
Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava patfií svou

rozlohou k nejvût‰ím mûstsk˘m obvodÛm

Ostravy. Souãasnû patfií k tûm obvodÛm, na je-

jichÏ území se nachází nejvíce zelenû. A právû na

tûchto zelen˘ch plochách, které jsou z vût‰í ãásti

vlastnictvím Mûstského obvodu Slezská Ostrava,

se ãasto nacházejí ãerné skládky typu komunální-

ho odpadu. Z velké ãásti je odpad tvofien sutí

z demolic, nepotfiebnou vete‰í a plastov˘mi PET

láhvemi.

V souãasné dobû evidujeme pfies 200 ãern˘ch

skládek rÛzné velikosti a charakteru. Finanãní

prostfiedky na likvidaci v‰ech ãern˘ch skládek

mûstsk˘ obvod nemá, a proto se snaÏí likvidovat

za vydatné pomoci OZO, s.r.o., Ostrava pouze ty,

které nejvíce ohroÏují Ïivotní prostfiedí a obtûÏují

obãany. Náklad na odstranûní jedné ãerné sklád-

ky se fiádovû pohybuje ve 100 tis. Kã (podle veli-

kosti a charakteru). Z toho je vidût, kolik finanã-

ních prostfiedkÛ bychom na odstranûní v‰ech ãer-

n˘ch skládek potfiebovali. PfiestoÏe ãerné skládky

prÛbûÏnû likvidujeme, jejich poãet neklesá, ale

spí‰e vzrÛstá. Není v silách obvodu, ani pracov-

níkÛ úfiadu negativní stav nûjak radikálnû zmûnit

bez pomoci vás v‰ech.

Sankce uloÏené zneãisÈovatelÛm Ïivotního

prostfiedí za zakládání ãern˘ch skládek nejsou

malé, ale je zapotfiebí tyto pachatele zjistit, zadr-

Ïet a pfiedat pfiíslu‰n˘m orgánÛm, aby vÛãi nim

provedly dal‰í opatfiení. Ve spolupráci s mûstskou

i republikovou policií se nám podafiilo nûkolik

pachatelÛ ãern˘ch skládek zjistit a ve správním

fiízení jim uloÏit pokuty. V tomto smûru by nám

jistû mohli pomoci obãané, kter˘m není devasta-

ce obvodu lhostejná. V daném pfiípadû nelze ho-

vofiit o udavaãství, ale o sebeobranû samotn˘ch

obãanÛ pfied zneãisÈovateli Ïivotního prostfiedí.

Aby mûstsk˘ obvod zajistil obãanÛm moÏ-

nost zbavovat se odpadÛ, pfiistavuje 3krát do roka

na své náklady kontejnery v poãtu cca 180 ks, aby

obãané mûli moÏnost odpadu se zbavit a neroz‰i-

fiovali ãerné skládky. V tomto smûru nám v rám-

ci dohody vypomáhá OZO, spol. s r.o., Ostrava,

za coÏ dûkujeme. Po jednání s vedením této spo-

leãnosti bylo dohodnuto, Ïe zaãátkem pfií‰tího ro-

ku dojde k zavedení separovaného sbûru plasto-

v˘ch lahví (PET), které budou likvidovány spalo-

váním v Hranicích na Moravû. OZO, spol. s r. o.,

Ostrava tak znaãnou mûrou pfiispûje ke zlep‰ení

Ïivotního prostfiedí v Ostravû.

Îádám proto obãany obvodu, aby vyuÏili

kontejnerÛ na separovan˘ sbûr, urãen˘ch k odklá-

dání umûlohmotn˘ch pfiedmûtÛ. V daném pfiípa-

dû je nutno PET láhve odkládat tak, aby byly li-

sovatelné, to znamená neuzavírat je pfii odloÏení

do kontejneru víãkem, pfiípadnû lze láhev rozfiíz-

nout, aby v ní nebyl vzduch.

Nakonec bych rád je‰tû pfiipomnûl obãanÛm

dobu nedávno minulou, kdy byly vyhla‰ovány

takzvané smûny Národní fronty, bûhem nichÏ ob-

ãané provádûli úklid vefiejn˘ch ploch kolem své-

ho obydlí, sekali trávu, hrabali listí a provádûli

ve‰keré úklidové práce pro zvelebení svého okolí.

V dne‰ní dobû bohuÏel v‰ichni ãekají, kdy

úklid provedou Technické sluÏby, a. s., Slezská

Ostrava a ve‰keré poÏadavky smûfiují na úfiad

zdej‰ího obvodu. Je souãasn˘m obãanÛm vzhled

obvodu lhostejn˘? Domnívám se, Ïe ne, jak usu-

zuji z mnoÏství dopisÛ, které od obãanÛ dostá-

vám.

Zamysleme se proto spoleãnû nad stávajícím

stavem a udûlejme v‰e proto, aby ná‰ obvod vy-

padal lépe a vyrovnal se jin˘m pûkn˘m mûstÛm.

Miroslav Vojkovsk˘,
zástupce starosty

Roãník VIII ● ãervenec-srpen 2000 ● zdarma

Pozvání na
JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
Zveme obãany 

na dal‰í zasedání 
obvodního zastupitelstva,

které se uskuteãní 
31. 8. od 15 hodin
v Kulturním domû 

v Muglinovû. 
Zasedání je vefiejné.

Z jednání rady
Na své 37. schÛzi 20. 7. 2000 Obvodní rada

mûstského obvodu Slezská Ostrava rozhodla mj.
- o provedení rekonstrukce elektroinstalace

‰kolní jídelny Z· Chrustova, o realizaci zakázky

„V˘mûna stfie‰ní krytiny stfiechy budovy pavilo-

nu D uãeben v Z· na Anto‰ovické ulici

v Koblovû“,

- o zadání vefiejné zakázky malého rozsahu na

akci „Cyklistická stezka - Komenského sady -

Michálkovice - Rychvald“ Technick˘m sluÏbám,

a. s., Slezská Ostrava (viz informace uvnitfi listu), 

- o pfiímém zadání vefiejné zakázky malého

rozsahu na akci „Plynofikace, ulice Fi‰erova“,

- o v˘bûru nejvhodnûj‰ích nabídek na realiza-

ci staveb „Plynofikace ul. Pernerova-Fr˘decká“

a „Plynofikace ulice Na Josefské“, 

- o instalaci automatické regulace plynov˘ch

kotlÛ v Domû s peãovatelskou sluÏbou na

Hefimanické ulici l9, 

- o poskytnutí neinvestiãní dotace ve v˘‰i 

2 500 Kã na pofiádání táborov˘ch pobytÛ pro dû-

ti s nafiízenou ústavní v˘chovou pro sdruÏení FI-

LIA, Brno, a o pfiidûlení uvolnûn˘ch bytÛ.

Dále mj. doporuãila Obvodnímu zastupitel-
stvu mûst. obvodu Slezská Ostrava rozhod-
nout

- o pfiijetí penûÏních darÛ od Îivnostenské

banky, a.s., Praha a od Bytostavu Poruba, a.s.,

pro kulturní úãely pro Mûsto Ostravu, Mûstsk˘

obvod Slezská Ostrava, 

- o pfiijetí penûÏního daru od Moravsko-

slezsk˘ch tepláren, a.s., Ostrava na uspofiádání

koncertního veãera, kter˘ se konal 27. 6. 2000 ve

slezskoostravské radnici, 

- o pfiijetí sponzorského daru - kopírovacího

stroje znaãky MINOLTA, od spoleãnosti BOLD

PLUS, s.r.o., Mor. Ostrava.

Souhlasila mj. se vstupem spoleãnosti VVUÚ,

a.s., Ostrava-Radvanice na nûkteré pozemky v k.

ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Koblov za úãelem

umístûní v˘straÏn˘ch tabulí oznaãujících pfiítom-

nost star˘ch dÛlních dûl a se vstupem spoleãnos-

ti DPB Paskov, a.s., na nûkteré pozemky v k.

ú.Slezská Ostrava a k. ú. Hru‰ov za úãelem pro-

vedení atmogeochemického prÛzkumu (mûfiení

obsahu metanu v pÛdû), geofyzikálního prÛzku-

mu, prÛzkumn˘ch vrtn˘ch prací, prÛzkumn˘ch

v˘kopov˘ch r˘h a definitivního zaji‰tûní star˘ch

dÛlních dûl. 

Druhého roãníku festivalu mûstsk˘ch

folklorních souborÛ „Folklor bez hranic“ se

zúãastnilo 11 dûtsk˘ch i dospûl˘ch souborÛ

z âR, Bûloruska a Ruska.

Dne 15. srpna pfiivítal pan starosta zá-

stupce nûkter˘ch folklorních uskupení - âa-

baroku z Bûloruska, Radosti z Pardubic a

Hlubiny z Ostravy na slezskoostravské rad-

nici. V odpoledních hodinách zaznûlo lido-

v˘mi písnûmi a tanci pódium na hfii‰ti u Îe-

lazného ulice v Muglinovû.

Podûkování za uspofiádání akce náleÏí ne-

jen v‰em sponzorÛm, mezi nimiÏ byl také

ná‰ mûstsk˘ obvod, ale také muglinovskému

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, kter˘ se podílel

na pfiípravû akce v Muglinovû, a firmû 

INNA, která darovala pro úãinkující 320 ks

aromatick˘ch osvûÏovaãÛ.

âerné skládky hyzdí vzhled obvodu a znepfiíjemÀují lidem Ïivot

Ilustraãní foto: archiv SON

Pan starosta v rozhovoru se zástupkyní jednoho z folklorních souborÛ 
Foto: Pavel ¤ezníãek

Folklor bez hranic letos podruhé

V minulém ãísle Slezskoostravsk˘ch novin

informovala vedoucí finanãního odboru na‰eho

úfiadu o moÏnosti odpu‰tûní penále v celém roz-

sahu pro ty dluÏníky v obecních bytech, ktefií

uhradí své dluhy od 1. 6. 2000 do konce roku.

Pro dal‰í období uÏ obvod nemá zájem dal‰í od-

pou‰tûní penále provádût. O této moÏnosti roz-

hodlo zastupitelstvo na‰eho obvodu na svém

zasedání dne 1. 6. 2000. Informace o prominutí

penále jsou zvefiejnûny na deskách v obou bu-

dovách úfiadu.

Tato akce v‰ak nebrání tomu, abychom neu-

platÀovali vÛãi dluÏníkÛm bûÏn˘ postup zaji‰-

Èování v˘bûru dluÏného nájmu. Obvodní rada se

na svém zasedání 20. 7. 2000 zab˘vala stavem

dluÏn˘ch nájmÛ v obecních bytech, jejich struk-

turou a rÛstem a rozhodla o podání Ïaloby na

vymáhání pohledávek s pfiíslu‰enstvím, o v˘po-

vûdi z nájmÛ bytÛ a o podání návrhu na pfiivo-

lení soudu k v˘povûdi z nájmÛ bytÛ. Celkovû se

toto rozhodnutí t˘ká asi 60 nájemníkÛ, ktefií

mají dluhy mezi 8–45 000 Kã. Ti mohou kaÏ-

d˘m dnem oãekávat dopis s v˘povûdí z nájmu

bytu a informaci o v˘povûdní lhÛtû.

Byty, vrácené od dluÏníkÛ, budou nabízeny

zájemcÛm prostfiednictvím úfiední desky. Pokud

budou soudy alespoÀ tro‰ku pruÏné, mohou b˘t

zaãátkem pfií‰tího roku nabízeny první uvolnû-

né byty. Ing. Petr Kudela,
zástupce starosty

Dal‰í kroky vÛãi neplatiãÛm
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V loÀském roce oslavil Sbor dob-

rovoln˘ch hasiãÛ v Kunãiãkách 100

let svého trvání. Ustavující schÛze

místních hasiãÛ se konala v dubnu

1899. ZaloÏení takovéto organizace

bylo v tehdej‰ích podmínkách nanej-

v˘‰ potfiebné, neboÈ budovy tamních

domkafiÛ byly vût‰inou pokryty do‰-

kovou stfiechou, takÏe zde velmi

snadno docházelo k poÏárÛm. Navíc

podle dochovan˘ch záznamÛ byly

poÏáry ãasto zakládány i Ïháfii a pro-

ti vznikl˘m poÏárÛm bojovali obãané

doslova hol˘ma rukama. PfiestoÏe na

jáme Alexandr jiÏ hasiãsk˘ sbor exi-

stoval a mûl na tehdej‰í dobu pomûr-

nû slu‰né vybavení, kvÛli velkému

mnoÏství poÏárÛ nebyl vÏdy schopen

úspû‰nû zasahovat. Tyto skuteãnosti,

ale hlavnû velk˘ poÏár dvora hrabûte

Wilczka 15. 3. 1899, daly podnût k

zaloÏení hasiãského sboru v Mal˘ch

Kunãicích.

Vzhledem ke stále rostoucí potfiebû

finanãních prostfiedkÛ na nákup hasiã-

ské techniky rozhodl v˘bor organizace

o roz‰ífiení kulturnû spoleãenské ãin-

nosti. Pofiádaly se plesy, besedy, letní a

jiné slavnosti.

V roce 1925 zaloÏila odlouãená jed-

notka ve ·vrklu samostatn˘ hasiãsk˘

sbor, zdárnû se rozvíjel i samotn˘ ha-

siãsk˘ sbor v Kunãiãkách, jehoÏ sou-

ãástí se stala samaritánská sloÏka, kte-

rá byla pozdûji pfievedena k âervené-

mu kfiíÏi.

V letech 1932-1938 pÛsobil v rámci

sboru i divadelní soubor.

V dobû druhé svûtové války byla

ãinnost sboru znaãnû ochromena, aÏ

po osvobození se zaãalo uvaÏovat o

v˘stavbû nové hasiãské zbrojnice.

Stavba byla zahájena slavnostním v˘-

kopem v roce 1947 a díky úsilí a obû-

tavosti v‰ech ãlenÛ byl postaven tzv.

„Jubilejní poÏární dÛm“.

Nejpoãetnûj‰í byla organizace v ro-

ce 1954, kdy mûla 169 ãlenÛ. V roce

1975 byla sestavena zásahová jednot-

ka pod velením Libora Îáãka.

V roce 1993 byl jmenován velitelem

jednotky Ivan Táboreck˘, kter˘ zastá-

vá tuto funkci dodnes.

Nejdel‰ím a zároveÀ nejobtíÏnûj‰ím

zásahem jednotky v devadesát˘ch le-

tech byla její úãast na likvidaci ka-

tastrofálních povodní v roce 1997. Za

ãinnost v ostravsk˘ch ãtvrtích Pfiívoz a

Nová Ves byli hasiãi z Kunãiãek vyso-

ce hodnoceni SdruÏením hasiãÛ âech,

Moravy a Slezska.

V souãasnosti má sbor kolem 40

ãlenÛ a na 23. záfií pfiipravuje soutûÏ

hasiãsk˘ch sborÛ.

Zpracováno podle podkladÛ
Vûroslava Urbana

Informace z odboru v˘stavby
- Stavební úfiad vydal Ostravské univerzitû povolení k odstranûní zb˘vající

ãásti b˘valého gymnázia na ulici Chitussiho 10. Tento prostor se pfiipravuje pro

dostavbu komplexu objektÛ univerzity.

Územní rozhodnutí bylo jiÏ Magistrátem mûsta Ostravy vydáno. Nov˘ objekt

má mít ãtyfii nadzemní podlaÏí a jedno podzemní podlaÏí. Souãástí stavby mají

b˘t také pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí, pfiípojky, venkovní osvûtlení, sadové úpra-

vy v Tylovû parku.

- V souãasné dobû byly zahájeny hrubé terénní úpravy na b˘valém hfii‰ti 

TJ Bezruã Ostrava a vedou se fiízení o povolení stavby Obchodního centra

Slezská Ostrava. Investorem stavby je PORTLAND TRUST Investment II,

Brno, spol. s r. o., zhotovitelem firma Zlínstav. V pfiízemním obchodním areálu

mají b˘t ve velkém objektu podél Michálkovické ulice umístûny prodejny DIS-

KONT PLUS a ¤eznictví Novák. V dal‰ím traktu se poãítá s umístûním prode-

jen drogerie, elektroniky a lékárny. U centra bude zfiízeno 99 parkovacích míst.

Stavba by mûla b˘t dokonãena do konce roku 2000.

- Stavební fiízení se vede ke stavbû Vesniãky souÏití v Muglinovû, která se má

nacházet v prostoru mezi ulicemi Betonáfiskou a Sodnou.

- Zkolaudovány byly tfii obytné objekty na Zapletalovû ulici se 30 byty.

- Stavební úfiad vydal dal‰ích 6 demoliãních v˘mûrÛ na obytné domy v seve-

rov˘chodní ãásti Hru‰ova, kde byla vyhlá‰ena stavební uzávûra. V souãasné do-

bû se pfiipravuje toto území pro vyuÏití jako zóna lehkého prÛmyslu.

- V srpnu probûhla kolaudace rekonstruovaného hfii‰tû u Základní ‰koly na

Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû. V areálu sportovi‰tû se nachází atletick˘

ovál se ãtyfimi bûÏeck˘mi drahami, fotbalové hfii‰tû, univerzální hfii‰tû pro odbí-

jenou, ko‰íkovou, tenis a skok do dálky. Voln˘ prostor pfied ‰kolou má b˘t upra-

ven pro venkovní v˘uku ÏákÛ, kdy na zpevnûné dlaÏební plo‰e budou osazeny

stoly a lavice. K odpoãinku sportujících budou slouÏit venkovní laviãky. Raritou

zdej‰ího sportovního komplexu je poloÏení první zelené antuky v republice.

Jak mám postupovat, chci-li in-
stalovat na obecním pozemku re-
klamní zafiízení?

- Reklamní zafiízení mÛÏete na po-

zemku, pfiípadnû nemovitosti, patfiící

Mûstskému obvodu Slezská Ostrava,

umístit a provozovat jen na základû

dohody (smlouvy) s Mûstsk˘m obvo-

dem Slezská Ostrava, uzavfiené po

podání Ïádosti na majetkovém odbo-

ru úfiadu. Reklamou je zakázáno pro-

pagovat pfiedmûty a sluÏby, které mo-

hou sv˘m obsahem a charakterem

pfiivodit ohroÏení mravnosti.

Provozovatelé reklamy jsou povin-

ni po celou dobu instalování dbát na

estetickou úroveÀ a dobr˘ technick˘

stav a po uplynutí sjednané doby re-

klamní zafiízení na vlastní náklady

odstranit.

Obvyklé ceny za pouÏití majetku
obvodu jsou následující: 

l. Podle plochy umístûného re-

klamního zafiízení

a) do dvou metrÛ ãtvereãních 3 000

Kã roãnû

b) nad dva metry ãtvereãní

10 000 Kã roãnû, a to za kaÏdé re-

klamní zafiízení zvlá‰È.

Za umístûní smûrové ‰ipky upozor-

Àující na vlastní zafiízení ãi provozo-

vnu (max. 0,64 metru ãtvereãního)

1 500 Kã roãnû.

Ve zvlá‰tních pfiípadech se cena

sjednává dohodou mezi Mûstem

Ostravou - Mûstsk˘m obvodem

Slezská Ostrava a pronajímatelem.

V˘‰e uvedené ceny zahrnují uÏívání

nezbytné ãásti nemovitého majetku

Mûstského obvodu (pozemku, do-

movní zdi). 

Za reklamní zafiízení se pro tyto
úãely nepovaÏují: 

a) písemná ãi obrazová oznaãení

podniku ãi provozovny umístûná na

objektech, ve kter˘ch je oznaãená

ãinnost provozována (tzv. firemní

‰títky), 

b) umístûní a provozování vlast-

ních reklamních zafiízení uvnitfi tûch-

to objektÛ,

c) umístûní a provozování reklam-

ních zafiízení politick˘ch a volebních

stran po dobu volební kampanû.

Poplatek za uÏívání se neplatí z re-

klamních zafiízení sledujících charita-

tivní a jiné humanitární cíle.

Dohody o umístûní reklamních za-

fiízení pfiipravuje a eviduje majetkov˘

odbor, k uzavírání tûchto dohod je

zmocnûn starosta, pfiípadnû jeho zá-

stupci.

Tûmito ustanoveními nejsou do-

tãeny pravomoce stavebního úfiadu

jednat podle stavebního zákona, ãi ji-

n˘ch orgánÛ, které budou napfi. po-

stupovat podle zákona o pozemních

komunikacích aj.

Z hasiãské slavnosti v Kunãiãkách Foto: archiv SON

Dobrovolní hasiãi v Kunãiãkách vykroãili do dal‰í stovky své existence

Snímek z rekonstruovaného hfii‰tû u Z· na Chrustovû ulici Foto: archiv SON

Odpovídáme na dotazy ãtenáfiÛ

Ve spoleãnosti OZO
v Kunãicích pfiipravují
roz‰ífiení stávajícího 

technologického zafiízení
Odbor v˘stavby ÚMOb Slezská

Ostrava v souãasné dobû projednává

ve stavebním fiízení stavbu pro OZO

Ostrava „Zafiízení pro roz‰ífiení tfiídí-

cí technologie o drticí linky vytfiídû-

n˘ch odpadÛ pro dal‰í zpracování”.

Stavba bude realizována v areálu

OZO - Kunãice. Jedná se v podstatû o

instalování nové linky na tfiídûní, dr-

cení a mletí komunálního odpadu.

ZpÛsob uÏívání celého objektu, kde

bude linka umístûna, se nemûní. Toto

zafiízení také nebude mít negativní

vliv na okolní Ïivotní prostfiedí. Po

dokonãení stavby probûhne zku‰ební

provoz.



Od 1. ãervence leto‰ního roku pfie‰ly správ-

ní ãinnosti t˘kající se obãansk˘ch prÛkazÛ a

cestovních dokladÛ z Policie âR na okresní

úfiady, magistráty a obecní (obvodní) úfiady

povûfiené vedením matrik. V na‰em obvodû si

lze vyfiídit obãansk˘ prÛkaz buì na matrice v

pfiízemí slezskoostravské radnice, nebo na pra-

covi‰ti Magistrátu mûsta Ostravy v budovû

Policie âR na Bohumínské ulici ã. 1, oddûlení

obãansk˘ch prÛkazÛ a evidence obyvatel, kde

jsou následující úfiední hodiny: v pondûlky a

stfiedy od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

hodin a ve ãtvrtky od 8.00 do 12.00 a od 13.00

do 16.00 hodin.

Pfiipomínáme, Ïe obãansk˘ prÛkaz musí mít

obãan, kter˘ dosáhl 15 let a má trval˘ pobyt na

území âeské republiky. Obãan Ïádající o vy-

stavení obãanského prÛkazu musí pfiedloÏit:

vyplnûnou Ïádost o vydání obãanského prÛka-

zu a doklady, které stanoví zákon (originály ãi

ovûfiené kopie):

1. Pfii dovr‰ení 15 let: rodn˘ list, doklad o

státním obãanství (vydává MMO), 2 fotografie

(rozmûry 35x45 mm), pfiípadnû dal‰í doklady

osvûdãující skuteãnosti zapisované do obãan-

ského prÛkazu na Ïádost obãana. Osvûdãení o

státním obãanství âR lze nahradit platn˘m ce-

stovním pasem na jméno dítûte (tj. kdyÏ dítû

má svÛj pas). Za obãana mlad‰ího 15 let Ïádá

o vydání obãanského prÛkazu jeho zákonn˘

zástupce nejdfiíve 60 dnÛ pfied dovr‰ením 15

let vûku takového obãana, nejpozdûji v den

dovr‰ení 15 let jeho vûku. Dostavit se musí zá-

konn˘ zástupce i s tímto dítûtem do 15 let.

2. K vydání nového obãanského prÛkazu za

ztracen˘, odcizen˘ nebo zniãen˘ je tfieba pfiedlo-

Ïit: rodn˘ list, 2 fotografie, které odpovídají sou-

ãasné podobû obãana, doklad o rodném ãísle v

pfiípadû, Ïe není uvedeno na jiném pfiedpokláda-

ném dokladu a potvrzení o OP, které obdrÏí ob-

ãan pfii nahlá‰ení ztráty, odcizení nebo zniãení

OP, a dal‰í doklady osvûdãující skuteãnosti za-

pisované do OP na Ïádost obãana.

3. Pfii Ïádosti o vydání OP pfii skonãení

platnosti dosavadního OP nebo jako náhradu

za dosud platn˘ je tfieba pfiedloÏit: dosavadní

OP, 2 fotografie, pfiípadnû dal‰í doklady

osvûdãující skuteãnosti zapisované do OP na

Ïádost obãana.

Je-li dÛvodem pro vydání nového obãan-

ského prÛkazu zmûna nebo doplnûní nûkterého

údaje zapisovaného do obãanského prÛkazu, je

obãan povinen pfiedloÏit doklad o této zmûnû.

Na Ïádost obãana lze zapsat do obãanského

prÛkazu: oznaãení absolventa vy‰‰í odborné

‰koly, akademick˘ titul, jin˘ titul absolventa

V· nebo vûdeckou hodnot (zapsat lze pouze

jeden titul podle v˘bûru obãana).

Správní poplatek za vydání obãanského

prÛkazu náhradou za platn˘ prÛkaz na Ïádost

obãana v jeho osobním zájmu ãiní 100 Kã, za

provedení zmûny nebo doplnûní jin˘ch neÏ zá-

kladních údajÛ 25 Kã. V ostatních pfiípadech

se poplatek nevybírá.

Îádost o obãansk˘ prÛkaz a doklady mÛÏe

obãan pfiedloÏit u kteréhokoliv okresního úfia-

du nebo obecního úfiadu povûfieného vedením

matrik (v územnû ãlenûn˘ch statutárních mûs-

tech u úfiadu mûstského obvodu nebo úfiadu

mûstské ãásti povûfieného vedením matrik), v

na‰em obvodû tedy na matrice v pfiízemí slez-

skoostravské radnice nebo na oddûlení obãan-

sk˘ch prÛkazÛ a evidence obyvatel MMO na

Bohumínské ulici ã. 1. Vyhotoven˘ obãansk˘

prÛkaz si mÛÏe obãan pfievzít na obecním úfia-

dû povûfieném vedením matrik podle místa

svého trvalého pobytu, jestliÏe o to v Ïádosti

poÏádá. Jinak je povinen vyzvednout si obãan-

sk˘ prÛkaz na v˘‰e uvedeném oddûlení MMO

na Bohumínské ulici ã. 1.

UpozorÀujeme, Ïe pfii kaÏdé zmûnû údaje

bude vydáván nov˘ obãansk˘ prÛkaz. Zmûny

údajÛ nelze provádût ani v obãansk˘ch prÛka-

zech typu „kníÏka“, které byly vydávány do

30. 4. 1993. Zákon stanoví, Ïe obãanské prÛ-

kazy vydané podle stávajících právních pfied-

pisÛ zÛstávají v platnosti po dobu v nich uve-

denou. Tato doba je omezena termínem 31. 12.

2005. Tímto dnem skonãí i platnost obãan-

sk˘ch prÛkazÛ, které mají dobu platnosti – bez

omezení. Od tohoto data by mûli mít v‰ichni

obãané jednotn˘ obãansk˘ prÛkaz. Omezuje se

doba platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch

do 30. dubna 1993 (typu „kníÏka“), v nichÏ ne-

ní vyznaãeno státní obãanství. Tyto obãanské

prÛkazy pozb˘vají platnosti dnem 31. prosince

2001. Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ typu

„kníÏka“ nelze prodlouÏit.

Hlá‰ení trvalého pobytu – ohla‰ovna
Místem trvalého pobytu se rozumí obãa-

nem zvolená adresa pobytu v âeské republice.

Obãan âeské republiky mÛÏe mít jen jedno

místo trvalého pobytu, a to v objektu, kter˘ je

urãen pro bydlení a oznaãen ãíslem popisn˘m

a orientaãním. Obãan musí pfii hlá‰ení zmûny

trvalého pobytu splnit tyto podmínky:

a) PfiedloÏit platn˘ obãansk˘ prÛkaz a rod-

né listy dûtí do 15 let, hlásí-li se s rodiãem, po-

pfi. rozsudek soudu o svûfiení dítûte do péãe ji-

né osoby.

b) Vyplnit a podepsat pfiihla‰ovací lístek k

trvalému pobytu (pfiihla‰ovací tiskopis), kter˘

obsahuje údaje o:

1. Jménu, pfiíjmení a rodném ãísle, pfiedchozí

a nové adrese místa trvalého pobytu obãana.

2. Vlastníku objektu, kter˘m se rozumí jmé-

no, pfiíjmení a adresa místa trvalého pobytu u fy-

zické osoby nebo název a sídlo u právnické oso-

by.

c) DoloÏit vlastnictví bytu nebo domu (ne

star‰í neÏ 3 mûsíce), nebo doloÏit oprávnûnost

uÏívání bytu (ne star‰í neÏ 1 rok), pfiedloÏit úfied-

nû ovûfiené písemné potvrzení oprávnûné osoby

o souhlasu s ohlá‰ením zmûny místa trvalého

pobytu. Takovéto potvrzení se nevyÏaduje v pfií-

padû, Ïe oprávnûná osoba potvrdí souhlas na pfii-

hla‰ovacím tiskopisu k trvalému pobytu pfied za-

mûstnancem ohla‰ovny. Za oprávnûnou osobu

se povaÏuje osoba star‰í 18 let, zpÛsobilá k práv-

ním úkonÛm, která je oprávnûna uÏívat objekt

uveden˘ v odstavci 1 nebo jeho vymezenou ãást

(napfi. byt nebo obytnou místnost), nebo je pro-

vozovatelem ubytovacího zafiízení, kde se obãan

hlásí k trvalému pobytu. Za obãana mÛÏe zmûnu

místa trvalého pobytu ohlásit jím povûfien˘

zmocnûnec na základû ovûfiené plné moci.

Správní poplatek za pfiihlá‰ení k trvalému poby-

tu ãiní 50 Kã za kaÏdou osobu star‰í 15 let.

Pozor: obãan se jiÏ neodhla‰uje na ohla‰ovnû

v místû b˘valého trvalého bydli‰tû a neoznamu-

je ani adresu tzv. pfiechodného pobytu. Tento

pojem od 1. 7. 2000 neexistuje.

Vyfiizování cestovních dokladÛ
Îádosti o vydání cestovních dokladÛ (ce-

stovní pas, cestovní prÛkaz) podle zákona ã.

329/1999 Sb. o cestovních dokladech pfiijímají

v‰echny úfiady povûfiené vedením matriky (v

na‰em obvodû je matrika v pfiízemí slezskoos-

travské radnice). Obãané si je potom vyhotove-

né mohou vyzvednout na kterémkoliv z tûchto

úfiadÛ (místo vyzvednutí uvedou do Ïádosti).

Ve zkrácené dobû (do 24 hodin nebo do tfií dnÛ)

mÛÏe obãan poÏádat o cestovní doklad na pra-

covi‰ti Magistrátu mûsta Ostravy, Milíãova uli-

ce 20, Moravská Ostrava – b˘valé oddûlení pa-

sÛ a víz. Pfii podání na matriãním úfiadû je doba

vyhotovení 30 dnÛ.

Îádost o vydání cestovního dokladu mÛÏe

podat obãan star‰í 15 let, ale do doby zletilosti,

tj. do 18 let, musí pfiipojit k Ïádosti o vydání ce-

stovního dokladu písemn˘ souhlas zákonného

zástupce s jeho ovûfien˘m podpisem. Tento sou-

hlas se nevyÏaduje v pfiípadû, Ïe zákonn˘ zá-

stupce se dostaví osobnû na pfiíslu‰n˘ úfiad.

Obãan je povinen:

1. Vyplnit Ïádost o vydání cestovního dokla-

du (hÛlkov˘m písmem nebo na stroji).

2. PfiedloÏit platn˘ obãansk˘ prÛkaz.

3. PfiedloÏit 2 fotografie o rozmûrech 35x45

mm.

4. Nezletil˘ obãan od 15  do 18 let pfiedloÏí i

svÛj rodn˘ list.

Îádá-li rodiã (zákonn˘ zástupce) o zapsání

dítûte mlad‰ího 15 let do cestovního dokladu, je

povinen doloÏit:

a) rodn˘ list dítûte

b) doklad o státním obãanství âR dítûte nebo

rodné listy rodiãÛ, popfi. oddací list rodiãÛ.

Za nezletilého obãana mlad‰ího 15 let Ïádá

vÏdy zákonn˘ zástupce osobnû. DoloÏí svÛj ob-

ãansk˘ prÛkaz, rodn˘ list dítûte, rodné listy rodi-

ãÛ ke zji‰tûní obãanství nebo osvûdãení o ob-

ãanství âR a 2 fotografie dítûte.

Osoby oprávnûné k podání Ïádosti podle zá-

kona 329/1999 Sb. o cestovních dokladech se

mohou dát zastupovat na základû plné moci pfii

fiízení o vydání cestovního dokladu nebo prove-

dení zmûn údajÛ v cestovním dokladu. K pfie-

vzetí vyhotoven˘ch dokladÛ jsou obãané star‰í

15 let povinni dostavit se osobnû. Za obãany

mlad‰í 15 let pfievezme doklad jejich zákonn˘

zástupce.

Správní poplatek se hradí v hotovosti (nelze

jej hradit kolkovou známkou). Za vydání ce-

stovního pasu se strojovû ãitelnou zónou (s do-

bou platnosti pasu 10 let, u dûtí ve vûku do 15 let

5 let) zaplatí obãané star‰í 15 let 200 Kã, obãané

mlad‰í 15 let 50 Kã. Za vydání cestovního pasu

bez strojovû ãitelné zóny do 30 dnÛ (s dobou

platnosti pasu 5 let) zaplatí obãané star‰í 15 let

200 Kã, obãané mlad‰í 15 let 50 Kã. Vydává-li

se cestovní doklad urychlenû na v˘slovnou Ïá-

dost poplatníka, zaplatí se aÏ trojnásobek pfií-

slu‰né sazby.
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Upozornûní chovatelÛm psÛ 
o hromadném oãkování psÛ proti vzteklinû

Úfiad mûstského obvodu Slezská Ostrava zaji‰Èuje i v leto‰ním roce hromadné 

oãkování psÛ proti vzteklinû. Oãkování provede veterinární sluÏba u psÛ star‰ích ‰esti

mûsícÛ.

Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následujících termínech: 

datum hodina k. ú. místo oãkování

5. 9. 8.00 - 9.00 Koblov u hasiãské zbrojnice

9.30 - 10.00 Anto‰ovice u restaurace 

„U LacinÛ“

7. 9. 9.00 - 10.00 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské zbrojnice

10.30 - 11.00 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy

ulice

11.30 - 12.30 Muglinov V˘vozní ul. - chovatelské

stfiedisko

8. 9. 8.30 - 9.30 Sl. Ostrava Kamenec - prostor pod

siln. mostem v úrovni

sjezdu na Muglinov

10.00 - 10.30 Hraneãník tramv. smyãka

11.00 - 12.00 Na Jánské pfied restaurací SENEKA,

naproti benzinové pumpû

12. 9. 9.00 - 10.00 Kunãice u hasiãské zbrojnice

10.30 - 11.30 Kunãiãky Svaz chovatelÛ - ve dvofie

Upozornûní: Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 60 Kã.

Poplatek bude vybrán v místû konání oãkování. V cenû je zahrnut veterinární úkon,

cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o oãkování. Za vystavení nového oãkovací-

ho prÛkazu bude úãtováno 5 Kã.

Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi byli opatfieni náhubkem a pfii-

vádûla je dospûlá osoba.

Náhradní termín oãkování se nestanoví. Majitelé psÛ mají moÏnost psy dovakcino-

vat ve kterékoliv veterinární ordinaci. 
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Ovû‰eni medailemi se vrátili z Prahy z V.

letní olympiády mentálnû postiÏen˘ch spor-

tovcÛ klienti Ústavu sociální péãe pro men-

tálnû postiÏené Ostrava. Potvrdili, Ïe patfií

mezi nejlep‰í v republice. V silné konkuren-

ci devíti set závodníkÛ vybojovalo 26

OstravákÛ 30 medailí, z toho 13 zlat˘ch a 9

stfiíbrn˘ch. Absolutní ‰piãkou byly tenistky

ze Stacionáfie v Muglinovû. Klienti Domova

pro dospûlé na Li‰ãinû bodovali pfiedev‰ím

v plaveck˘ch soutûÏích.

Tyto celorepublikové hry pofiádalo ve

dnech 4.-8. 7. 2000 âeské hnutí speciálních

olympiád, které si letos pfiipomíná 10. v˘ro-

ãí svého zaloÏení.

Pod zá‰titou âeského svazu mentálnû

postiÏen˘ch sportovcÛ se v Ostravû ve

dnech 31. 7.-2. 8. 2000 uskuteãnilo soustfie-

dûní reprezentaãního t˘mu stolních tenistÛ.

Organizátorem akce, jíÏ se zúãastnilo 15

nejlep‰ích hráãÛ z Prahy, Liberce, Hradce

Králové, Chlumce nad Cidlinou a na‰eho

mûsta, byl poprvé Ústav sociální péãe pro

mentálnû postiÏené Ostrava. Nároãn˘ dvou-

fázov˘ trénink, na nûmÏ se podíleli jako spa-

ringpartnefii hráãi pfiedních ostravsk˘ch od-

dílÛ stolního tenisu, byl uÏ pfiípravou na

mistrovství Evropy mentálnû postiÏen˘ch

tenistÛ v roce 2001. PfiíleÏitost k hlub‰ímu

vzájemnému poznávání a navazování no-

v˘ch pfiátelství mûli závodníci nejen u zele-

n˘ch stolÛ, ale také bûhem náv‰tûvy

Hornického muzea a dal‰ích kulturních akcí.

âas prázdnin, odpoãinku a cestování pla-

tí i pro klienty Ústavu sociální péãe pro

mentálnû postiÏené. Vût‰ina ze 142 chlapcÛ

a dûvãat se vystfiídá v ústavní chatû ve

Fr˘dlantû nad Ostravicí. Pfiedev‰ím dûti ce-

loroãnû umístûné v této sociální instituci bez

kontaktu s rodinou mohly proÏít díky spon-

zorskému pfiíspûvku dal‰í dny mimo zdi

ústavu v rekreaãních zafiízeních

v Beskydech a Jeseníkách. Obyvatelé chrá-

nûn˘ch bytÛ proÏili svou dovolenou

v Králíkách. Obdobn˘ prázdninov˘ program

mají i muÏi a Ïeny z Domova pro dospûlé na

Li‰ãinû, z nichÏ 25 bylo na t˘denním poby-

tu u mofie v Chorvatsku, dal‰í se rekreovali

na Ostravici ãi ústavní chatû. Pobyt v pfiíro-

dû ãeká i vozíãkáfie, ktefií se v fiíjnu chystají

do RoÏnova pod Radho‰tûm.

Marcela Lindertová

Léto klientÛ Ústavu sociální péãe

Pozor na zmûny ve vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ, cestovních dokladÛ a pfii hlá‰ení trvalého pobytu
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NáboÏenská obec Církve ãeskosloven-

ské husitské ve Slezské Ostravû vznikla v

roce 1920 - brzy po zaloÏení Církve ães-

koslovenské. Rada star‰ích se sv˘m prv-

ním faráfiem Janem Fajko‰em usilovala o

vybudování svatostánku, kde by se tehdy

hojn˘ poãet vûfiících mohl scházet ke

sv˘m bohosluÏbám. Tehdej‰í zastupitel-

stvo ve Slezské Ostravû v‰ak kladlo pod-

mínku, Ïe dfiíve, neÏ-li se postaví HusÛv

sbor, musí úfiednû schválená náboÏenská

obec vybudovat ãinÏovní dÛm, a proto

bylo brzy po koupi pozemku v roce 1924

zapoãato se stavbou ãinÏovního domu, i

kdyÏ soubûÏnû se konala 13. 7. 1924 za

hojné úãasti vûfiících slavnost poloÏení

základního kamene k dne‰nímu Husovu

sboru. DÛm byl dostavûn v roce 1925,

kostel o rok pozdûji. Vznikl tak zajímav˘

architektonick˘ celek podle projektu fir-

my JoÏa Dvofiák - Cyril Kuãera.

V souãasné dobû dÛm slouÏí jako ãin-

Ïovní - má 8 bytov˘ch jednotek a jeden

nebytov˘ prostor. Vzhledem k tomu, Ïe

náboÏenská obec ve vedení pouhého ná-

jemního domu nenachází smysl svého

poãínání, konalo se v nedûli 5. bfiezna

2000 mimofiádné shromáÏdûní jejích pfií-

slu‰níkÛ, aby posoudilo dal‰í situaci. Ve

spolupráci s ústfiedím Diakonie a misie

CâSH rozhodlo o vybudování stfiediska

sociální pomoci „Azylového domu pro

matku s dûtmi“. Celkové náklady na re-

konstrukci domu by mûly za stávajícího

stavu pfiesáhnout 10 milionÛ korun.

Vzhledem k v˘‰i nákladÛ bylo rozhodnu-

to, Ïe budeme postupovat po dílãích eta-

pách a postupnû vybudujeme jednotky

pro pomoc potfiebn˘m, pfiedev‰ím pro

matky s dûtmi v kritické rodinné a sociál-

ní situaci. Chceme pfiitom spolupracovat

s oblastním stfiediskem Diakonie

Morava, s lékafii, psychology a dal‰ími

odborníky, abychom spoleãnû potfiebn˘m

lidem pomohli k návratu do dÛstojného

Ïivota. V leto‰ním roce chceme vybudo-

vat novou kanalizaci a provedeme rekon-

strukci plynu v domû tak, abychom moh-

li ve voln˘ch prostorách zku‰ebnû zapo-

ãít v malém mûfiítku provoz azylového

domu. V dal‰í etapû plánujeme rekon-

strukci po patrech, pfiiãemÏ po dohodû s

panem starostou ing. Janem Svozilem a

pracovníky bytového odboru ÚMOb ve

Slezské Ostravû hodláme fie‰it situaci stá-

vajících nájemníkÛ, ktefií by se mûli pfie-

stûhovat do adekvátních bytÛ z hlediska

rozmûrÛ i zafiazení do kategorie.

Diakonie v pfiekladu z fieãtiny znamená

sluÏbu potfiebn˘m, coÏ je také úkolem

církve na prahu tfietího tisíciletí.

Rekonstrukce domu na Zámostní ulici bu-

de trvat snad dva aÏ tfii roky.

KaÏd˘, kdo má rád ná‰ obvod a komu

nejsou lhostejné sociální problémy na

Ostravsku, dopadající také na matky s dût-

mi, mÛÏe poukázat dar na úãet u IPB, a. s.:

ãíslo úãtu 162547279/5100 (potvrzení o

daru fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob

vám vystavíme). V‰em, kdo pomohou a

pfiispûjí sebenepatrnûj‰ím pfiíspûvkem k

dobrému dílu, upfiímnû dûkujeme.

Kontakt: NáboÏenská obec Církve ães-

koslovenské husitské ve Slezské Ostravû,

Zámostní 27, 710 00 Ostrava-Slezská

Ostrava.

Telefonní ãíslo: 624 21 98 (úfiední ho-

diny: ve stfiedu od 10 do 12 hodin, ve ãtvr-

tek od 13 do 16 hodin).

Dr. Zdenûk Kovalãík

Pfiíprava sociálního projektu azylového domu ve Slezské Ostravû

Na své schÛzi 20. 7. 2000 rozhodla

Obvodní rada mûstského obvodu

Slezská Ostrava o pfiímém zadání vefiej-

né zakázky malého rozsahu na akci

„Cyklistická stezka - Komenského sady

- Michálkovice - Rychvald“ Technick˘m

sluÏbám, a. s., Slezská Ostrava. Akce bu-

de pokraãováním rozvoje cyklistick˘ch

stezek na území Ostravy. Trasa bude na-

vazovat na cyklostezku v Komenského

sadech a bude vést pfies ulici

Bohumínskou, pod ulicí Michálkovic-

kou, dále ulicemi Dûdiãnou, Bukovan-

ského, KfiíÏkovského, ·védskou a U ka-

pliãky, pfies ulici Hladnovskou, Podolí,

Sodnou, Konûvovou a Vrbickou s ukon-

ãením u ulice Orlovské. Zpáteãní smûr

povede ulicemi Parcelní a Kubínovou,

z kfiiÏovatky ulic Konûvovy a Vrbické

smûrem na Michálkovice s ukonãením

na hranici k. ú. Hefimanice. Odhadované

náklady ãiní témûfi 305 000 Kã, 152 500

Kã (50 procent nákladÛ) poskytne ze

svého rozpoãtu mûsto Ostrava, zbytek

má uhradit ná‰ mûstsk˘ obvod.

Stavba má b˘t dokonãena do konce

roku 2000.

Rozvoz propan-butanu
UpozorÀujeme obãany, Ïe s platností od 17. ãervence 2000 zru‰ily âSAD

Havífiov, a.s., zastávky rozvozu lahví propan-butanu v Hefimanicích, a to: obchod, 

p. Dostál, prodejna potravin.

Dále je upraven jízdní fiád rozvozu ã. 20, kter˘ platí do 31. 12. 2000.

Rozvoz se uskuteãní ve dnech: 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11.,

6. 12., 20. 12. 2000.

Název prodejního místa âas

Kunãiãky p. Horváth „H“ 7.00 - 7.05

Hru‰ov Na Li‰ãinû 8.05 - 8.10

Hefimanice finské domky 8.15 - 8.25

Propan-butanové láhve jsou také prodávány u ãerpací stanice LPG na Keramické

ulici 35 v Hru‰ovû.

VáÏení rodiãe, 

od nového ‰kolního roku 2000/200l do-

chází v matefisk˘ch ‰kolách ke zmûnû

v˘bûru stravného, a to z dÛvodu vût‰ího

mnoÏství neplatiãÛ (nûktefií neplatí i tfii

mûsíce, coÏ je nepfiípustné) a zavádûní

v˘poãetní techniky do jídelen. Po pro-

jednání ve vedení obvodu a poté s fiedi-

telkami matefisk˘ch ‰kol a vedoucími jí-

delen byly stanoveny následující zásady

v˘bûru: 

1. Za dítû, které nastoupí do matefiské

‰koly ve ‰kolním roce 2000/2001, zapla-

tí fieditelce jeho zákonn˘ zástupce nejpo-

zdûji do tfietího dne po nástupu do M·

zálohu v hotovosti. Tato záloha pfiechází

z mûsíce na mûsíc a bude vyúãtována

koncem ‰kolního roku, nejpozdûji k datu

30. 6. 2001.

2. Zálohy se platí v následující v˘‰i: 

za celodenní stravu: 500 Kã

za polodenní stravu: 400 Kã

za svaãinky: 120 Kã.

3. Skuteãnû odebraná strava se platí

nejpozdûji do pátého pracovního dne ná-

sledujícího mûsíce.

4. V pfiípadû, Ïe nebude takto zaplace-

no, pouÏije se k finanãnímu vyrovnání

stravného za pfiede‰l˘ mûsíc záloha.

5. Vyãerpáním zálohy a nezaplacením

za pfiedchozí mûsíc se má za to, Ïe zá-

konn˘ zástupce si dal‰í stravování dítûte

jiÏ nepfieje.

6. Rodiãe mohou stravné hradit buì v

hotovosti (u vedoucí té jídelny, která pro

danou ‰kolku vafií), nebo penûÏní pou-

kázkou, kterou obdrÏí u vedoucí pfiíslu‰-

né jídelny nebo u fieditelky M·, pfiípadnû

ze svého úãtu.

Poukázku je moÏno uhradit na po‰tû,

do tfií dnÛ po obdrÏení poukázky pak zá-

konn˘ zástupce dítûte pfiedloÏí fieditelce

nebo vedoucí jídelny ke kontrole doklad

o zaplacení (stvrzenku).

Ze svého úãtu u penûÏního ústavu - v

tomto pfiípadû do tfií dnÛ - pfiedloÏí zá-

konn˘ zástupce dítûte platn˘ doklad z to-

hoto penûÏního ústavu o trvalém pfiíkazu

k úhradû.

Pavel Bernatsk˘,
vedoucí O·aK

Pozemek na prodej
Majetkov˘ odbor zvefiejÀuje

zámûr prodeje pozemku o v˘-

mûfie 1422 metrÛ ãtvereãních

(zahrada) v k. ú. Slezská

Ostrava poblíÏ Hladnovské

ulice - naproti gymnáziu.

Pozemek je vhodn˘ pro stavbu

rodinného domku. BliÏ‰í infor-

mace na tel. ã. 624 17 26 nebo

624 11 51/kl. 162.

Upozornûní rodiãÛm, jejichÏ dûti se stravují v matefisk˘ch ‰kolách

Pfiipravuje se v˘stavba nové cyklistické stezky

Krátce
■ Do konce záfií budou probíhat rekon-

strukãní práce na hladnovsk˘ch kolejích.

Budovy budou novû omítnuty a zateple-

ny, v nûkter˘ch objektech budou prová-

dûny v˘mûny elektroinstalace, ústfiední-

ho topení, dlaÏby a podlahové krytiny.

■ Po cel˘ ‰kolní rok probíhají ve

Zvlá‰tní ‰kole Na Vizinû sportovní akce

pod názvem „Kdo sportuje - nezlobí“.

Îáci postupnû soutûÏí v turnajích v odbí-

jené, v malé kopané, ve vánoãní soutûÏi

ve ‰kolním tenisu, novoroãní soutûÏi ve

vybíjené, jarní ve florbalu a v posilování.

V‰echny akce vrcholí letní sportovní

olympiádou.

■ K 30. 6. se pohybovala nezamûstna-

nost v obvodû Slezská Ostrava kolem

24,7 %, coÏ znamenalo druhé místo

v Ïebfiíãku míry nezamûstnanosti v jed-

notliv˘ch obvodech mûsta Ostravy. Na

prvním místû se umístily Vítkovice s mí-

rou nezamûstnanosti 36,5 %.

■ Bûhem prvního pololetí nav‰tívilo zo-

ologickou zahradu témûfi 160 000 lidí.

Zoo v souãasnosti chová 822 zvífiat ve

206 druzích.

■ V ãervenci zaãal slouÏit vefiejnosti no-

v˘ most pro pû‰í spojující bohumínsk˘

a anto‰ovick˘ bfieh. Rekonstrukce stála

10 milionÛ korun. Slavnostního otevfiení

se zúãastnili pfiedstavitelé Ostravy v ãele

s ing. EvÏenem To‰enovsk˘m a Bohu-

mína v ãele se starostou Petrem Víchou.

DÛm na Zámostní ulici  Foto: archiv SON

Rekonstrukce kolejí na Hladnovû Foto: archiv SON



Jako kaÏdoroãnû pfiipravujeme i

pro leto‰ní ‰kolní rok ‰irokou nabídku

v˘ukov˘ch programÛ pro ‰kolní i

pfied‰kolní mládeÏ. Pro dûti z matefi-

sk˘ch ‰kol máme pfiipraveny pfiírodo-

vûdné vycházky po zoo, pro Ïáky 2.-3.

tfiíd základních ‰kol pfiedná‰ky na té-

ma „Dûti a zvífiata“, pro star‰í dûti buì

pfiedná‰ky na téma „Ekologie a zvífia-

ta kolem nás“, nebo samostatnou v˘u-

ku biologie podle tématick˘ch listÛ s

videoprojekcí k probíranému tématu.

V˘uku je moÏné objednat na telefon-

ním ãísle 624 12 69, kl. 29.

V prÛbûhu prázdnin jsme uspofiá-

dali pro dûti od 10 let „stfiedy v zoo“,

kdy byly pfiipraveny krátké besedy s

o‰etfiovatelem a prohlídky v zoo.

Poslední t˘den v srpnu se v zoo bu-

de konat letní ‰kola mlad˘ch biologÛ.

KaÏd˘ den zaãne pfiedná‰kou odbor-

ného pracovníka a dûti se dozvûdí

mnoho zajímavého ze Ïivota zvífiat.

J. Zemanová

V leto‰ním roce probíhá dal‰í eta-

pa prací na stavbû sanace koleji‰tû

Ïelezniãní stanice Ostrava-Kunãice.

Stavba byla zahájena v roce 1998 a

její ukonãení se pfiedpokládá v záfií

roku 2001. Investorem stavby jsou

âeské dráhy, spol. s r.o., a OKD-IM-

GE, a. s.

Pracovníci ÎS Brno, a. s., divize

TraÈové a pozemní stavby Ostrava, re-

alizují práce (letos pfiedev‰ím na os-

travském zhlaví), které souvisejí s od-

straÀováním následkÛ dÛlní ãinnosti,

kdyÏ v minulosti do‰lo vlivem poddo-

lování k poklesÛm koleji‰tû aÏ o jeden

metr. Práce byly zahájeny v˘stavbou

opûrné zdi a nyní pokraãují rekonstruk-

cí Ïelezniãního svr‰ku a spodku, opra-

vou trakãního vedení, zabezpeãovacího

zafiízení a osvûtlení koleji‰tû. Práce v

celé stanici probíhají v rozsahu 2,5 km

a vliv ãinnosti na stavbû pociÈují pfiede-

v‰ím obãané bydlící v pfiímém soused-

ství Ïelezniãní stanice. Vzhledem k to-

mu, Ïe práce probíhají za trvalého vla-

kového provozu, jsou práce velmi ná-

roãné na organizování v˘luk a koordi-

naci v‰ech zúãastnûn˘ch dodavatelÛ.

Pro obãany vzniká veliké nebezpeãí pfii

pfiecházení kolejí, kdy hrozí nejen stfiet

s vlakem, ale i nebezpeãí úrazu souvi-

sejícího s probíhající stavební ãinností.

Tímto poãínáním navíc poru‰ují hned

dva zakázy - zákaz vstupu na dráÏní

pozemek a zákaz vstupu na staveni‰tû.

Blahopfiejeme
jubilantÛm

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

80 let: Miroslava Bur‰íková

z Hefimanic, Jifiina Cholevová ze

Slezské Ostravy, Vlasta Dostálová ze

Slezské Ostravy, Bedfii‰ka Hrobská ze

Slezské Ostravy, BoÏena Marková ze

Slezské Ostravy.

85 let: Anna Pfiibylová z Kunãiãek,

Jarmila R˘dlová ze Slezské Ostravy.

90 let: Bedfiich Losovsk˘

z Kunãiãek, Markéta Sládeãková ze

Slezské Ostravy, Marie Valo‰ková ze

Slezské Ostravy.

91 let: Franti‰ka OÏanová ze

Slezské Ostravy.

92 let: Ludvík Bertók z Hru‰ova,

Jindfiich Matykiewicz ze Slezské

Ostravy, Anna Schauerová ze Slezské

Ostravy, ·tûpánka Tatarová ze

Slezské Ostravy.

93 let: Anna Rejmanová ze Slezské

Ostravy.

94 let: Antonie âíÏová ze Slezské

Ostravy.

97 let: Ludmila Ministrová ze

Slezské Ostravy.

Upozornûní: Z dÛvodu pfievodu
evidence obyvatel na‰eho obvodu na
centrální evidenci obyvatel mûsta
Ostravy (MMO, Bohumínská l,
Slezská Ostrava) nebylo moÏné na
tomto místû zvefiejnit jména obãa-
nÛ, ktefií se doÏili v˘znamného Ïi-
votního jubilea v srpnu.
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Revírní hornické muzeum vzniklo na

Dole Anselm (Urx) v Ostravû -

Petfikovicích po mnohaletém úsilí nûkoli-

ka nad‰encÛ v roce 1986. TûÏba uhlí zde

skonãila v roce 1991, vût‰í ãást jámy byla

zasypána a po ãásteãn˘ch úpravách bylo

muzeum v roce l993 otevfieno pro vefiej-

nost. Areál se nachází v tûsné blízkosti

svahÛ národní pfiírodní památky vrchu

Landek nad soutokem fiek Odry

a Ostravice.

V roce 1998 vyhlásila nadace Landek

a Klub pfiátel Hornického muzea program

revitalizace této národní pfiírodní památky.

Je zde realizována fiada projektÛ obno-

vy star˘ch hornick˘ch cest, chodníkÛ a na-

uãn˘ch stezek. Nová dfievûná rozhledna na

místû b˘valého hradi‰tû umoÏÀuje ná-

v‰tûvníkÛm v˘hled na Ostravu.

V samotném areálu muzea je ukázán

v˘voj raÏení, hloubení, dob˘vání, vûtrání

a osvûtlování dolu i historie báÀského zá-

chranáfiství. Zachování vût‰iny pÛvodních

provozních budov b˘valého dÛlního pod-

niku a otevfiením velké ãásti jeho podzemí

na starém ‰tolovém patfie byly jiÏ od vzni-

ku muzea vytvofieny podmínky pro pfied-

vádûní celosmûnové ãinnosti horníka. Na

velkém prostranství v dolní ãásti areálu,

kter˘ slouÏil v minulosti dÛlnímu provozu

jako dfievi‰tû a koleji‰tû Ïelezniãní vleãky,

se nacházejí sportovní a dûtská hfii‰tû, zá-

vodi‰tû cyklokrosu a tenisové kurty.

V˘hledovû je pfiipravován projekt pro v˘-

stavbu modelového závodi‰tû, úprava sle-

pého ramene Odry pro rybafiení a dal‰í ak-

tivity. Kulturní vyÏití náv‰tûvníkÛ je zaji‰-

tûno v koncertních prostorách b˘valé

kompresorovny dolu. Pro umûlce, malífie,

sochafie a fotografy slouÏí obrazová gale-

rie Barborka, zfiízená nad restaurací

Harenda.

Redakãnû upraveno podle materiálÛ
ing. Stanislava Vopaska

Dne 8. záfií od 15 hodin se v areálu mu-

zea uskuteãní setkání b˘val˘ch hornic-

k˘ch uãÀÛ, ktefií v rámci Lánské akce na-

stoupili v roce 1950 do hornictví a v leto‰-

ním roce slaví 65. narozeniny. Doprava na

sraz je zaji‰tûna mimofiádnû mimo normál-

ní spoje historick˘m autobusem

Dopravního podniku z autobusové zastáv-

ky Muglinovská v 13.30, 14.00 a 14.30

hodin. Tento spoj zastaví na zastávce au-

tobusÛ Sad B. Nûmcové a pojede aÏ na

místo srazu v Hornickém muzeu.

V sobotu 9. záfií probûhne v Petfikovicích

IV. setkání zástupcÛ hornick˘ch mûst a ob-

cí, a to s následujícím programem: 

od 11.00 hodin bude probíhat sefiazení

zástupcÛ mûst, obcí a hornick˘ch institucí

na námûstí, poté prÛvod odejde do

Hornického muzea OKD, od 12.00 do

21.00 hodin je pfiipraven celodenní kultur-

ní program. K poslechu bude hrát dechov˘

orchestr, obãerstvení v areálu muzea bude

zaji‰tûno.

Zájemci mohou vyuÏít pro dopravu do

muzea autobusové linky ã. 56 a 34

z Ostravy-Pfiívozu.

Historické památky
v na‰em obvodu
Pozoruhodná stavba vûÏového vodo-

jemu s rozhlednou byla na Hladnovû do-

konãena v roce l909. Pravidelnou osmiú-

helníkovou vodárenskou budovu o délce

strany 6, 2 metru, doplnûnou hranolovou

vûÏí, postavila firma E. Vojtek a K.

Rossmann, stavitelé ve Slezské Ostravû.

V roce 1925 byla rozhledna pfiestavûna a

10. kvûtna téhoÏ roku ji Spolek abstinen-

tÛ ve Slezské Ostravû a ostrav‰tí skauti

znovu slavnostnû otevfieli. Dal‰í opravy

a rekonstrukce probûhly v letech 1938,

1947 a 1971. Parter budovy kdysi zdobil

secesní reliéf „Îena nad pramenem“, je-

hoÏ autorem byl Vojtûch Sucharda.

Foto: archiv SON

Nenechte si ujít zajímavé akce v Hornickém muzeu

Dal‰í etapa rekonstrukce Ïelezniãní stanice

Foto z rekonstrukãních prací: archiv SON

Nové pfiechody usnadní
situaci chodcÛ

V záfií by mûly zaãít stavební práce

na rekonstrukci kfiiÏovatky Dûdiãná-

Bohumínská se svûtelnou signalizací.

Nov˘ pfiechod by mûl b˘t ukonãen do

konce roku. Finanãní krytí je zaji‰tûno

z rozpoãtu mûsta Ostravy.

Dal‰í pfiechod pro chodce se svûtel-

nou signalizací vznikne u kfiiÏovatky

ulic Hladnovská-Bohumínská u b˘valé

restaurace Mexiko.

Práce by mûly b˘t zapoãaty na za-

ãátku pfií‰tího roku.

Vichfiice s krupobitím
napáchala fiadu ‰kod

I na‰ím obvodem se pfiehnala 6. srp-

na vichfiice s krupobitím, která za se-

bou zanechala vyvrácené stromy, poni-

ãené ãásti vozovek, podemleté úseky

chodníkÛ, propadlé kanály a zneãistûné

de‰Èové vpustû. Na odstraÀování závad

se znaãnou mûrou podíleli pracovníci

na vefiejnû prospû‰né práce, zamûstnaní

u úfiadu, ktefií také pomáhali odstraÀo-

vat ‰kody je‰tû v mnohem hÛfie postiÏe-

n˘ch Michálkovicích.

Vzdûlávací ãinnost v zoo

Zveme Vás
Dne 2. záfií se uskuteãní v jezdeckém

areálu JK Baník ve Staré Bûlé, na ulici 

K prÛplavu 729, 3. mezinárodní setkání

jízdních policií. Souãástí programu bu-

dou závody v parkúru a v˘stava psÛ pfie-

vzat˘ch do pûstounské péãe z útulku

Mûstské policie Ostrava v Tfiebovicích.

Pfiedstavitelé jednotliv˘ch obvodÛ po-
jedou po nové cyklostezce

Do rámce v˘‰e uveden˘ch slavnostních

akcí bude patfiit také 8. záfií otevfiení cyklis-

tické trasy vedoucí z Tfiebovic pfies

Ho‰Èálkovice, Lhotku, Petfikovice a Koblov

do Anto‰ovic. Jako první mají projet tuto

trasu pfiedstavitelé jednotliv˘ch ostravsk˘ch

ãástí. V na‰em obvodû budou uvítáni na toã-

nû v Koblovû.



Témûfi 38 % z 24 000 hrobov˘ch míst

na slezskoostravském hfibitovû je zane-

dban˘ch, zarostl˘ch plevelem nebo kfio-

vím, zkrátka zdevastovan˘ch tak, Ïe vÛ-

bec nepfiipomínají místo posledního spoãi-

nutí lidí, ktefií moÏná právû pro ty, v sou-

ãasnosti Ïijící tolik vykonali, darovali jim

Ïivot a obûtovali se pro nû.

Chovají-li se ov‰em vÛãi sobû lhostejnû

a bezohlednû lidé Ïiví, mající v Ïivotû je-

din˘ cíl - získat co nejvût‰í mnoÏství

hmotn˘ch statkÛ a respektující pouze ty,

ktefií jsou pro nû tak ãi onak uÏiteãní, pak

se nelze divit, Ïe mrtví pfiedkové pro nû

nemají Ïádn˘ v˘znam.

Na poslední vûci ãlovûka si vzpomenou

jenom tehdy, kdyÏ jim zemfie dal‰í blízk˘

pfiíbuzn˘ a i kdyÏ je jejich povinností pra-

covnicím Hfibitovní správy nahlásit jména

zpopelnûn˘ch mrtv˘ch, ktefií musejí b˘t

zavedeni do matriky zemfiel˘ch, ãastokrát

neuãiní ani to.

Jak nám sdûlila vedoucí Hfibitovní sprá-

vy Dagmar Ulmanová, obãané si také ne-

uvûdomují, Ïe mají hrobové místo, kde

odpoãívají jejich blízcí pfiíbuzní, pronajato

pouze na pût let a po vypr‰ení této lhÛty by

se mûli dostavit na Hfibitovní správu a

uhradit pfiíslu‰nou ãástku na dal‰í období.

Nejnutnûj‰í záchovné práce na neudr-

Ïovan˘ch hrobech potom provádûjí na ná-

klady obvodu pracovníci na vefiejnû pro-

spû‰né práce, ktefií zde dvakrát roãnû kosí

trávu a vykopávají pfierostlé kfioviny.

Svûdãí-li neudrÏování hrobÛ ze strany

pozÛstal˘ch o bezcitnosti a lhostejnosti,

jsou potom krádeÏe na hfibitovû projevem

lidského hyenismu. Zlodûji nekradou je-

nom lampiãky, plastiky a ozdobné prvky z

barevn˘ch kovÛ, ale nestydí se také vyr˘t

fiadu ozdobn˘ch stromkÛ a tújí.

Zmûna adresy veterinární ordinace
MVDr. Eva ·imoníková oznamuje

novou adresu veterinární ordinace: âs.

armády 38, Ostrava-Michálkovice. Tel.

ã. 0603 411 725.
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V knihovnách v na‰em obvodu budou

od záfií probíhat kromû knihovnick˘ch

lekcí a besed pro dûti také soutûÏe pro

dûtské ãtenáfie.

Zaãátkem záfií bude ve spolupráci se

základními ‰kolami vyhlá‰ena soutûÏ

„O nejlep‰í prázdninov˘ pfiíbûh nebo v˘-

kres“. Uspofiádány budou také v˘stavky

fotografií s námûtem „Veselé prázdni-

ny“, donesou-li dûti zdafiilé fotografie

s humorn˘m zábûrem.

Vyhodnocení obou soutûÏí probûhne

pfii akcích pofiádan˘ch v rámci T˘dne

knihoven od 9. do 15. fiíjna. Autofii nej-

lep‰ích prázdninov˘ch pfiíbûhÛ nebo v˘-

kresÛ a nejlep‰í „fotografové“ budou od-

mûnûni pûkn˘mi cenami.

Od poloviny fiíjna do konce listopadu

se uskuteãní v˘tvarná soutûÏ s názvem

„Vyzdobme si knihovnu“. Práce dûtí po-

tom budou vyhodnoceny na vánoãních

besídkách, kdy budou dûtem pfiedány ta-

ké ceny. Nejlep‰ími v˘robky (z moduri-

tu, textilu ãi jiného materiálu) nebo v˘-

kresy budou knihovny vyzdobeny.

Podrobné pokyny získají soutûÏící

buì ve ‰kolách, nebo v níÏe uveden˘ch

knihovnách, kde budou akce pofiádány: 

- v knihovnû ve Slezské Ostravû na

Michálkovické ulici 181 (b˘valá budova

Janáãkovy filharmonie), 

- v knihovnû ve Slezské Ostravû na

Dûdiãné ulici ã. 10, 

- v knihovnû v Kunãiãkách na

Holvekovû ulici ã. 44, 

- v knihovnû v Muglinovû na ulici Na

druhém 4 (budova KD), 

- v knihovnû v Hefimanicích na

Vrbické ulici ã. 1l33 (budova KD), 

- v knihovnû v Koblovû na

Anto‰ovické ulici (budova Z·).

Jaroslava HoncÛ, vedoucí knihoven

V knihovnách probûhnou zajímavé akce

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava
oznamuje svÛj zámûr pronajmout
byt k provedení oprav na vlastní ná-
klady nájemce, a to v domû na
Vanãurovû ulici ã. 4/609 v
Muglinovû - byt ã. 2 o velikosti 1+1

I. kategorie. Byt bude pfiednostnû
pfiidûlen Obvodní radou mûstského
obvodu Slezská Ostrava po splnûní
následujících podmínek:

Nájemce bytu provede na vlastní ná-

klad: v˘mûnu plynové pfiípojky k ply-

novému sporáku a pfiípadnou v˘mûnu

sporáku, v˘mûnu elektroinstalace v ce-

lém bytû (doloÏí revizními zprávami),

v˘mûnu kuchyÀské linky, dfiezu, vany,

um˘vadla, WC a míchacích baterií.

Celkové náklady na opravy jsou od-

hadovány minimálnû na 50 000 Kã.

Dal‰í podmínky pfiidûlení bytu: Ïa-

datel bude souhlasit s uzavfiením

smlouvy na dobu urãitou - na jeden

rok, nájemce uhradí zálohu ve v˘‰i pû-

tinásobku základního nájemného pfied

podpisem nájemní smlouvy (pro úhra-

du pfiípadn˘ch dluhÛ).

V pfiípadû nûkolika Ïádostí bude

rozhodovat dfiívûj‰í datum podání, pfií-

padnû délka trvání Ïádosti o pfiidûlení

bytu u Mûstského obvodu Slezská

Ostrava.

Nabídky s pfiíslibem splnûní vyhlá-

‰en˘ch podmínek vãetnû adresy a rod-

ného ãísla za‰lete na adresu: ing. Pavel

Slab˘, Tû‰ínská 35, Slezská Ostrava,

710 16. Obálku oznaãte: „V˘bûrové fií-

zení na byt Vanãurova 4/609-

NEOTEVÍRAT“. Dotazy zodpoví na

tel. ã. 624 15 79 Ing. Pavel Slab˘, kte-

r˘ pfiípadnému zájemci zajistí i pro-

hlídku bytu. Písemné nabídky lze zasí-

lat prÛbûÏnû do 1. 9. 2000.

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava
oznamuje dále zámûr pronajmout
byt po neplatiãi v domû na
Plechanovovû ulici 9/426 v Hru‰ovû
(byt ã. 10) o velikosti 1+1 I. katego-
rie.

Byt bude pfiednostnû pfiidûlen

Obvodní radou mûstského obvodu

Slezská Ostrava po splnûní následují-

cích podmínek: 

- Ïadatel uhradí dluh po neplatiãi

v minimální v˘‰i 30 000 Kã pfied pod-

pisem nájemní smlouvy, 

- Ïadatel bude souhlasit s uzavfiením

smlouvy na dobu urãitou na jeden rok, 

- nájemce uhradí zálohu ve v˘‰i pû-

tinásobku základního nájemného pfied

podpisem nájemní smlouvy (pro úhra-

du pfiípadn˘ch dluhÛ). V pfiípadû nûko-

lika Ïádostí bude rozhodovat v˘‰e ná-

vrhu úhrady dluhu po neplatiãi, datum

podání, pfiípadnû délka Ïádosti o pfiidû-

lení bytu u mûstského obvodu Slezská

Ostrava.

Nabídky s pfiíslibem splnûní vyhlá-

‰en˘ch podmínek vãetnû adresy a rod-

ného ãísla zasílejte na adresu: ing.

Pavel Slab˘, Tû‰ínská 35, Slezská

Ostrava, 710 16. Obálku oznaãte

„V˘bûrové fiízení na byt Plechanovova

9/426 - NEOTEVÍRAT“. Dotazy zod-

poví na tel. ã. 624 15 79 ing. Pavel

Slab˘, kter˘ zajistí i prohlídku bytu

pfiípadnému zájemci.

Písemné nabídky lze zasílat prÛbûÏ-

nû do 1. 9. 2000.

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava
oznamuje svÛj zámûr pronajmout
byt k provedení oprav na vlastní ná-
klady nájemce v domû na
Bohumínské ulici ã. l84/44 v
Muglinovû (byt ã. 4a) o velikosti 0+1
IV. kategorie. Byt bude pfiednostnû
pfiidûlen Obvodní radou mûstského
obvodu Slezská Ostrava po splnûní
následujících podmínek: 

- nájemce bytu provede na vlastní

náklad elektroinstalaci v celém bytû

(o v˘mûnû doloÏí revizní zprávy), v˘-

mûnu palubky vãetnû PVC a obkladÛ,

zabezpeãí si zdroj vytápûní, provede

vylíãení místností, rekonstrukci sociál-

ního zafiízení vãetnû v˘mûny vany,

um˘vadla, WC a míchacích baterií.

Celkov˘ náklad je odhadován na cca

minimálnû 40 000 Kã. Îadatel dále

musí souhlasit s uzavfiením smlouvy

na dobu urãitou - jeden rok. Nájemce

bude povinen také uhradit zálohu ve

v˘‰i pûtinásobku základního nájemné-

ho pfied podpisem nájemní smlouvy

(pro úhradu pfiípadn˘ch dluhÛ). V pfií-

padû nûkolika Ïádostí bude rozhodovat

dfiívûj‰í datum podání, pfiípadnû délka

trvání Ïádosti o pfiidûlení bytu

u Mûstského obvodu Slezská Ostrava.

Nabídky s pfiíslibem splnûní vyhlá‰e-

n˘ch podmínek vãetnû adresy a rodné-

ho ãísla zasílejte na adresu: ing. Pavel

Slab˘, Tû‰ínská 35, Slezská Ostrava,

710 16. Obálku oznaãte: „V˘bûrové fií-

zení na byt Bohumínská 184/44 -

NEOTEVÍRAT“. Pfiípadné dotazy

zodpoví ing. Pavel Slab˘, na tel. ã. 624

15 79, kter˘ pfiípadn˘m zájemcÛm za-

jistí i prohlídku bytu. Písemné nabídky

lze zasílat prÛbûÏnû do 1. 9. 2000.

Tyto nabídky jsou vyvû‰eny na

úfiední desce.

V˘bûrová fiízení na pfiidûlení bytÛ

Nov˘ fieditel Základní
‰koly na Chrustovû ulici
Do funkce fieditele Základní ‰koly na

Chrustovû ulici 24 ve Slezské Ostravû byl

s úãinností od 1. srpna jmenován Mgr.

Radim Motyãka.

Pfiíjemci dávek sociální
péãe, pozor!

Pfii kaÏdé náv‰tûvû na Úfiadu práce

v Ostravû je va‰í povinností pfiedloÏit

v nejbliÏ‰í úfiední den (tj. pondûlí nebo

stfiedu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00

do 17.00 hodin), nejpozdûji v‰ak v posled-

ní úfiední den pfied v˘platou dávky sociál-

ní péãe, pfiíslu‰né pracovnici odboru soci-

álních vûcí kartiãku z úfiadu práce s vy-

znaãením dal‰í náv‰tûvy. V pfiípadû, Ïe

takto neuãiníte, nebude vám dávka sociál-

ní péãe vyplacena. KaÏd˘ pfiíjemce dávky

sociální péãe je rovnûÏ povinen do osmi

dnÛ oznámit ve‰keré zmûny t˘kající se po-

skytování dávky (zmûnu bydli‰tû, zmûnu

v˘‰e poplatkÛ spojen˘ch s bydlením, zmû-

nu pfiíjmÛ, sÀatek, zmûnu poãtu osob ve

spoleãné domácnosti apod.).

Oprava fasády 
slezskoostravské radnice

Asi ãtyfii miliony korun bude stát opra-

va fasády slezskoostravské radnice.

Historická budova z roku 1912 dostane

nejen novou omítku, ale renovovány bu-

dou také ozdobné ‰tuky, okna a dvefie.

Opravy budou hrazeny jednak z rozpo-

ãtu mûsta Ostravy, které pfiispûlo  pÛlmili-

onovou ãástkou, dále z darÛ sponzorÛ,

ktefií se úãastní koncertÛ pofiádan˘ch v se-

cesní síni slezskoostravské radnice,

a z vlastního rozpoãtu obvodu.

Opravy provádûjí pracovníci firmy

Ekofas.Foto: archiv SON

Lidská bezohlednost se nevyh˘bá ani hfibitovÛm

Upfiesnûní cen sluÏeb poskytovan˘ch 
Hfibitovní správou

Dne 22. 6. 2000 byl Obvodní radou

mûstského obvodu Slezská Ostrava schvá-

len poplatek za vjezd osobního vozidla do

areálu hfibitova (net˘ká se vozidel invali-

dÛ) ve v˘‰i 50 Kã a poplatek za vjezd au-

tobusu pfii úãasti na obfiadech ve v˘‰i 100

korun.



V leto‰ním roce probûhne jiÏ 23. roã-

ník chovatelské Slezskoostravské pfie-

hlídky, která se uskuteãní v chovatel-

ském stfiedisku na Chitussiho ulici ve

dnech 7. fiíjna od 8.00 do 18.00 hodin a

8. fiíjna od 8.00 do 15.00 hodin.

Bez nadsázky lze hovofiit o této v˘-

stavû jako o tradiãní, navazující na star‰í

tradice ostravského chovatelství.

PfiipomeÀme, Ïe uÏ na pfielomu tfiicá-

t˘ch a ãtyfiicát˘ch let do‰lo k ustavení

Spolku holubáfiÛ se sídlem na Kamenci,

kter˘ pofiádal tradiãní vánoãní holubáfi-

ské v˘stavy. Pfiím˘m pokraãovatelem

Spolku holubáfiÛ se stala v‰eobecná

Základní organizace Slezská Ostrava, v

níÏ holubáfii tvofiili zprvu 90 procent

ãlenstva. V souãasné základní organizaci

slezskoostravského Svazu chovatelÛ ma-

jí holubáfii jiÏ necel˘ch 20 procent ãlenÛ,

pfievládají naopak chovatelé exotického

ptactva, králíkÛ a akvarijních ryb.

Pro zájemce pofiádá ZO âSCH pravi-

delnû kaÏdou nedûli v areálu stfiediska na

Chitussiho ulici od 8.00 do 10.00 hodin

trh chovatelsk˘ch potfieb a zvífiat.
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BIOKRÁMEK
První obchÛdek se zdravou v˘Ïivou specializovan˘ na bi-

oprodukty (potraviny bez chemie), makrobiotiku a vegetari-

ánskou stravu.

Co je u nás k mání v kvalitû bio: kravské mléko, máslo,

tvaroh, kozí s˘r, zelenina - v‰e dováÏíme z ekofarem, ale ta-

ké biovína, bylinné ãaje a kofiení, celozrnné mouky ãi tûsto-

viny, ‰irok˘ sortiment obilnin a vloãek. Nabízíme také pfií-

rodní sójové omáãky, slady, melasy, mofiské fiasy, tofu, tem-

pehy, seitany, robi masa, kvalitní vonné tyãinky, éterické

oleje, pohankové pol‰táfie, knihy atd.

Otevírací doba:

Ul. âs. armády Pondûlí-pátek: 8.30 - 12.30 hodin

(trolejbusy ã. 101, 104, 13.00 - 17.30 hodin

zastávka U lékárny) Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

Michálkovice

Telefonní ãíslo: 623 19 97

Tato matefiská ‰kola rodinného stylu

nabízí dûtem rÛzné druhy nadstandardní

péãe pro rozvoj jejich osobností a talen-

tÛ. JiÏ nûkolikát˘ ‰kolní rok je zde pro-

vádûna individuální logopedická péãe

pod vedením paní uãitelky a zároveÀ lo-

gopedické asistentky v jedné osobû - pa-

ní Marie Bulavové. Na prÛbûh fieãové

nápravy odbornû dohlíÏí Mgr. Marie

Rupcová.

V˘‰e uvedenou aktivitu doplÀuje vel-

mi oblíbená hra na flétnu pod vedením

uãitelek Vûry Datinské a Leony

Nyklíãkové.

V rámci spolupráce se ZU· Eduarda

Runda zde kaÏd˘ rok vyvíjí svou ãinnost

hudebnû pohybov˘ krouÏek pod vede-

ním paní uãitelky Hany âa‰ové a v˘tvar-

n˘ krouÏek pod vedením paní uãitelky

Marie Koplové.

Spokojenost rodiãÛ a dûtí hovofií

o kvalitû práce a profesionalitû pfii orga-

nizování tûchto aktivit.

V‰echny ãinnosti se snaÏí kaÏdoroãnû

realizovat a organizaãnû propojit s v˘-

chovnû vzdûlávací prací v matefiské ‰ko-

le v‰ichni její zamûstnanci za plné pod-

pory fieditelky Hany Holcové. 

Voln˘ nebytov˘ prostor
Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

oznamuje svÛj zámûr pronajmout ne-

bytov˘ prostor: 

v domû ã. p. 1881 na ulici U Staré

elektrárny v k. ú. Slezská Ostrava,

prostor ã. 103, vhodn˘ pro zfiízení

prodejny.

Prostor lze pronajmout od 1. 10.

2000. Zájemci nechÈ podají písemnou

Ïádost na adresu: Bytov˘ odbor mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava,

Tû‰ínská 35, Slezská Ostrava, 710 16.

V Ïádosti uveìte úãel uÏití prostor a

svou pfiedstavu o cenû smluvního ná-

jmu za jeden metr ãtvereãní /rok.

Nabídku doloÏte kopií Ïivnostenského

oprávnûní, fyzické osoby nechÈ uve-

dou v Ïádosti rodné ãíslo.

Písemné Ïádosti zasílejte do 15. 9.

2000.

BliÏ‰í informace podá ing. Pavel

Slab˘, tel. ã. 624 15 79.

Volná místa v matefisk˘ch ‰kolách
Volné kapacity pro umístûní dûtí od

1. záfií jsou je‰tû v následujících matefi-

sk˘ch ‰kolách: v Matefiské ‰kole na

Zámostní ulici 31 (tel. ã. 624 17 45 -

paní Libu‰e Lankoãí), v Matefiské ‰ko-

le na Bohumínské ulici 68 (tel. ã. 624

15 68 - paní Marie Richtárová), v

Matefiské ‰kole Na Li‰ãinû 14 v

Hru‰ovû (tel. ã. 624 11 49 - paní

Miroslava Kufová), v Matefiské ‰kole

na Chalupovû ulici 1 v Anto‰ovicích

(tel. ã. 623 91 93 - paní Marie

Chrbiatová), v Matefiské ‰kole na

Chrustovû ulici 11 (tel. ã. 624 81 63 -

paní Milena Veliãková), v Matefiské

‰kole na Fr˘decké ulici 426 v

Kunãicích (tel. ã. 623 79 27 - paní

Markéta Bednárková), v Matefiské ‰ko-

le na Komerãní ulici 22 v Muglinovû

(tel. ã. 624 50 78 - paní Jaroslava ·tû-

pánová).

Zlatou svatbu oslavili v srpnu manÏe-

lé SoÀa a Milan Va‰atovi z Kunãiãek.

Seznámili se v roce 1944 v místním mlá-

deÏnickém spolku Sokol. Svatbu mûli

20. 8. 1950. Spoleãnû vychovali dvû dce-

ry - Lianu a Janu.

Ing. Milan Va‰at po vystudování

Vysoké ‰koly báÀské v Ostravû pracoval

aÏ do dÛchodu jako technik ve

Vítkovick˘ch Ïelezárnách, kde byla se-

kretáfikou také jeho Ïena.

ManÏelé mají spoleãného koníãka -

chatu v RoÏnovû pod Radho‰tûm, kde rá-

di pob˘vají o víkendech a bûhem letních

mûsícÛ. Pan Va‰ut se jiÏ od mládí vûno-

val sportu, byl reprezentantem TJ

Vítkovice v ledním hokeji a hrál i za ná-

rodní t˘m. Pozdûji trénoval mladé vítko-

vické hokejisty a získal také titul mistr

sportu. V souãasnosti se intenzívnû vû-

nuje zahrádkáfiení, pfiedev‰ím pûstování

ovocn˘ch stromÛ.

Paní Va‰utová se ráda vûnuje ruãním

pracem, je také v˘borná kuchafika. Svou

veselou a optimistickou povahou doved-

la vÏdy stmelit kaÏd˘ kolektiv.

ManÏelství paní Soni a pana Milana

bylo protkáno vzájemnou úctou, toleran-

cí a láskou a mohlo by b˘t pfiíkladem

mlad˘m párÛm, vstupujícím v souãas-

nosti do manÏelství. „Zlatému“ páru pfie-

jeme do dal‰ích spoleãn˘ch let mnoho

pohody, zdraví a Ïivotního ‰tûstí.

ManÏelé Va‰atovi Foto: archiv SON

Oslavili zlatou svatbu

Hra na flétnu je u dûtí velmi oblíbená Foto: archiv SON

Z M· na Jaklovecké ulici

Chovatelé drobného zvífiectva budou vystavovat
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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.
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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: srpen 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.

Pojistku má dnes skoro kaÏd˘. Vy mÛÏete mít víc.

TREND - vysoce kvalitní, flexibilní a v˘hodné Ïivotní poji‰tûní 

+ bezkonkurenãní úrazová pojistka + spofiicí úãet + termínovan˘ vklad

to v‰e v jednom produktu + dárek
za Va‰i dÛvûru ke 2. nejvût‰í poji‰Èovnû v âR a nejdéle na trhu pÛsobící poradenské spoleãnosti ROFIS, s. r. o.

GO nebo TWIST MOBILNÍ TELEFON ZDARMA

Kontaktní místa: ROFIS, s. r. o. - Nová huÈ - PJ Kovák, chodba A, pfiízemí, kanceláfi ã. l06.

Pondûlí aÏ ãtvrtek od 6.30 do 15.00 hodin

nebo

ROFIS, s. r. o., hotelov˘ dÛm Jindfiich, NádraÏní 66, 2. patro, kanceláfi ã. 252. Pondûlí 

a stfieda od 9.00 do 17.00 hodin.

Sjednání smlouvy vãetnû poradenství moÏné kaÏd˘ t˘den.

Informace: 069/568 63 85   069/617 43 13,   0603 711 234,   0603 280 543.

S penûzi má dnes starosti kaÏd˘ - dejte nám ‰anci patnáct minut a my Vám komplexnû poradíme.
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