‰ení místa 515 Kã

– dohodnuté práce neuvedené v ceníku (hodinová sazba) 105 Kã

– odstavení vozidla na parkovi‰ti ul. Najmanská, ul. Tû‰ínská 5 Kã

– vjezd osobního vozidla do areálu hfibitova 25 Kã

(net˘ká se vozidel invalidÛ)

– vjezd nákladního vozidla (v˘stavba hfibitovních staveb) 35 Kã

– vjezd autobusu (úãast na obfiadech) 50 Kã

O Vesniãce souÏití
Diecézní charita ostravsko-opavská je souãástí âeské katolické charity, huma-

nitární organizace katolické církve, zamûfiené na pomoc lidem v nouzi bez ohledu
na jejich pfiíslu‰nost k rase, národnosti a náboÏenství. Nejrozsáhlej‰ím souãasn˘m
projektem DCHOO je v˘stavba Vesniãky souÏití v Muglinovû. Projekt poãítá , Ïe
vzniknou nové domovy pro l5 romsk˘ch a 15 neromsk˘ch rodin, které se samy ak-
tivnû zapojí do v˘stavby. Souãasnû bude vybudováno komunitní centrum a ne-
zbytné sociální zázemí. Projekt je zamûfien na rodiny postiÏené katastrofálními po-
vodnûmi v roce 1997, které dosud Ïijí v nevyhovujících hygienick˘ch podmín-
kách, pfiedev‰ím v Hru‰ovû. 

Budoucí obyvatelé Vesniãky souÏití byli vybíráni na základû sociálního ‰etfie-
ní, ve spolupráci s romsk˘mi poradci a pracovníky odboru sociálních vûcí ÚMOb
Slezská Ostrava. 

V˘stavba Vesniãky souÏití by mûla probíhat podle následujícího harmo-
nogramu: pfiíprava staveni‰tû - ãerven 2000, ãervenec - zahájení v˘stavby bytÛ,
dílãí kolaudace 15 bytov˘ch jednotek - prosinec 2000, ukonãení v˘stavby byto-
v˘ch jednotek - ãervenec 200l, ukonãení v˘stavby komunitního centra - záfií 2001,
terénní a sadové úpravy, vefiejné osvûtlení, sportovi‰tû - fiíjen 2001, pln˘ provoz -
leden 2002. 

Pfiedpokládané náklady ãiní 55 683 000 Kã. V roce 2000 bude tfieba vynaloÏit
34 461 000 Kã pfiedev‰ím na krytí investic, které jsou jiÏ ãásteãnû pokryty pfiís-
pûvky domácích a zahraniãních institucí. 

Doprovodn˘ program zamûfien˘ na komunitní práci s budoucími obyvateli
Vesniãky souÏití a jejich zapojení do vlastní v˘stavby je v˘znamnou souãástí a ne-
zbytnou podmínkou úspû‰né realizace projektu. Sociální program bude uplatÀován
pfiimûfienû k jednotliv˘m fázím projektu. Pilífiem vlastní komunitní práce se stane
komunitní centrum, zamûfiené na realizaci v˘chovnû vzdûlávacích programÛ pro
dûti a mládeÏ, poradensko- vzdûlávacích pro dospûlé a komunitní práci s rodina-
mi. Bude zaji‰Èovat pfied‰kolní v˘chovu a zfiízení pfiípravného roãníku pro dûti
s odkladem ‰kolní docházky, zfiízení kontaktního centra dobrovolníkÛ a studentÛ
vysok˘ch ‰kol pro provozování komunitní práce, zfiízení nezávislé sociální, práv-
ní a sociálnû psychologické poradny. Tyto aktivity budou mít v˘razn˘ preventivní
charakter a mají pfiispût k eliminaci rizikov˘ch faktorÛ kriminality a drogové zá-
vislosti. 

(Redakãnû upraveno podle ãlánku

RNDr. Pavla Obluka, asistenta pro sociální projekty DCHOO.)
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Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ

Keltiãkova 24, Slezská Ostrava

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

Tel. ã. 624 13 12, pohotovost: 0603 253 352

MoÏné i objednávky na kvûtinovou vazbu.

SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává MO Slezská
Ostrava, Tû‰ínská 35, IâO 00845451. Tisk povolen – reg. zn. ÚMO-40/91 PP.
Náklad 9 000 v˘tiskÛ. Vy‰lo: ãerven 2000.
Sazba a tisk: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., Ostrava-Mar. Hory a Hulváky

ELEKTRO u S˘korova mostu
28. fiíjna 12, 702 00 Moravská Ostrava
tel. ã. 069/611 60 77, tel./fax: 611 48 55

nabízí:
vestavné spotfiebiãe, ledniãky, mrazáky, praãky, sporáky,
mikrovlnné trouby, barevné televizory, hi-fi vûÏe, video-
rekordéry. 
Splátkov˘ prodej: Home Credit, Cetelem, Multiservis,
Aura karty, Ok karty. 
Odvoz na území mûsta Ostravy zdarma. 
Poradenství ohlednû vestavn˘ch spotfiebiãÛ. 

Po pfiedloÏení tohoto inzerátu dostanete 5% slevu.

Foukané izolace tempelanem
na zateplení dutin krovÛ, stropÛ, stûn domkÛ a hal

Cena izolace se zafoukáním: 760,- Kã/30 kg.
Pfieprava izolace i stroje se úãtuje zvlá‰È. 
Pfii spolupráci zákazníka s dodavatelem se cena
sniÏuje. 

PLNùNÍ  ● vodorovná plocha 0,9 m3 / 30 kg
● svislé a ‰ikmé stûny 0,72 m3 / 30 kg

Dodává: DREVEX, ·enovská 63, 
Slezská Ostrava 710 00

Tel. ã. / zázn. 069/663 53 05 a od 13 do 16 hod.
tel. ã. 624 84 31, 
tel./fax: 624 80 07 (od 13.00 do 16.00 hodin).

nabízí sv˘m klientÛm

✓ poji‰tûní staveb

✓ poji‰tûní trvale obydlen˘ch domácností

✓ poji‰tûní rekreaãních domácností

✓ poji‰tûní Ïivotní, dÛchodové, úrazové

✓ poji‰tûní motorov˘ch vozidel

✓ poji‰tûní odpovûdností

✓ poji‰tûní podnikatelÛ a zemûdûlcÛ

✓ poji‰tûní obcí, bytov˘ch druÏstev, mûst

✓ poji‰tûní cestovní 

Podrobné informace Vám poskytneme na adrese:

Smetanovo nám. 2, Moravská Ostrava, tel. ã.

069/626 23 41, 626 23 44 nebo na obchodním

místû: Hlavní tfiída 27, Ostrava-Poruba, tel. ã.

069/692 58 93.

Hasiãská vzájemná
poji‰Èovna, a.s.

TEMPELAN


