
Starosta mûstského obvodu Slez-
ská Ostrava podle paragrafu 27 zá-

kona ã. l30/2000 Sb., o volbách do

zastupitelstev krajÛ a o zmûnû nûkte-

r˘ch zákonÛ, 

oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva Ostrav-

ského kraje se uskuteãní 12. 11. 2000

od 8. 00 hodin do 22. 00 hodin.

2. Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 48 je volební místnost:

M· Chalupova, Anto‰ovice, Chalu-

pova 1

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

celé Anto‰ovice.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 49 je volební místnost:

Z· Koblov, Koblov-Anto‰ovická l07

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

cel˘ Koblov.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 50 je volební místnost: TJ Ba-

ník Stachanov, Hru‰ov, Plovárenská 10 

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Kaplífiova, Lomonosovova, Odle-

hlá, ·imonova, ÎiÏkova, Pechalova,

Bohumínská (ãást Hru‰ov), Plováren-

ská, Krimlova, Husitská, nám. J. Fu-

ãíka, Augustinkova, Kulibinova, Ka-

masova, Ma‰íkova, Moravcova, Stará

cesta, Na Valu, DaÀkova, Kulturní,

Verdiho, Riegrova, Divi‰ova, Pod

haldami, Albertská, Hubertská.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 5l je volební místnost: 

DEBRA GROUP, Hru‰ov, Ke Kame-

ninû l2

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: Ke Ka-

meninû, Lassallova, Martina Henry-

ho, Plechanovova, Plániãkova, Kera-

mická, V Koutech, Muglinovská,

Vanãurova.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 52 je volební místnost: 

ÚSP Hru‰ov, Na Li‰ãinû 12

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Îalmanova, U Dolu, Borodinova,

BaÏantí, Na  Li‰ãinû, K DÛlkÛm,

Kanczuckého, Na    Vrchu, Technic-

ká, Na Vyhlídce, V˘vozní, Podélná,

Poslední, Pramenná, RÛÏová, U Vo-

dárny, Sodná (ã. or. 5–63), Orlovská

(ãást Hru‰ov, ã. or. 28, 30, 38, 44, 5l),

Kotalova.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 53 je volební místnost: 

Restaurace Sokolovna, Muglinov,

Hladnovská l28

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

Zemanská, Boãní, Hajnova, Ole‰ní,

Hilbertova, Mexická, Skláfiova,

U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, Bohumín-

ská (ãást Muglinov), Na Tvrzi, Spra-

‰ova, Otova, Petra Karla.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 54 je volební místnost: 

Kulturní dÛm Muglinov, Muglinov,

Na Druhém 4

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Velkostranní, Volná, Betonáfiská,

Pfied Lanovkou, Vdovská, Dudova,

Îelazného, Bukovanského (ãást Mug-

linov, ã. or. 43, 47, 49, 52).

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 55 je volební místnost: 

Kulturní dÛm Muglinov, Muglinov,

Na Druhém 4

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Komerãní (ãást Muglinov, ã. or.

43, 45, 53, 22, 25, 26, 30), KfiíÏkov-

ského, Pû‰í, Ciorova, Lepafiova, Na

Druhém, Muklova, Na Úrovni, Hlad-

novská (ãást Muglinov od ã. or. 49

v˘‰e), U Kapliãky, ·védská (od ã. or.

46 v˘‰e).

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 56 je volební místnost: 

Hasiãská zbrojnice, Muglinov, ·véd-

ská ulice

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

Dílãí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou,

Podvojná, Úpadní, Podolí, Mírná, Fojt-

ská, ·védská (do ã. or. 45), Jaklovecká

(ãást Muglinov, ã. or. 37, 38, 40, 42).

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 57 je volební místnost: 

Z· Chrustova, Slezská Ostrava, Mí-

rová osada 24

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

Pomezní, Klidná, Pfiímá, Na Roz-

hraní, Sluneãná, Sodná (ãást Mugli-

nov, od ã. or. 65 v˘‰e), V Korunce,

K Lesu, Lachova, GvuÏìochova.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 58 je volební místnost: 

Kulturní dÛm Na Dûdinû, Hefimanice,

Vrbická l33

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Par-

celní, Kladivova, Gruntovní, Vrbická

(od ã. or. 85 v˘‰e), Najzarova, Kubi-

cova, U Vleãky, Nad Vodárnou, Nad

Dvorem, K MaliÀáku, Orlovská (ãást

Hefimanice, ã. or. 213, 343, 347, 351),

S˘korova, PoÏární, Dostálova, Kaba-

rova, Záblatská, Îebrákova, Travná,

Na StrÏi, K Oskarce, Kubínova, Ko-

nûvova (od ã. or. 47 v˘‰e), Nad Sta-

vy.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 59 je volební místnost: 

finsk˘ domek, Hefimanice, ·vejdo-

va 4

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

DomaÏlická, Mot˘lova, Na Buãinû,

Ohradní, Pod Trianglem, StoÏární,  Za-

chalupní, Zákopní, Fi‰erova (ãást Hefi-

manice, ã. or. 58, 60, 73, 75, 83, 87),

Po‰tulkova, Pûtiletky, Katajevova,  Vr-

bická (od ã. or. 17-84), ·vejdova, Bri-

gádnická, Václavíkova, Údernická,

Ochmanova, Ko‰ická,  Baná‰ova.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 60 je volební místnost: 

Z· Kamenec, Slezská Ostrava, Bo-

humínská 72

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Bohumínská (ã. or. 53, 55, 57, 58,

59, 60, 63, 64, 67, 72), U Domova,

Dûdiãná.
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Zveme obãany 
na dal‰í zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteãní 

9. listopadu 
od 15 hodin 

v Kulturním domû 
v Muglinovû. 

Zasedání je vefiejné. 

Z jednání zastupitelstva
Na svém zasedání 3l. 8. 2000 Obvodní zastupitelstvo mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava vzalo mj. na vûdomí usnesení obvodní rady, kte-

r˘m vzala na vûdomí, Ïe dnem 3l. 5. 2000, kdy starosta MOb Slezská

Ostrava obdrÏel písemnou rezignaci ãlenky Obvodního zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava, paní Renáty Tiché, zvolené ãlenkou

obvodního zastupitelstva, zanikl její mandát, a usnesení obvodní rady ze

dne 8. 6. 2000, kter˘m prohlásila pana Daniela Dubnického ãlenem ob-

vodního zastupitelstva za volební stranu âSSD na uprázdnûn˘ mandát, 

- zprávu o ãinnosti Obvodní rady mûstského obvodu Slezská Ostrava

za období od 25. 5. 2000 do 20. 7. 2000, 

- rozhodlo mj. o zámûrech prodejÛ bytov˘ch jednotek, nemovitostí

a pozemkÛ, 

- o prodejích pozemkÛ a nemovitostí, 

- o pfiijetí penûÏního daru od Bytostavu Poruba pro kulturní úãely pro

Mûsto Ostravu, Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava,  

- o pfiijetí penûÏních darÛ na v˘stavbu spla‰kové kanalizace pro 6 ro-

dinn˘ch domkÛ na ulici H˘bnerovû pro Mûsto Ostravu, Mûstsk˘ ob-

vod Slezská Ostrava.

Oznámení 
o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

(Pokraãování na str. 2)
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Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 61 je volební místnost: 

Z· Kamenec, Slezská Ostrava, Bohu-

mínská 72

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu:

Nad Ostravicí, Bukovanského (ãást

Slezská Ostrava, ã. or. 4-46, 48, 50),

Bronzová, Bohumínská (ã. or. 71, 73,

98), Na Mundlochu.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 62 je volební místnost: 

Z· Kamenec, Slezská Ostrava, Bohu-

mínská 72

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

Ferdinanda   Koláfie, âediãova,

nám. J. Gagarina, Na Kamenci, Bohu-

mínská (ã. or. 40, 42, 44, 46, 48, 49,

51), Jeron˘mova, Sazeãská, Seidlero-

vo nábfi., Komerãní (ãást Slezská Os-

trava, ã. or. 2, 4, 6).

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 63 je volební místnost: 

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostra-

va, Hladnovská 35

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

Michálkovická (ã. or. 48, 50, 62,

72, 80, 82, 87), Dobrovolského,

Kmetská, Pfiíbramská, Zámostní (bez

ã. 23/l930, patfií V0 69), Rundova,

H˘bnerova, Chitussiho, M. D. Retti-

gové, Olbrachtova, Jaklovecká (ãást

Slezská Ostrava), Mahenova, Krani-

chova, Mastného, Na Pûãonce, Holeã-

kova, Hladnovská (ãást    Slezská Os-

trava, ã. or. 9-35, 52), Okrajní, Vedlej-

‰í.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 64 je volební místnost: 

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostra-

va, Hladnovská 35

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu:

Jakuba Korty, Hubertova, Lanová,

Nejedlého, Klikova, Koksová, Na Vi-

zinû, U Hájenky, Keltiãkova (od ã. or.

47 v˘‰e), Michálkovická (od ã. or.

l08-l95), MojÏí‰kové, Únorová, Ska-

lácká.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 65 je volební místnost: 

Klub dÛchodcÛ - Krãek, Slezská Os-

trava, Hefimanická 39

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu:

Stromovka, Bernerova, Kasární,

Hefimanická, Obvodní, Kepkova, No-

vá osada, Obrovského.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 66 je volební místnost: 

Z· Chrustova, Slezská Ostrava, Chru-

stova 24

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

Chrustova, Zapletalova, Sionkova,

8. bfiezna, Konûvova (ã. or. 1-46).

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 67 je volební místnost: 

Technické sluÏby, Slezská Ostrava,

ulice âSA 20

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

âervenkova, Na  Rakovci, Na  Jo-

sefské, Milo‰e Svobody, Vozaãská,

Klímkova,     Na Najmanské (ã. or.

55-9l), ·ikmá, Uhlífiská, Kolmá, Mi-

chálkovická (od ã. or. 197 v˘‰e), To-

polová, Lichá, Petfivaldská, âs. armá-

dy (ãást Slezská Ostrava), Chladná,

Koneãného, Na Jufiince, Tvardkova,

Zakonãená, ·achetní.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku ã. 68 je volební místnost: 

Technické sluÏby, Slezská Ostrava,

ulice âSA 20

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

Justina, Helákova, Dianina, Depu-

tátní, Bernátkova, Mare‰ova, ·milov-

ského, Na Jánské, Trnkovecká (ã. or.

l20), Pikartská (ãást Slezská Ostrava),

Fi‰erova (ãást     Slezská Ostrava, ã.

or. 2-57, 71), ·tûpniãkova (ã. or. 5 ).

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 69 je volební míst-

nost: 

PISCIA (b˘v. Státní rybáfiství), Slez-

ská Ostrava, Tû‰ínská 54

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

Franti‰kov, J. Hampla, Na Bara-

novci, Na Bunãáku, Prokopská, Tro-

jická, Na Burni, Obãanská, Pod V˘-

tahem, Hradní, Hfiivnáãova, Na Zá-

vadû, Podzámãí, (ã. or. 21 a 23),

Na Najmanské (ã. or. 3, 18, 25, 40),

Tû‰ínská (ã. or. 1-116), Klá‰terní,

Vlãkova, U Staré elektrárny, Vilová,

Keltiãkova (od ã. or. 1-46), Zámostní

23/l930.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 70 je volební míst-

nost: 

Dopravní podnik Hraneãník, Slez-

ská Ostrava, Poãáteãní 2

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

·enovská (ãást Slezská Ostrava, ã.

or. 1-117), Fr˘decká (ã. or. 78), ·táb-

lova, Zárubecká, Jakubská, Poãáteã-

ní, U GaráÏí, Luãinská, Podborãí, Tû-

‰ínská (od ã. or. 198-211, 224), Hra-

neãník (ãást Slezská Ostrava), Pastr-

Àákova (ãást Slezská Ostrava),

Adamcova, Habrova, Podílní, Sklad-

ní, ·pitální, Stfielná, Josefova, Zvû-

fiinská, Pfiíjezdná, U Pavlíny, Michal-

ská.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 71 je volební míst-

nost: M· Slívova, Slezská Ostrava,

Slívova 631

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

HormistrÛ, Jan Maria, Vrchní,

Garbova, K Salmovci, Ko‰Àovského,

Kramoli‰ova, Slívova, Aloisina, Na

Souvrati, Na Srázu, SnûÏná, U Tratû,

Po‰epného (ã. or. 4), âtvercová, Na

Hlásce, Na Jezerce, Matu‰kova, Ko-

vafiovicova.

Místem konání voleb ve voleb-

ním okrsku ã. 72 je volební míst-

nost: 

Z· Kunãiãky, Kunãiãky-·krobálko-

va 51

pro voliãe podle místa, kde jsou pfii-

hlá‰eni k trvalému pobytu: 

Nástupní, Rajnochova, ·krobálko-

va, Fr˘decká (ãást Kunãiãky), Listo-

padová, Pernerova, Rudná, Bofiivojo-

va, Velichova, Na Rampû, ¤ímano-

va, Májová, Kaniokova, Kuchnova,

Pekafiská, Podzemní, Zdaru, Holve-

kova, ·upkova, Lihovarská.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 73 je volební míst-

nost: 

Z· Kunãiãky, Kunãiãky-·krobálko-

va 5l

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu:

Dolej‰ího, ¤íjnová, Mezi domky,

PstruÏí, Stavovská, Brusova, V˘hrad-

ní, Nadaãní, Vratimovská (ãást Kun-

ãiãky), StfiádalÛ, Osadní, Lori‰ova,

Chamrádova, Tfiebízského, Tûsná,

Polní osada.

Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku ã. 74 je volební míst-

nost: 

Pomocná ‰kola Kunãice, Jesenino-

va 4

pro voliãe podle místa, kde jsou

pfiihlá‰eni k trvalému pobytu: 

celé Kunãice.

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasová-

ní poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost

a státní obãanství âeské republiky

obãansk˘m prÛkazem nebo cestov-

ním pasem âeské republiky. Nepro-

káÏe-li uvedené skuteãnosti stanove-

n˘mi doklady, nebude mu hlasování

umoÏnûno. 

4. Voliãi budou dodány nejménû 3

dny pfiede dnem konání voleb hlaso-

vací lístky. V den voleb mÛÏe voliã

obdrÏet hlasovací lístky i ve volební

místnosti. Ing. Jan Svozil
starosta obvodu Slezská Ostrava

S úãinností od 1. ledna 2000 do-

‰lo v návaznosti na pfiijetí zákona ã.

l68/l999 Sb., o poji‰tûní odpovûd-

nosti za ‰kodu zpÛsobenou provo-

zem motorového vozidla a o zmûnû

nûkter˘ch souvisejících zákonÛ k

novele vyhlá‰ky Ministerstva práce

a sociálních vûcí âR ã. l82/l99l Sb.,

kterou se provádí zákon o sociálním

zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ. Stávající pfiíspûvek na

úhradu pojistného byl zru‰en. Za-

chován byl pfiíspûvek na provoz mo-

torového vozidla, kter˘m jsou obãa-

nÛm kompenzovány náklady souvi-

sející s provozem motorového vo-

zidla, to znamená jak náklady na po-

honné hmoty, tak i náklady na úhra-

du zákonného poji‰tûní. 

Pfiíspûvek na provoz motorového

vozidla se tak stal dávkou poskyto-

vanou na období kalendáfiního roku.

Îádosti je moÏné uplatnit na odboru

sociálních vûcí Magistrátu mûsta

Ostravy v prÛbûhu celého roku

2000. V˘‰e pfiíspûvku ãiní: 

3 920 Kã u obãanÛ, jejichÏ zdra-

votní poji‰tûní odÛvodÀuje pfiiznání

mimofiádn˘ch v˘hod III. stupnû u

jednostopého vozidla, 

9 124 Kã u obãanÛ, jejichÏ zdra-

votní postiÏení odÛvodÀuje pfiiznání

mimofiádn˘ch v˘hod III. stupnû u

ostatních vozidel, 

2 l70 Kã u obãanÛ, jejichÏ zdra-

votní postiÏení odÛvodÀuje pfiiznání

mimofiádn˘ch v˘hod II. stupnû 

(s v˘jimkou postiÏen˘ch úplnou ne-

bo praktickou hluchotou) u jedno-

stopého vozidla, 

5 624 Kã u obãanÛ, jejichÏ zdra-

votní postiÏení odÛvodÀuje pfiiznání

mimofiádn˘ch v˘hod II. stupnû 

(u ostatních vozidel). 

Pokud jsou podmínky pro po-

skytnutí pfiíspûvku na provoz moto-

rového vozidla splnûny aÏ v prÛbû-

hu kalendáfiního roku, v˘‰e pfiíspûv-

ku ãiní pomûrnou ãást z uveden˘ch

ãástek.

O příspěvku na provoz motorového vozidla
pro těžce zdravotně postižené občany

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje
(Pokraãování ze str. 1)

Přes křižovatku 
bezpečně

Dne l2. fiíjna tohoto roku byla

ukonãena stavba svûtelnû-signali-

zaãního zafiízení u kfiiÏovatky ulic

Bohumínská-Dûdiãná ve Slezské

Ostravû. 

Tímto dnem bylo svûtelnû sig-

nalizaãní zafiízení spu‰tûno do

pfiedãasného provozu. Investorem

stavby bylo Mûsto Ostrava. 

Postavení svûtelnû-signalizaãní-

ho zafiízení na této velmi nebez-

peãné kfiiÏovatce zajistí bezpeã-

nost chodcÛ, a to zvlá‰tû dûtí, kte-

ré nav‰tûvují Základní ‰kolu Ka-

menec, ãi star‰ích obãanÛ, ktefií v

této lokalitû bydlí. 

Ing. Ilona Boro‰ová
vedoucí odboru DaKS
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Mezi úkoly odboru sociálních vûcí

ÚMOb Slezská Ostrava nepatfií pouze

vyplácení sociálních dávek nezamûst-

nan˘m, jak by se mohlo nûkomu zdát

pfii pohledu na dlouhé fronty u pfiepá-

Ïek ve v˘platních dnech v budovû

úfiadu na Gagarinovû námûstí, ale za-

b˘vá se i jinou ãinností, napfi. péãí o

na‰e staré spoluobãany. 

Jak je v‰eobecnû známo, zdej‰í ob-

vod disponuje dvûma sociálními zafií-

zeními, konkrétnû Domy s peãovatel-

skou sluÏbou na ulici Hladnovské 119

a Hefimanické 19 a 21, resp. 23. Cel-

kovû disponujeme 120 byty v domech

s peãovatelskou sluÏbou. V mûsíci

bfieznu t. r. jsme zkolaudovali a obsa-

dili 17 bytov˘ch jednotek na Hefima-

nické ulici 19. Objekt pro‰el rozsáh-

lou rekonstrukcí v celkové hodnotû

10 milionÛ korun. PÛvodní rozpoãet

na rekonstrukci ãinil cca 5 milionÛ

korun, ale po následném zfiícení

stropních konstrukcí (bylo zji‰tûno,

Ïe pÛvodní stropy byly z nekvalitního

materiálu) se rozpoãet zv˘‰il na zmí-

nûn˘ch 10 milionÛ korun. Ve zmínû-

n˘ch objektech sídlí peãovatelská

sluÏba. Hlavním úkolem peãovatelské

sluÏby je zajistit pro star‰í obãany na-

‰eho obvodu pfiíjemné a klidné stáfií,

umoÏnit jim spoleãná setkání a spole-

ãenské akce, které odpovídají jejich

zájmÛm i potfiebám. 

S tímto zámûrem bylo zprovoznû-

no v leto‰ním roce „Denní centrum

pro seniory“ na ulici Hefimanické 19

ve Slezské Ostravû. Zafiízení o kapa-

citû 20 míst poskytuje od pondûlí do

pátku v dobû od 7. 00 do 15. 00 hodin

sluÏby tûm star‰ím obãanÛm, ktefií ne-

chtûjí nebo nemohou b˘t doma sami.

Dojezd do denního centra je moÏn˘

tolejbusem ã. 106, svoz v‰ak také za-

ji‰Èuje automobil peãovatelské sluÏby

pro ty, kter˘m by cestování vefiejnou

dopravou pÛsobilo potíÏe. Po svaãin-

ce v dopoledních hodinách, kterou

pfiipraví peãovatelka, mohou dÛchod-

ci sledovat televizi, video, hrát hry,

ãíst si nebo si povídat. Gerontopra-

covnice pfiipravuje sociálnû aktivizaã-

ní program, kter˘ odpovídá zájmÛm a

moÏnostem náv‰tûvníkÛ centra. Po

obûdû podávaném v jídelnû mají ob-

ãané moÏnost odpoledního odpoãin-

ku. Kolem 15.30 hodin se vracejí do-

mÛ sami nebo jsou rozvezeni autem

peãovatelské sluÏby. 

Na‰e nabídka je urãena nejen sa-

motn˘m dÛchodcÛm, ale také jejich

rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm, ktefií se takto

mohou zbavit starostí o své nejbliÏ‰í

v dobû, kdy se o nû nemohou sami

postarat. Zájemci o tuto sluÏbu mo-

hou získat bliÏ‰í informace na tel. ãís-

lech 624 30 l8 (vedoucí oddûlené pe-

ãovatelské sluÏby - pí. ·rámková),

nebo 624 11 51/kl. 120, pí. ·elclová a

pí. ¤ehová (oddûlení péãe o staré ob-

ãany). V souvislosti s prací celého so-

ciálního odboru musím vyslovit uzná-

ní novému vedoucímu odboru sociál-

ních vûcí panu Mat˘skovi, kter˘ se ve

spolupráci s vedením obvodu proble-

matikou star˘ch obãanÛ ve zv˘‰ené

mífie zab˘vá. 

Na‰im star‰ím obãanÛm pomáhá

nejen sociální odbor. 20. 9. probûhlo

v Kulturním domû v Muglinovû hu-

dební odpoledne pod patronací sta-

rosty mûstského obvodu Slezská Os-

trava ing. Jana Svozila, kdy se na‰im

obãanÛm pfiedstavila kapela Josefa

Vejvody (syna slavného skladatele

Jar. Vejvody). Koncert probíhal po

dobu dvû a pÛl hodiny, sklidil ob-

rovsk˘ úspûch a vût‰inu posluchaãÛ

ve zcela zaplnûném sále tvofiili na‰i

star‰í spoluobãané z Domova dÛ-

chodcÛ na Kamenci, z Domu peão-

vatelské sluÏby na Hladnovské ulici

a v tzv. Krãku. Koncert si poslechli

také obãané z Kunãic a Kunãiãek.

Pofiádání koncertu na v˘bornou pfii-

pravili místostarosta ing. Petr Kude-

la a vedoucí odboru ‰kolství a kultu-

ry pan Bernatsk˘ s pracovnicemi. Za

mimofiádn˘ kulturní záÏitek podûko-

vali v‰ichni pfiítomni jak úãinkují-

cím, tak i organizátorÛm boufiliv˘m

potleskem. 

Velkého uznání se dostalo sociál-

nímu odboru od na‰ich spoluobãanÛ z

Kunãiãek. Po v˘buchu domu na

Chamrádovû ulici v Kunãiãkách po-

skytli pracovníci v˘‰e uvedeného od-

boru finanãní pfiíspûvek na odstranûní

nejvût‰ích ‰kod, zpÛsoben˘ch okol-

ním domÛm v blízkosti exploze. Fi-

nanãní pfiíspûvky postiÏení obdrÏeli

bûhem dvou aÏ tfií dnÛ (blíÏe viz ãlá-

nek „Kdo rychle dává, dvakrát dá-

vá“). Na odstraÀování ‰kod po havárii

se mimo pracovníkÛ sociálního odbo-

ru podíleli i jiné odbory, napfi. odbor

v˘stavby, odbor dopravy a komunál-

ních sluÏeb. Pfii odstraÀování sutin

vypomáhali i na‰i pracovníci na ve-

fiejnû prospû‰né práce. 

Od pfií‰tího roku pfiedpokládáme

roz‰ífiení ãinnosti odboru sociálních

vûcí, a to zejména v personálním po-

sílení oddûlení peãovatelské sluÏby,

jak se v podstatû dûje jiÏ nyní (sluÏba

peãovatelek o sobotách a nedûlích,

vydávání stravy ve dnech pracovního

klidu apod).

Miroslav Vojkovsk˘
zástupce starosty

Úfiad mûstského obvodu Slez-

ská Ostrava oznamuje, Ïe k vefiej-

nému nahlédnutí bude vyloÏen ob-

noven˘ katastrální operát v katast-

rálním území Muglinov. 

Obnoven˘ katastrální operát

(jmenovitû - soupis parcel, listy

vlastnictví a katastrální mapy) 

v katastrálním území Muglinov

bude v souladu se znûním § 16

odst. 1 zákona âNR ã. 344/l992

Sb. o katastru nemovitostí âeské

republiky (katastrální zákon), vy-

loÏen k vefiejnému nahlédnutí v

budovû Kulturního domu v ulici

Na Druhém v pracovní dny od 15.

11. do 29. 11. 2000, a to vÏdy od

10. 00 do 16. 00 hodin. U vyloÏe-

ného operátu budou pfiítomni pra-

covníci Katastrálního úfiadu 

v Ostravû. 

Po celou dobu vyloÏení se mo-

hou vlastníci nemovitostí sezna-

movat s v˘sledky obnovy katast-

rálního operátu. Pro vlastníky je

dÛleÏitá pouze skuteãnost, Ïe z no-

vû vytvofiené digitální (tj. v poãíta-

ãi vedené) katastrální mapy jsou

novû vypoãteny v˘mûry parcel,

které se mohou o nûkolik metrÛ

ãtvereãních odchylovat od v˘mûr

dosavadních, urãen˘ch v drtivé

vût‰inû pouze odmûfiením z ruãnû

kreslené mapy. V souladu s para-

grafem 5 odst. 7 katastrálního zá-

kona nejsou dotãena touto obno-

vou vlastnická práva k nemovitos-

tem. Stav parcel na mapû pfiitom

respektuje v‰echny v˘sledky pfií-

m˘ch zemûmûfiiãsk˘ch prací, kte-

ré má katastrální úfiad k dispozici.

Dále byly parcely dosud vedené

ve zjednodu‰ené evidenci pfieve-

deny na fiádné parcely katastru ne-

movitostí a podle potfieby pfieãís-

lovány. 

UpozorÀujeme, Ïe v souladu s

paragrafem l6 odstavce 3 katast-

rálního zákona mohou vlastníci

bûhem vyloÏení a je‰tû ve lhÛtû l5

dnÛ poté proti obsahu obnoveného

operátu podávat námitky. Ty je

moÏno podat pouze písemnû u

pracovníkÛ pfiítomn˘ch u vyloÏe-

ní, nebo pfiímo na Katastrálním

úfiadû v Ostravû. UpozorÀujeme

také, Ïe u obnoveného operátu ne-

budou podávány jiné informace

neÏ o pfiípadn˘ch nov˘ch ãíslech a

v˘mûrách parcel a o jejich situo-

vání na katastrální mapû. 

Obnoven˘ katastrální operát na-

bude úãinnosti dnem l0. 12. 2000

a tímto dnem také pozbude úãin-

nosti dosavadní katastrální operát. 

JestliÏe do tohoto data nebude

pravomocnû rozhodnuto o nûkte-

r˘ch námitkách, mÛÏe katastrální

úfiad i pfiesto vyhlásit platnost,

ov‰em pouze za pfiedpokladu, Ïe

tuto okolnost vyznaãí na pfiíslu‰-

ném listu vlastnictví. 

Na závûr sdûlujeme, Ïe obnova

katastrálního operátu, jehoÏ pod-

stata spoãívá v jeho komplexním

pfievedení do poãítaãe, se provádí

postupnû na celém území âeské

republiky. Tuto obnovu je nutno

chápat jako nezbytn˘ krok k plá-

novanému propojení katastrálního

operátu jako informaãního systé-

mu s dal‰ími informaãními systé-

my âeské republiky, postupnû ta-

ké pfievádûn˘mi do poãítaãÛ. Vû-

fiíme proto, Ïe nezbytnost tohoto

kroku bude v‰emi vlastníky pfiijata

s pochopením, za coÏ v‰em dûku-

jeme. 

Oznámení vlastníkům nemovitostí 
o vyložení obnoveného katastrálního operátu

Péče o staré občany 
– priorita městského obvodu Slezská Ostrava

Plynofikace
Salma – Zvěřina
Kolaudací 12. 10. 2000 byla ukon-

ãena realizace v˘‰e uvedené stavby, 

a to vãetnû tlakov˘ch zkou‰ek. Poté

bylo provedeno propojení novû vybu-

dované plynovodní sítû se stávajícím

plynovodním fiadem, ãímÏ byla nová

síÈ zprovoznûna. 

Tato novû vybudovaná síÈ vãetnû

vefiejn˘ch ãástí plynovodních pfiípojek

má délku 4 578 metrÛ a obsahuje l49

pfiípojek. 

Náklady na stavbu ãinily 5 930 000

Kã, pfiiãemÏ ãást byla hrazena ze stát-

ní dotace. Ing. Zbynûk Hamele

Zveme vás
Ve dvorance Základní umû-

lecké ‰koly Edvarda Runda na

Keltiãkovû ulici se uskuteãní 14.

listopadu od 17 hodin vefiejn˘ Ïá-

kovsk˘ koncert, 21. listopadu od

l8 hodin budou koncertovat v ob-

fiadní síni slezskoostravské radni-

ce pedagogové v˘‰e uvedené

‰koly, 12. prosince od 17 hodin

probûhne ve dvorance této ZU·

vefiejn˘ „rodinn˘ koncert“ a 14.

prosince od 17 hodin vánoãní Ïá-

kovsk˘ koncert. 

Bez záruky 



Zastupitelstvo mûsta Ostravy na

svém zasedání 27. 9. 2000 schválilo

„Zásady pro udûlování grantÛ mûsta

Ostravy v oblasti kultury” pro rok

2001. 

Tematické okruhy: 
l. Hudební a scénické umûní

2. Literatura a publicistika vãetnû

ediãní ãinnosti

3. V˘tvarné umûní a architektura

vãetnû ediãní ãinnosti a v˘tvarn˘ch

v˘stav

4. Kulturnû vzdûlávací ãinnost (v˘-

stavy, expozice, knihovnictví)

5. Ostatní kulturní aktivity

Projekty spolu s pfiihlá‰kami zpra-

covan˘mi na pfiedepsaném formuláfii

vãetnû pfiíloh musejí b˘t odevzdány na

podatelnû Magistrátu mûsta Ostravy

na Proke‰ovû námûstí nebo zaslány

doporuãenû po‰tou na adresu: 

Magistrát mûsta Ostravy
odbor kultury a vzdûlanosti
Proke‰ovo námûstí ã. 8
729 30 Ostrava

nejpozdûji do l5. listopadu roku 2000

vãetnû (rozhoduje razítko po‰ty). Pro-

jekty do‰lé po tomto termínu nebudou

do grantového fiízení zafiazeny. 

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky lze zís-

kat u paní N. BroÏkové na odboru kul-

tury a vzdûlanosti Magistrátu mûsta

Ostravy, tel. ã. 069/628 32 3l nebo na

odboru ‰kolství a kultury ÚMOb Slez-

ská Ostrava.

Nedostali jste 
Slezskoostravské noviny

do schránky?
Tuto skuteãnost potom nahlaste na

ná‰ úfiad - Dr. Míãkové, telefonní ãíslo

624 11 51/kl. 130. 

·KOLA NA KRAJI MùSTA - tato

parafráze názvu úspû‰ného televizního

seriálu snad nejlépe charakterizuje polo-

hu Základní umûlecké ‰koly (ZU·),

U Jezu 4 v Ostravû-Muglinovû. Vcelku

vzdálená od nejru‰nûj‰ího centra mûsta,

ve vilové ãtvrti poblíÏ b˘valé restaurace

„Mexiko“ na Bohumínské ulici, vytváfií

uÏ sv˘m umístûním ideální podmínky

pro plnûní specifick˘ch a nároãn˘ch

úkolÛ umûleck˘ch ‰kol. Dá se fiíci, Ïe

‰kola zde nejenom vzdûlává Ïáky v hu-

debním a v˘tvarném oboru, ale Ïe se

stala kulturním centrem obyvatel Mug-

linova. Místní obãané ‰kolu pfiijali za

svou, podporují ji a jiÏ si zvykli, Ïe krát-

kou cestiãkou ulice U Jezu pfiijíÏdí více

aut a pfiichází více náv‰tûvníkÛ neÏ do-

nedávna. Mnozí také vítají, Ïe ‰kola

ztratila svou pfiedchozí anonymitu a ma-

lou ãitelnost a Ïe je viditelnû oznaãena

logem ZU·. OceÀují také péãi, která je

vûnována úpravû okolí ‰koly. 

ZU· v Muglinovû sídlí v této mûst-

ské ãásti jiÏ 10 let poté, co byla budo-

va pro tyto úãely zrekonstruována. PÛ-

vodní Lidová ‰kola umûní byla zaloÏe-

na v Hru‰ovû, kde za dobu své ãinnos-

ti získala dobré jméno i znaãnou tradi-

ci. Pozdûji byla pfiestûhována do pro-

stor Základní ‰koly na Pû‰í ulici v Os-

travû-Muglinovû. I zde ‰kola navázala

na pfiedchozí dobré vyuãovací a vzdû-

lávací v˘sledky. Od roku 1991 získala

‰kola dÛstojné místo právû v Muglino-

vû v ulici U Jezu. JiÏ dfiíve zmínûnou

v˘hodnou polohou, atypick˘m fie‰e-

ním tfiíd, vkusnû fie‰enou zahradou,

umûlecky zajímavû pojatou v˘zdobou

v‰ech prostor ‰koly a neb˘valou mû-

rou i atmosférou rodinného prostfiedí

si získala pfiízeÀ ÏákÛ a jejich rodiãÛ. 

·kola má kapacitu 250 ÏákÛ a je pl-

nû vyuÏita. Spolupracuje zejména se

spádovou Základní ‰kolou na Pû‰í uli-

ci, ale i se základními ‰kolami na uli-

cích NádraÏní, Ostrãilova, Kounicova

a Gebauerova. 

Velmi dobré kontakty má navázány

s Dûtsk˘m domovem v Muglinovû

a s její fieditelkou Bc. Nosálovou. ·ko-

lu nav‰tûvuje i nûkolik ÏákÛ romského

pÛvodu. V ZU· vyuãují vesmûs vyso-

ko‰kolsky vzdûlaní pedagogové, z 

nichÏ nûktefií patfií mezi úspû‰né 

ostravské interprety, jsou ãleny soubo-

ru NDM a profesory Janáãkovy kon-

zervatofie. 1. listopadu od 17 hodin se

uskuteãní v sále této ZU· Ïákovsk˘

koncert, 9. listopadu od 17.30 hodin

uãitelsk˘ koncert, na nûÏ jsou zváni

v‰ichni pfiíznivci hudebního umûní. 

Také v˘tvarn˘ obor si vybudoval za

celou dobu svého pÛsobení velmi dob-

ré postavení. Îáci si oblíbili hodiny

kresby, malby, grafiky, keramiky

a úãelnû tak naplÀují svÛj voln˘ ãas.

Pod vedením zku‰en˘ch pedagogÛ zís-

kávají vztah a lásku k umûní, rozvíjejí

své osobnosti a nadání. Své práce Ïáci

vystavují na 3. vefiejné v˘stavû v˘tvar-

n˘ch dûl v galerii Centra kultury

a vzdûlávání v Ostravû na Sokolské

ulici (v budovû Parníku). Celá v˘stava

je motivována názvem ulice U Jezu

a potrvá do 3. listopadu. Náv‰tûvníky

jistû zaujme nejen svou originalitou,

ale i v˘tvarn˘m zpracováním daného

tématu. ZU· plánuje i 4. vefiejnou v˘-

stavu Ïákovsk˘ch prací, která bude in-

stalována v ostravském Divadle loutek

v dobû jarních svátkÛ. 

ZU· zve srdeãnû ‰irokou vefiejnost

k náv‰tûvû v‰ech akcí ‰koly. 

Mgr. Eva Pilafiová,
fieditelka ‰koly
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Ostravskou zoologickou zahradu

nav‰tívilo od poãátku leto‰ního roku

280 000 lidí. Existuje proto reáln˘

pfiedpoklad, Ïe i v leto‰ním roce bude

pfiekonána hranice 300 000 náv‰tûvní-

kÛ. 

V prÛbûhu roku byl uveden do pro-

vozu nov˘ pavilon pro plameÀáky a

v˘bûh pro indické lvy. V souãasné do-

bû probíhá v˘stavba expozice akvárií,

v níÏ budou i akvária mofiská. Expozi-

ce bude otevfiena v pfií‰tím roce, kdy

ostravská zoologická zahrada oslaví

50 let svého trvání. 

V souvislosti s poãátkem nového

‰kolního roku se v zoo opût rozbûhla

v˘uka biologie pro Ïáky základních

‰kol. Dûti z matefisk˘ch ‰kol mají

moÏnost absolvovat v zoo speciální

program nazvan˘ „Dûti a zvífiata“.

Pracovníci v˘ukového stfiediska zoo v

souãinnosti s pracovníky Domu du-

‰evního zdraví v Porubû pfiipravili cy-

klus prohlídek v areálu zoo. 

Ve spolupráci s Kruhem pfiátel zoo

pfiipravujeme na listopad tradiãní

SoutûÏ mlad˘ch biologÛ, která je ur-

ãena pro kolektivy ÏákÛ a studentÛ

základních ‰kol a gymnázií. V témÏe

mûsíci se uskuteãní kfitiny pûti mlá-

ìat kanadsk˘ch rysÛ, jejichÏ kmot-

rem se stane senátor ing. Vítûzslav

Matu‰ka, kter˘ v leto‰ním roce v

rámci symbolické adopce finanãnû

pfiispûl na chov kanadsk˘ch rysÛ a

tygrÛ ussurijsk˘ch. 

Prom. biol. Josef Stehlík, CSc. 
fieditel ZOO OstravaDûti jsou vdûãn˘mi náv‰tûvníky zoo Foto: V. Michna

Novinky v zoologické zahradě

ZUŠ v Muglinově připravila zajímavé kulturní akce

Snímek z uãebny v˘tvarného oboru Foto: Mgr. Eva Pilafiová

Svátek lidovû oznaãovan˘ jako Du-

‰iãky je vzpomínkou na zemfielé. 

Úctu a vdûãnost sv˘m pfiedkÛm proje-

vovali lidé od nejstar‰ích dob, kdy se na

zemfielé vzpomínalo v rodinném kruhu.

V˘roãní vzpomínka spojená s vefiejnou

slavností se objevila aÏ po roce 998 ve

francouzském klá‰tefie Cluny. Mezi 11.

a 13. stoletím se svátek roz‰ífiil do dal‰ích

zemí a ve 14. století zdomácnûl i v ¤ímû.

Podle lidové tradice vystupovaly v pfied-

veãer Du‰iãek du‰e zemfiel˘ch z oãistce,

aby si alespoÀ jednou v roce odpoãinuly

od muk. S tím souvisela i fiada lidov˘ch

obyãejÛ. Lampa se místo olejem plnila

máslem, rodiny pily veãer studené mléko

aj. Konaly se také prÛvody na hfibitovy,

lidé chodili k hrobÛm pfiíbuzn˘ch zemfie-

l˘ch a zdobili je kvûty, vûnci a svícemi. 

V nûkter˘ch vsích se peklo zvlá‰tní

peãivo zvané „du‰iãky“, jímÏ byli obda-

rováváni pocestní, chudí lidé a Ïebráci.

Co možná nevíte o svátku Dušiček
Výběrové řízení na udělení grantů 

města Ostravy v oblasti kultury pro rok 2001



UpozorÀujeme, Ïe zákonem ãís-

lo 360/1999 Sbírky, kter˘m se zmû-

nily nûkteré zákony, související 

s pfiijetím zákona o sociálnû-práv-

ní ochranû dûtí, do‰lo k úpravû vydá-

vání prÛkazÛ mimofiádn˘ch v˘hod tûÏ-

ce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm

(dále prÛkazy TP, ZTP, ZTP/P). 

Dosavadní prÛkazy vydané pfied 

1. 7. 2000 platí po dobu v nich uvede-

nou, nejdéle v‰ak do 31. 12. 2001. Dr-

Ïitelé prÛkazÛ jsou povinni poÏádat

pfied ukonãením platnosti prÛkazu o

jeho v˘mûnu, která je provádûna v bu-

dovû odboru sociálních vûcí Magistrá-

tu mûsta Ostravy, 30. dubna  3130/2d,

730  8l  Moravská Ostrava, 4. podlaÏí,

ã. dv. 442, tel. ã. 615 91 94, 615 91 78. 

Úfiední dny: 

pondûlí: 8.00–12.00 hodin, 

13.00–17.00 hodin

stfieda: 8.00–12.00 hodin,

13.00–17.00 hodin

ãtvrtek: 8.00–12.00 hodin, 

13.00–16.00 hodin. 

DrÏitel prÛkazu, popfiípadû jím po-

vûfiená osoba pfii Ïádosti o v˘mûnu

prÛkazu pfiedloÏí obãansk˘ prÛkaz

zdravotnû postiÏeného obãana, novou

fotografii odpovídající aktuálnímu

vzhledu Ïadatele o rozmûrech 3,5 x

4,5 cm a stávající prÛkaz. Za vydání

nového prÛkazu uhradí Ïadatel správní

poplatek ve v˘‰i 30 Kã. 

Dva světy
Právû jsem se nastûhoval do novû po-

staveného domu na Zapletalovû ulici

v Hefimanicích. Po témûfi padesáti letech

nuceného pobytu v cizinû jsem se rozhodl

doÏít svá poslední léta ve svém rodi‰ti. 

První dny v novém bytû nedaly mnoho

pfiíleÏitostí pro sociologické rozbory mého

nového okolí. Nejdfiíve musela b˘t uspo-

kojena nostalgie. Nav‰tívil jsem nûkolik

star‰ích domÛ v sousední „kolonii“ na Ko-

nûvovû ulici. V jednom ãinÏovním domû

Ïila pfied válkou sedmiãlenná rodina „stry-

ka“  Tomaly. Nebyl to byt nadmíru veli-

k˘: kuchynû, jedna loÏnice a malá „‰paj-

ska“. Záchod na verandû byl spoleãn˘ pro

nûkolik rodin. Nepostradateln˘ byl chlí-

vek pro „bravka“, kterému celé pfiíbuzen-

stvo schovávalo „pomyje“. 

Postál jsem chvíli pfied domem a vzpo-

mínal na svého str˘ce, kterému nikdy ne-

scházel humor, i kdyÏ umíral v petfikovické

nemocnici na silikózu. Náhle „mÛj v˘let do

minulosti“ pfieru‰ilo volání z jednoho okna:

„Jsi to ty, Bofiíku?“ Byl to hlas Majky Fju-

rové, které jsem se pfied ‰edesáti lety marnû

dvofiil na hefimanické „parceli“.

Po nûkolika dnech jsem si zaãal v‰ímat

vûcí nov˘ch. Divil jsem se napfiíklad, proã

dali na‰í ulici název Zapletalova, já bych

ji nazval Hru‰ková, neboÈ je lemována fia-

dou hru‰ní, obsypan˘ch v tuto dobu ‰Èav-

nat˘mi plody. A tyto hru‰nû jakoby rozdû-

lovaly dva svûty. Na jedné stranû dosud

vzhledné ãinÏáky, které v padesát˘ch le-

tech postavila pro své havífie ‰achta Petr

Bezruã. Dnes v jejich tfiípokojov˘ch by-

tech bydlí vût‰inou dÛchodci a jejich po-

tomci, ktefií sbírají opadalky, snad na frgá-

ly, ãi spí‰e na hru‰kovici. A na druhé stra-

nû my, pfiivandrovalci, mnozí z nás otitu-

lovaní, ktefií kroutí nosem, kdyÏ ‰lápneme

na shnilou opadalku. 

Zvûdavost mi nedala. Zaãal jsem na‰e

sousedy pfies cestu zdravit nesmûl˘m

„Dobr˘ den“ a pozdûji se s nimi dávat do

fieãi. Nebyl jsem pfiekvapen, Ïe se chovali

zdrÏenlivû. Ale u vût‰iny, zejména u lidí

star‰ích, jsem pociÈoval odmítavost. Jeden

muÏ stfiedního vûku mne vypoklonkoval

ze dvefií slovy:  „Mne noví sousedé prostû

nezajímají“. Nûktefií Ïehrali na to, Ïe na‰e

tfii ãinÏáky jim „vzaly“ jejich zahrádky

a hfii‰tû pro jejich dûti. Jen jeden mlad˘

muÏ srdeãnû vítal své sousedy. 

Zapletalova ulice by mohla b˘t vhod-

nou laboratofií pro v˘zkum spoleãenské

dynamiky. Bofiivoj âelovsk˘
■

Bofiivoj âelovsk˘ - nar. v roce 1923

v Hefimanicích, historik a publicista. V le-

tech 1943-1944 byl totálnû nasazen v Nû-

mecku, v letech 1944-l945 byl ãinn˘ v do-

mácím odboji. Po válce studoval práva na

Karlovû univerzitû v Praze a zároveÀ pra-

coval v Zemském archivu v Opavû. Na

podzim roku 1948 ode‰el do exilu, Ïil

v SRN, Francii a Rakousku a v roce 1950

se usadil v Kanadû, kde studoval historii

na francouzské univerzitû v Montrealu.

Poté absolvoval studia na univerzitû v nû-

meckém Heidelbergu, kde promoval. PÛ-

sobil na rÛzn˘ch kanadsk˘ch minister-

stvech. Autor ãetn˘ch dûl, napsal napfií-

klad cennou monografii o mnichovské do-

hodû a nûkolik dal‰ích historick˘ch knih

a memoárÛ. (âerpáno z âeského biogra-

fického slovníku XX. století autora Josefa

Tome‰e).
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Dvû budovy b˘val˘ch hornick˘ch

ubytoven na Kubínovû ulici se je‰tû

v leto‰ním roce stanou domovem li-

dí, potfiebujících naléhavû byty, kte-

r˘ch je ve dvou rekonstruovan˘ch

blocích celkem 24, a to o velikosti

l+l a 2+l.  âtyfii z bytÛ budou pfiidû-

leny pfiíslu‰níkÛm mûstské policie a

osm rodinám, jejichÏ byty byly zni-

ãeny povodní v roce l997. Mûsto Os-

trava vykoupilo od OKD celkem se-

dm b˘val˘ch havífisk˘ch ubytoven a

v leto‰ním roce by mohly b˘t zapo-

ãaty opravy na tfietím z domÛ.

S Komorním pûveck˘m sborem

náboÏenské obce Církve ãeskoslo-

venské husitské ve Slezské Ostravû

udrÏuje od roku l996 pfiátelské kon-

takty Posaunerchor  z Dessau. Od 29.

záfií do 3. fiíjna pob˘val tento l9ãlen-

n˘ soubor trubaãÛ v Ostravû a na

Olomoucku.

NáboÏenská obec CâSH ve Slez-

ské Ostravû a její pûveck˘ sbor pfiipra-

vily nûmeck˘m pfiátelÛm vskutku bo-

hat˘ kulturnû spoleãensk˘ i poznávací

program. Ten vyvrcholil v nedûli 

l. fiíjna, kdy pfii slavnostní bohosluÏbû

v Husovû sboru ve Slezské Ostravû

zaznûla v podání anhaltsk˘ch trubaãÛ

a domácího sboru m‰e F. Schuberta

Deutsche messe. Na bohosluÏbû se

na‰i nûmeãtí pfiátelé podíleli také ãte-

ním z Písma a modlitbami. Na‰el se

také ãas k spoleãnému posezení hu-

debníkÛ a zpûvákÛ u sváteãnû prostfie-

ného stolu v restauraci Bulharského

kulturního klubu.

Tradice troubení v chrámech i pfii

rÛzn˘ch slavnostních pfiíleÏitostech se

v Nûmecku dûdí od ãasÛ Lutherov˘ch

z pokolení na pokolení. O tom svûdãí

i úãast rodiny vedoucího souboru An-

drease Kohna - kromû nûj hrál jeho

otec, manÏelka i syn. 

Náv‰tûva utuÏila vpravdû neformál-

ní lidské pfiátelství, neznající hranic.

Pfiispûla také k prezentaci Slezské Os-

travy v zahraniãí, v ãemÏ má kulturní

ãinnost zdej‰í náboÏenské obce husit-

ské církve a jejího pûveckého sboru

nezastupitelnou úlohu. 

Dr. Zdenûk Kovalãík

Obãané bydlící na Pfiibylovû ulici a v

nejbliÏ‰ím okolí v Kunãicích nelibû po-

ciÈují prÛjezdy nûkolika desítek náklad-

ních vozÛ dennû. Navíc se komunikace

zaãíná pokr˘vat blátem. O celé situaci

probûhlo místní ‰etfiení s tûmito v˘sled-

ky: odtûÏení ‰tûrku a úpravu koryta Os-

travice provádí Povodí Odry, a. s. ve

spolupráci s Îelezniãním stavitelstvím

Brno. Podle odhadu se má odtûÏit aÏ 

10 000 metrÛ krychlov˘ch ‰tûrku pod

splavem a po 15. 11. 2000 nad splavem.

Celá akce má skonãit v bfieznu pfií‰tího

roku. 

Bylo dohodnuto, Ïe auta projíÏdûjící

ulicí mohou jezdit pouze 30km/hod. a

budou projíÏdût bûhem pracovních dnÛ

maximálnû do 18 hodin mimo víkendy

a svátky. Pfiíjezdová cesta k asfaltové

komunikaci bude vystruskována tak,

aby auta byla ãistá. KaÏd˘ pátek bude

Pfiibylova ulice uklizena ãisticím vo-

zem, podle potfieby i ãastûji. Dopravce

opraví v˘tluky na komunikaci. 

Celá situace není nikomu pfiíjemná.

Jedná se v‰ak o akci doãasnou, kterou

budou pracovníci odboru dopravy a ko-

munálních sluÏeb peãlivû sledovat s cí-

lem minimalizovat naru‰ení jinak po-

klidného charakteru Pfiibylovy ulice. V

pfiípadû vámi zji‰tûn˘ch nedostatkÛ se

kontaktujte s ing. Boro‰ovou-vedoucí

odboru dopravy a komunálních sluÏeb,

tel. ã. 624 11 51/kl.150. 

Mgr. Jifií Smûlík, 
zástupce starosty

Foto: Zdenûk Herodes

Hudbou k bratrské spolupráci

Zvýšený provoz 
na Přibylově ulici v Kunčicích

V bývalých ubytovnách v Heřmanicích
se bude brzy bydlet

Informace pro držitele průkazů mimořádných výhod
občanů těžce zdravotně postižených (TP, ZTP, ZTP/P)

Za aktivní úãast na semináfiích

ekologické spoleãnosti VITA, známé

napfiíklad akcí „Fifejdsk˘ park“, kte-

r˘ byl vybudován díky pracovnímu

úsilí brigádníkÛ za tfii dny, obdrÏely

paní fieditelka J. ·tûpánová z M· na

Komerãní ulici a paní fieditelka M.

Richtárová z M· na Bohumínské uli-

ci pfii slavnostní akci v prostorách

Magistrátu mûsta Ostravy certifikáty.

PoznatkÛ a materiálÛ získan˘ch na

semináfiích vyuÏívají v˘‰e zmínûné

fieditelky nejen pfii své práci s dûtmi v

ekologick˘ch krouÏcích, ale i v prÛ-

bûhu celého pobytu chlapcÛ a dûvãat

ve ‰kolce. Dodejme je‰tû, Ïe touto

aktivitou se zab˘vají jiÏ sedm let, o

ãemÏ svûdãí jak interiéry, tak exterié-

ry matefisk˘ch ‰kol, v nichÏ fieditelu-

jí, ale také vztah jimi vychovávan˘ch

dûtí k pfiírodû. 

Ocenění ředitelkám mateřských škol



Úspû‰ná akce, konaná pod zá‰titou

Obvodní rady mûstského obvodu

Slezská Ostrava, kterou zorganizovali

pracovníci odboru ‰kolství a kultury

ve spolupráci s panem starostou, se

uskuteãnila v Kulturním domû

v Muglinovû, kam byli pozváni jed-

nak seniofii z rÛzn˘ch zafiízení pro

star‰í obãany v na‰em obvodu, jednak

pracovníci úfiadu. 

V úvodní fieãi pan starosta podûko-

val pfiítomn˘m zamûstnancÛm obvod-

ního úfiadu za dosavadní práci a ba-

biãkám a dûdeãkÛm za v‰e, co v Ïivo-

tû vykonali, a popfiál jim hodnû zdraví

a Ïivotní pohody do dal‰ích let. 

Na 150 pfiítomn˘ch si vyslechlo

koncert kapely Josefa Vejvody, zalo-

Ïené vnukem slavného dirigenta v ro-

ce 1992. Sólisty byli Milan âerno-

houz a Ivana Zbofiilová, s nimiÏ si

mnohé známé písnû, napfi. Strahováã-

ka, Kdyby ty muziky nebyly, Tam na

stráni a jiné, zpívali témûfi v‰ichni pfií-

tomní. Boufilivé ovace v‰ak sklidila

nejznámûj‰í skladba Jaromíra Vejvo-

dy, dûdeãka souãasného dirigenta,

a to ·koda lásky. 

Je‰tû dlouho po skonãení koncertu

pfiijímal pan starosta osobní podûko-

vání od mnoha pfiítomn˘ch za takto

zdafiilou akci. 

Na závûr uveìme slova jedné

z obyvatelek penzionu na Bohumín-

ské ulici:  „V‰em se nám tato akce lí-

bila a moc dûkujeme tûm, ktefií ji pfii-

pravili“. 

Pavel Bernatsk˘,
ved. O·aK

S postupnû se blíÏícím podzimním ob-

dobím bude lidsk˘ organismus stále více

náchyln˘ k rÛzn˘m onemocnûním. Úãin-

nûj‰í neÏ léãba dostaviv‰í se nemoci b˘vá

ãasto prevence. Zatímco nûktefií lidé si mys-

lí, Ïe potfiebu vitaminÛ a minerálÛ mohou

pokr˘t pouze ze stravy, jiní dávají pfiednost

potravinov˘m doplÀkÛm. Kdo si kupuje

ovoce a zeleninu v ãerstvém stavu, tak si

ãasto ani neuvûdomuje, jaké mnoÏství tûch-

to produktÛ by musel spotfiebovat, aby zaji-

stil správnou funkci organismu. Lidem je

také málo známo, kolik vitaminÛ se ztrácí

pfii dopravû, uskladnûní a nevhodnou tepel-

nou úpravou a jaké mnoÏství uÏiteãn˘ch lá-

tek je z tûla vylouãeno. 

O informace o pfiípravcích doplÀkové

v˘Ïivy jsme hovofiili s panem Mizerou z fir-

my California Fitness: 

Stále se hovofií o v˘znamu vitami-
nu C...

Vitamin C (kyselina askorbová) patfií do

skupiny vitaminÛ rozpustn˘ch ve vodû,

a proto je do nûkolika hodin po pfiíjmu z or-

ganismu vylouãen. Dnes v‰ak uÏ existují

pfiípravky s oznaãením delayed release

(DR), umoÏÀující prÛbûÏné vstfiebávání.

Mûjme na pamûti: vitamin C posiluje imu-

nitní systém a zvy‰uje aktivitu organismu

proti nakaÏliv˘m nemocem, zejména na-

chlazení. Aktivizuje fiadu enzymÛ, urychlu-

je hojení ran, podporuje obnovu vazivové

tkánû, úãastní se tvorby kostí. Poskytuje ta-

ké ochranu proti stresu, sniÏuje hladinu cho-

lesterolu v krvi a chrání pfied rakovinotvor-

n˘mi látkami. V pfiírodní formû se vyskytu-

je v bílé kÛfie citrusov˘ch plodÛ, v paprice,

pohance a ãerném rybízu. V malém mnoÏ-

ství je mÛÏeme nalézt i v meruÀkách, tfie‰-

ních, hroznovém vínu, ‰vestkách a ‰ípcích. 

MÛÏete na‰e ãtenáfie seznámit s nûkte-
rou z novinek z fiady potravinov˘ch do-
plÀkÛ?

Na ãeském trhu se objevil nepáchnoucí

v˘taÏek ãesneku a petrÏele, kter˘ v sobû za-

hrnuje v‰echny v˘hody tûchto dvou léãi-

v˘ch aromatick˘ch rostlin. Kromû toho, Ïe

zlep‰uje ãinnost srdce a cévního systému,

má antibiotick˘ a trávení podporující úãi-

nek. Zajímavé je, Ïe o ãesneku se zmiÀují

jiÏ nejstar‰í písemné památky. StavitelÛm

pyramid v Egyptû byl rozdáván ãesnek spo-

lu s cibulí a fiedkviãkou, aby byli chránûni

pfied infekãními nemocemi. 

MÛÏete doporuãit nûkter˘ z pfiíprav-
kÛ také dûtem?

V souãasné dobû jsou pro dûti Ïijící ze-

jména ve velk˘ch mûstech nepfiítelem ãíslo

jedna olovo a kadmium, které se dostávají

do vzduchu z automobilov˘ch v˘fukov˘ch

plynÛ a z cigaretového koufie. 

Ukládání tûchto prvkÛ do organismu za-

mezuje multivitaminov˘ pfiípravek Lion

Kids Chocolate s ãokoládovou pfiíchutí, kte-

r˘ zvy‰uje obranyschopnost dûtského orga-

nismu proti rÛzn˘m nemocem. 

BliÏ‰í informace podáme rodiãÛm v pro-

dejnû na ulici U Staré elektrárny 2. 

Dûkuji za rozhovor. 

PfiestoÏe v Kunãiãkách nebyla obno-

vena ãinnost TJ Sokol, v tûlocviãnû Zá-

kladní ‰koly na ·krobálkovû ulici se cvi-

ãilo v oddílech aerobiku, volejbalu a Ïac-

tva, a to pod hlaviãkou âeské asociace

sportu pro v‰echny. 32 chlapcÛ a dûvãat

z 2.–8. tfiídy této Z· dokázalo – jako je-

diní v Ostravû – nacviãit skladbu „Na

vzduchu“ pro XIII. v‰esokolsk˘ slet

v Praze, doprovázenou písnûmi ZdeÀka

Svûráka a Jaroslava Uhlífie. Dva celky

s ãerven˘mi padáky poprvé vystupovaly

24. kvûtna v Ostravû na Masarykovû ná-

mûstí v rámci akce Cviãí celá Ostrava,

pofiádané âeskou asociací sportu pro

v‰echny. Druhé vystoupení se konalo 28.

kvûtna 2000 na opavském stadionu

v rámci oblastního v‰esokolského sletu

a skladba s padáky mûla nejvût‰í úspûch.

Potfietí se pfiedvedli sv˘m rodiãÛm

a spoluÏákÛm 2. ãervna v areálu hasiãské

zbrojnice v Kunãiãkách v rámci oslav

Dne dûtí.

Generální nácvik v‰ech 1200 cviãencÛ

skladby „Na vzduchu“ probíhal ve dnech

8.–11. ãervna v Doubí u Tfiebonû. Vrcho-

lem v‰eho snaÏení bylo vystoupení 

1. a 2. ãervence 2000 v Praze na Straho-

vû na stadionu EvÏena Ro‰ického na 

XIII. v‰esokolském sletu, kdy dûti za své

vystoupení sklidily od divákÛ obrovsk˘

aplaus. Pro vzpomínku na v‰echna

úspû‰ná vystoupení a sportovní v˘lety

plné radosti dûtem zÛstanou dresy, které

si oblékají a v Kunãiãkách budí pozor-

nost a také záznamy televizních pfienosÛ,

v nichÏ byly zábûry na na‰e cviãence.

Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em

cviãitelÛm a rodiãÛm, ktefií nám pomohli

skladbu nacviãit a zvládnout v‰echny zá-

jezdy, a pfiedev‰ím v‰em sponzorÛm, dí-

ky jejichÏ pochopení jsme mohli celou

akci uskuteãnit.

Karla Motyãková,
cviãitelka z Kunãiãek
(redakãnû upraveno)
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V ãervenci se zúãastnilo 51 dûtí ze

‰kolní druÏiny spolu s vychovatelkami

a sekretáfikou ‰koly letní dûtské rekreace

v Karolince-Bzové. 

V oblasti Velk˘ch Karlovic v Besky-

dech, která patfií k nejpûknûj‰ím, strávili

chlapci a dûvãata osm dnÛ pln˘ch her,

soutûÏí a pfiekvapení. Nûkteré dûti neza-

pomenou na stezku odvahy temn˘m le-

sem, jin˘m se líbila diskotéka s volbou

MISS a MISSÁKA, v‰ichni ale bojovali

ze v‰ech sil na atletické olympiádû, vel-

mi se líbily hry v lese a nároãná stavba

pirátského opevnûní, zpívání u táboráku

a celodenní v˘let. Zajímav˘ch akcí bylo

je‰tû více, ale na tomto místû bych chtû-

la zdÛraznit, Ïe bûhem celého pobytu se

v‰ichni vÛãi sobû chovali vstfiícnû

s ochotou pomoci jeden druhému, kdyÏ

to bylo zapotfiebí a Ïe kázeÀ v‰ech dûtí

byla aÏ neuvûfiitelná. 

Vûfiím, Ïe se bûhem pfií‰tího léta opût

setkáme na podobném prázdninovém

dobrodruÏství. Dagmar DaÀková

Sběr kaštanů
První fiíjnové dny byly i v leto‰ním

‰kolním roce v na‰í ‰kole ve znamení

zásluÏné soutûÏe ve sbûru ka‰tanÛ. Za-

pojili se do ní Ïáci v‰ech ‰estnácti tfiíd,

mnohdy i s cel˘mi rodinami. Pfiesto,

Ïe napadení ka‰tanÛ klínûnkou bylo

letos je‰tû vût‰í neÏ v loÀském roce,

celkov˘ v˘sledek tomu ani pfiíli‰ nena-

svûdãoval. Za loÀsk˘m rekordním ro-

kem totiÏ sbûraãi zaostali zhruba o

pouh˘ch sedmdesát kilogramÛ. 

A které kolektivy a jednotlivci byli

odmûnûni vûcn˘mi cenami?

Nejúspû‰nûj‰í byli Ïáci IV. A tfiídy,

ktefií nasbírali 345,5 kg, dále Ïáci I. A

243 kg a II. A 207 kilogramÛ. Z jedno-

tlivcÛ si nejlépe vedla Nikola Klimo-

viãová ze IV. A, která nasbírala l50 kg

a o dal‰í pfiední místa se podûlili její

spoluÏák Jan Bidrman a Lucie Plaãko-

vá z VIII. A tfiídy, kdyÏ kaÏd˘ nasbíral

rovn˘ch sto kilogramÛ. Vzápûtí po

skonãení soutûÏe putovalo 1881 kg

ka‰tanÛ do JeseníkÛ, kde zpestfií zimní

jídelníãek vysoké zvûfie. 

Mgr. Karel VÛjtek, 
Z· Kamenec

Mohutn˘ v˘buch srovnal se

zemí 24. záfií rodinn˘ domek na

Chamrádovû ulici v Kunãiãkách.

Tlaková vlna zpÛsobila nemalé

‰kody na okolních domech - roz-

bití oken, popraskání zdiva, pro-

padnutí stropÛ, vyraÏení dvefií a

po‰kození vnitfiního vybavení. 

Detonace probudila obãany

Kunãiãek o pÛl tfietí v noci . Na

místo ne‰tûstí se dostavil ihned

pan starosta, kter˘ po zhlédnutí

této lokality dal pokyn pfiíslu‰-

n˘m pracovníkÛm na‰eho úfiadu,

aby po‰kozen˘m urychlenû po-

mohli. 

Odbor sociálních vûcí poskytl

patnácti lidem dávku sociální pé-

ãe, která se udûluje v mimofiád-

n˘ch pfiípadech z dÛvodu Ïivelní

pohromy. Souhrnná v˘‰e této

ãástky ãinila 106 400 Kã. 

Obãané, ktefií se dostali ne

vlastní vinou do svízelné situace

a museli poniãené ãásti sv˘ch do-

mÛ nechat opravit, upfiímnû dû-

kují za pomoc, jiÏ díky panu sta-

rostovi od úfiadu obdrÏeli. 

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Ze Základní školy na Kamenci

Na podzim budete potřebovat více vitaminů

Koncert „Vejvodovy kapely“ nadchl

Zniãen˘ dÛm na Chamrádovû ulici v Kunãiãkách Foto: archiv SON

Cvičenci z Kunčiček 
se předvedli v Praze
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Není zajisté pfiíli‰ ãast˘m jevem,

aby se sportovní pedagog otevfien˘m

dopisem ucházel o pozornost obãanÛ

mûsta, zejména pak rodiãÛ nezletil˘ch

dûtí a pedagogÛ v‰ech stupÀÛ ‰kol.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem mnoho let

pracoval a stále je‰tû pracuji s mládeÏí,

zajímá mne pfiedev‰ím její vztah ke

kriminalitû a drogám. Shrnu-li dnes

mé zku‰enosti a záÏitky z praxe, ne-

mohu jinak, neÏ potvrdit okfiídlené

rãení: kdo si hraje - nezlobí. Má tedy

mládeÏ v Ostravû moÏnost pod na‰ím

dohledem ãi vedením si hrát? Zajisté

má! ZáleÏí jen na rodiãích, aby sv˘m

dûtem umoÏnili pfiístup tam, kde si

„vyhrají“, kde bude mít „vybití“ jejich

energie správn˘ smûr a smysl. Tako-

v˘ch míst je v na‰em mûstû urãitû ne-

málo a já chci tímto ãlánkem v‰em ro-

diãÛm naznaãit smûr k jednomu z ta-

kov˘ch stfiedisek. Jde o stfiedisko Ju-

do-clubu Baníku Ostrava v Ostravû-

Kunãicích na Fr˘decké ulici, známé

také jako Sokolovna Kunãice. 

Rodiãe a pedagogové se ov‰em zce-

la pfiirozenû mohou ptát, komu Ïe to

svûfií do péãe na urãit˘ ãas své dûti ãi

svûfience – Ïáky. 

Pokusím se odpovûdût na tuto otáz-

ku ponûkud ‰ífieji, neboÈ o kurzy sebe-

obrany a juda je mezi mládeÏí ponû-

kud men‰í zájem. Je tomu snad také

proto, Ïe jiné tzv. bojové sporty jsou

ve sdûlovacích prostfiedcích frekvento-

vanûj‰í, nebo také v dÛsledku men‰í

informovanosti rodiãÛ. 

Oddíl juda, sídlící ve stfiedisku v

Kunãicích, je klubem s dlouholetou

tradicí. V pfií‰tím roce oslaví pÛl stole-

tí své existence. Za témûfi padesát let

aÏ po dne‰ek pro‰lo tímto klubem nû-

kolik tisíc ãlenÛ v‰ech vûkov˘ch kate-

gorií. ZmiÀovat se o sportovních úspû-

‰ích ãlenÛ klubu by znamenalo popsat

nûkolik dal‰ích listÛ. Pro mne jsou

ov‰em sportovní v˘sledky jen jednou

stranou oné „zlaté mince“, jíÏ je v˘-

chova nov˘ch generací. UÏívám-li

plurálu, vím o ãem mluvím, neboÈ vûz-

te, Ïe v souãasnosti mám to veliké

‰tûstí uãit bojovému umûní syny ba

dokonce i vnuky b˘val˘ch ÏákÛ. Proti-

pólem sportovních v˘sledkÛ, tedy dru-

hou stranou mince, je v˘chovné pÛso-

bení sportovních pedagogÛ (trenérÛ).

V prÛbûhu tréninkového procesu se

mládeÏ uãí nejen úãinnû se bránit

agresi a rozvíjet své fyzické schopnos-

ti, ale pfiedev‰ím  vnitfiní nevynucené

kázni, neagresivitû, odvaze, dodrÏová-

ní pravidel etiky vãetnû spoleãenské,

úctû ke star‰ím, touze po poznání, ry-

chlému a efektivnímu fie‰ení stresso-

v˘ch situací, a tím také klidu a vyrov-

nanosti, lásce k rodiãÛm a sv˘m blíz-

k˘m, pfienesenû pak lásce ke v‰emu

krásnému. Je-li nûkdo s láskou vycho-

ván, pfiená‰í ji také na své dûti a nako-

nec na v‰echny lidi. 

Dr. Ing. Oldfiich Va‰ek, Kunãice

Sportem proti kriminalitě a drogám

Nábor do kurzu 
sebeobrany a juda

Tréninky probíhají v Sokolovnû

na Fr˘decké ulici v Kunãicích.

Chlapci a dûvãata do devíti let cviãí

vÏdy v úterky a ãtvrtky od l5 hodin,

star‰í Ïáci v tytéÏ dny od l6 hodin.

Slavnostní otevření cyklistické trasy
Novou cyklistickou stezku z Tfiebovic pfies Ho‰Èálkovice, Lhotku, Petfikovice,

a Koblov do Anto‰ovic, aÏ k tamní nové lávce pfies Odru, projeli 8. záfií jako

první na kolech pfiedstavitelé nûkter˘ch ostravsk˘ch obvodÛ. Slezskou Ostravu

reprezentovali zástupci starosty Mgr. Jifií Smûlík a ing. Petr Kudela, nûktefií ãle-

nové zastupitelstva a ãlen b˘valého obvodního zastupitelstva dr. M. Mûrka.

U toãny v Koblovû byli pfiivítáni starostou na‰eho obvodu ing. Janem Svozilem

a primátorem mûsta Ostravy ing. EvÏenem To‰enovsk˘m.

Cyklisty pfiivítali na toãnû v Koblovû ing. EvÏen To‰enovsk˘ a ing. Jan Svozil.
Foto: archiv SON

SME, a. s., upozorÀuje majitele a uÏivatele pozemkÛ v obcích

Okle‰tûní a odstranûní stromoví a jin˘ch porostÛ
Z dÛvodu zabezpeãení provozu rozvodného zafiízení, kvalitní dodávky

elektfiiny, sníÏení ztrát v sítích a zaji‰tûní bezpeãnosti osob, na základû pa-

ragrafu 8 zákona ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny a energetické-

ho zákona ã. 222/1994 Sb. , SME, a. s. , vyz˘vá majitele a uÏivatele po-

zemkÛ v obcích k odstranûní a okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ v blíz-

kosti elektrick˘ch rozvodn˘ch zafiízení, a to do 15. listopadu 2000. 

Vûtve stromÛ a kefiÛ musejí b˘t od vodiãÛ vzdáleny i za maximálního vy-

ch˘lení k zafiízení s uvaÏováním roãního pfiírÛstku u vedení: nízkého napûtí

alespoÀ jeden metr, vysokého napûtí alespoÀ dva metry a v˘‰ka porostÛ ma-

ximálnû tfii metry v ochranném pásmu zafiízení vysokého napûtí (tj. sedm

metrÛ od krajního vodiãe pod vedením na obû strany). Pfii provádûní tûchto

prací dbejte na osobní bezpeãnost a dodrÏujte zejména bezpeãnou vzdále-

nost, která ãiní minimálnû dva metry od vodiãÛ s pfiipojen˘m napûtím. 

V pfiípadû ohroÏení bezpeãnosti osob nebo po‰kození elektrického zafiízení

dohodnûte vypnutí a zaji‰tûní elektrického zafiízení s pracovníky.

SME, a. s., OBLASTNÍ ST¤EDISKO ÚDRÎBY OSTRAVA
telefonní ãíslo 262 367/667 45 02/.

Po uplynutí stanovené lhÛty provedou okle‰tûní, pfiípadnû odstranû-
ní dfievin pracovníci SME, a. s. , pfiiãemÏ vzniklá dfievní hmota zÛstane
majetkem vlastníka pozemku. 

(ZvefiejÀujeme na Ïádost SME, a. s. )

Á

SEVEROMORAVSKÁ 
ENERGETIKA

Pozor na 
schůdnost chodníků

UpozorÀujeme obãany, Ïe podle zá-

kona ã. 13/1997 Sb. o pozemních ko-

munikacích a Vyhlá‰ky mûsta Ostravy

ã. 11/97 Sb. o udrÏování ãistoty vefiej-

ného prostranství zodpovídají za

schÛdnost chodníkÛ podél nemovitostí

v dobû nepfiízniv˘ch povûtrnostních

podmínek-vánic, mrznoucího de‰tû,

oblev, dlouhodobého snûÏení apod. 

Závady ve schÛdnosti na chodní-

cích je nutno odstranit nejpozdûji do

24 hodin po spadu snûhu, pfiiãemÏ se

zmírÀováním závad ve schÛdnosti mu-

sí b˘t zapoãato bez zbyteãn˘ch odkla-

dÛ pfiimûfienû ke vzniklé situaci. 

Fyzick˘m osobám mohou b˘t za

poru‰ování této povinnosti udûleny

pokuty do v˘‰e 1 000 Kã. 

ZároveÀ upozorÀujeme majitele

motorov˘ch vozidel, aby odstavovali

svá vozidla v souladu s vyhlá‰kou ã.

99/1989 Sb., tzn. nebránili prÛjezdu

ãisticích mechanismÛ, pluhÛ a vozidel

OZO Ostrava. 

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Volná místa 
v mateřských školách

Potfiebujete-li své dítû umístit do

matefiské ‰koly, je je‰tû nûkolik vol-

n˘ch míst v následujících matefi-

sk˘ch ‰kolách: v M· na Zámostní

ulici ve Slezské Ostravû (tel. ãíslo

624 17 45), v M· na Bohumínské

ulici ve Slezské Ostravû (tel. ãíslo

624 15 68) a v M· Na Li‰ãinû v Hru-

‰ovû (tel. ã. 624 11 49).

Upozornění příjemcům 
dávek sociální péče

Pobíráte-li dávky sociální péãe, jste

povinni vyfiídit si na Magistrátu mûs-

ta Ostravy-odboru sociálních vûcí na

ulici 30. dubna 3130/2d v Mor. Os-

travû potvrzení o dávkách státní soci-

ální podpory, a to o pfiíspûvku na

bydlení, pfiíspûvku na zv˘‰ené ná-

jemné, pfiídavcích na dûti a sociálním

pfiíplatku. Pfiíslu‰né dokumenty do-

ruãte na odbor sociálních vûcí na‰eho

úfiadu.

Klub pfiátel v˘tvarného umûní –

poboãka Ostrava, zve ãleny klubu i

‰irokou vefiejnost od studentÛ aÏ po

tzv. dfiíve narozené na pfiedná‰ky s

diapozitivy, zamûfienou na rÛzné ob-

lasti v˘tvarného umûní, ãasto v

kombinaci s cestovatelstvím.

Pfiedná‰ky se konají vÏdy první

úter˘ v mûsíci od 17.30 hodin v

areálu „Don Bosco“ na vítkovické

ulici (naproti Ústfiednímu autobu-

sovému nádraÏí). Vstupné je dobro-

volné. Podrobnûj‰í informace lze

získat na telefonním ãísle 674 76

62.

V leto‰ním roce se uskuteãní: 7. li-

stopadu pfiedná‰ka manÏelÛ Rolãí-

kov˘ch „Rakousko údolím Wachau“

(od 17.30 hodin). 5. prosince od

17.30 hodin bude pfiedná‰et J. Hav-

líãek o kubismu, neoklasicismu, sur-

realismu a civilismu v ãeském ma-

lífiství v pfiedná‰ce – Od Kubi‰ty k

Zrzavému.

Přijďte na zajímavé přednášky
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HHaavvíífifioovv

IInntteess
G. Klimenta 8/706, 
Havífiov 736 01

■■✓ Instalatérské a topenáfiské ■■✓ Plynofikace vãetnû v‰ech
práce-ocel, mûì, plasty revizí

■■✓ Projekce plynu a topení* ■■✓ Rekonstrukce koupelen

■■✓ Ve‰keré práce na klíã!

KlientÛm âeskomoravské stavební spofiitelny 
poskytujeme slevu u zakázek nad 1000 Kã

5 % z ceny bez DPH.

Vypracování rozpoãtu zdarma! 
První cestu neúãtujeme!

PPaammaattuujjttee!!  FFiirrmmaa  IInntteess  ==  tteepplloo  VVaa‰‰eehhoo  ddoommoovvaa!!

*Pfii montáÏi odeãteme kaÏdému 1 500, -Kã 
z ceny projektu!

Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Tû‰ínská 91, Slezská Ostrava

Provozní doba: 
pondûlí - pátek: 8.00 - l6.00 hodin

Tel. ã. 624 84 60, pohotovost: 0603 253 352

MoÏné i objednávky na kvûtinovou vazbu.
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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,
tel. ã. 624 84 31 (od 13 do 16 hodin), 
tel./fax: 624 80 07 (od 13 do 16 hodin).
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TEMPELAN

ADRESA:
OSTRAVA-MICHÁLKOVICE, 

ulice âs. armády 38

Tel. ã. 0603 411 725
Doprava trolejbusovou linkou 

ã. 101 a 104, zastávka „U pumpy“

ORDINAâNÍ HODINY:
Pondûlí-pátek: 14.00 - 18.00 hodin

Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

069/681 73 07, 
0603 183 075, 
0603 476 784

voda - topení - plyn
revize plyn - elektro

☎

SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává MO Slezská
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Sazba a tisk: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., Ostrava-Mar. Hory a Hulváky
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