
Témûfi 16 300 000 korun stála rekon-

strukce dvou b˘val˘ch ubytoven OKD

na Kubínovû ulici v Hefimanicích, pfii-

ãemÏ 7 680 000 Kã ãinila dotace z mi-

nisterstva pro místní rozvoj, zbytek ná-

kladÛ byl hrazen z prostfiedkÛ investiã-

ního odboru Mûsta Ostravy. V kaÏdém

z blokÛ je 8 jednopokojov˘ch a 4 dvou-

pokojové byty.

Opravy provádûla firma STAVOS

STAVBA, a.s., která nedávno také za-

hájila práce na rekonstrukci dal‰ího z

domÛ v tomto komplexu.  Byty v jed-

nom bloku jsou obsazeny v rámci soci-

álního projektu pro matky v nouzi, byty

v druhém objektu jsou pfiidûleny rodi-

nám pracovníkÛ mûstské policie a ob-

ãanÛm z Hru‰ova, postiÏeného v roce

1997 katastrofální povodní, a dal‰ím

obãanÛm v bytové tísni.
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteční 

21. prosince 
od 13.00 hodin 
v obřadní síni 

slezskoostravské radnice. 
Zasedání je veřejné. 

Nepřehlédněte!
Statutární mûsto Ostrava-Úfiad mûstského obvodu Slezská Ostrava ozna-

muje, Ïe dne 27. 12. 2000 se záleÏitosti obãanÛ budou vyfiizovat do 12.00 ho-

din. Podání obãanÛ budou v tento den pfiijímána na sekretariátech kaÏdého

z odborÛ ÚMOb, a to vãetnû podatelny, do 17.00 hodin. 

Dûkujeme za pochopení. 

Rekonstrukce dvou domů 
na Kubínově ulici dokončena

Rekonstruované domy na Kubínovû ulici. Foto: archiv SON

Na svém 10. zasedání 9. 11. 2000 za-

stupitelé mûstského obvodu Slezská

Ostrava vzali mj. na vûdomí:
- informaci o zmûnách obecnû závaz-

né vyhlá‰ky mûsta Ostravy ã. 10/1992,

kterou se vydává Statut mûsta Ostravy,

ve znûní pozdûj‰ích zmûn, platn˘ch po

1. 1. 2000,

- informaci o zaji‰tûní zmûn obecnû

závazné vyhlá‰ky mûsta Ostravy ã.

10/1992, kterou se vydává Statut mûsta

Ostravy (ve znûní pozdûj‰ích zmûn) od-

bory úfiadu, 

- informaci o vydání obecnû závazné

vyhlá‰ky mûsta Ostravy ã. 11/2000,

kterou se vydává Statut mûsta Ostravy,

nab˘vající úãinnosti dne 1. 1. 2001, 

- bezúplatn˘ pfievod nevyuÏitého ma-

jetku zru‰ené M· Gen. Píky 25 v Mor.

Ostravû pro potfieby Matefiské ‰koly na

Bohumínské ulici, 

- rozhodli mj. o pfiijetích penûÏních

darÛ pro kulturní úãely pro Mûsto Os-

travu, Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, 

- o zámûru prodejÛ a prodejích ne-

movitostí a pozemkÛ, 

- o prominutí poplatku z prodlení u

nájemníkÛ, ktefií uhradili dluh na ná-

jemném a splnili pfiíslu‰né podmínky, 

- o pfiijetí sponzorsk˘ch darÛ – dvou

kusÛ PC s pfiíslu‰enstvím, 

- o poskytnutí finanãních darÛ ãle-

nÛm komisí obvodní rady a neuvolnû-

n˘m ãlenÛm obvodního zastupitelstva, 

- poÏádali Zastupitelstvo mûsta Os-

travy o odnûtí následujících nemovitos-

tí v k. ú. Hru‰ov ze svûfiení MOb Slez-

ská Ostrava: domu ã. p. 457 na námûstí

J. Fuãíka, domu ã. p. 96 na ÎiÏkovû uli-

ci, domÛ ã. p. 349, 439 a 440 na Plová-

renské ulici, 

- schválili mj. vyplacení jednorázo-

v˘ch odmûn ãlenÛm obvodní rady a

pfiedsedÛm komisí obvodní rady. 

Na tomto zasedání zastupitelstva slo-

Ïil slib nov˘ ãlen – pan Daniel Dubnic-

k˘.

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, 

sekundy, minuty, hodiny, dny, t˘dny a

mûsíce plynou tak rychle, Ïe si to v

bûÏném Ïivotû ani neuvûdomujeme.

Pouze si vÏdy povzdechneme, jak ten

ãas rychle bûÏí. A opravdu, ani jsme se

nenadáli a je tu konec roku a s ním

vstup do tfietího tisíciletí. 

Nechci v tomto ãláneãku bilancovat

rok 2000. To udûláme aÏ zaãátkem

pfií‰tího roku po vyhodnocení v‰ech

v˘sledkÛ a dal‰ích ukazatelÛ na‰í ãin-

nosti. Pfiesto dovolte alespoÀ jednu po-

známku. Leto‰ní rok znamená velk˘

zlom v Ïivotû obcí tím, Ïe parlament

schválil zákon ã. 128/2000 Sb. o ob-

cích (obecní zfiízení), kter˘ zásadním

zpÛsobem mûní podmínky financová-

ní obcí a upravuje nûkteré jejich dal‰í

náleÏitosti a pravomoci. 

Mûsto Ostrava se stalo statutárním

mûstem a mûstské obvody jsou organi-

zaãními sloÏkami mûsta. Vazby mezi

mûstem a mûstsk˘mi obvody upravuje

obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 11/2000-

Statut mûsta Ostravy. 

Na základû zastupitelstvem mûsta

pfiijatého modelu pfierozdûlení pro-

stfiedkÛ je ná‰ mûstsk˘ obvod finanãnû

lépe zabepeãen, neÏ tomu bylo v pfied-

chozích letech, i kdyÏ samozfiejmû má-

me daleko k ideálnímu stavu. Základní

potfieby obvodu v‰ak máme pokryty a

díky vy‰‰ímu investiãnímu rozpoãtu

mûsta se mÛÏe i u nás poãítat se zahá-

jením staveb v oblasti vodohospodáfi-

sk˘ch dûl, komunikací atd., ale o tom

podrobnûji v nûkterém z pfií‰tích ãísel. 

21. prosince probûhne zastupitel-

stvo obvodu, které by mûlo schválit

pfiedev‰ím rozpoãet pro rok 2001 a nû-

které dal‰í dokumenty, vypl˘vající ze

zákona ã. 128/2000Sb. 

A pak uÏ pfiijdou Vánoce a rok

2001. Rád bych v‰em obãanÛm Slez-

ské Ostravy popfiál klid a mír v du‰i,

hodnû zdraví a kousek nezbytného

‰tûstí. ZároveÀ bych rád podûkoval

v‰em, ktefií to myslí se Slezskou Ostra-

vou dobfie, za pomoc a podporu nejen

za sebe, ale za v‰echny své spolupra-

covníky na úfiadu mûstského obvodu. 

Vá‰ ing. Jan Svozil,
starosta

Podle zákona ã. 1158/l999 Sb., bude

na celém území âeské republiky pro-

vedeno k 1. bfieznu 2001 sãítání lidu,

domÛ a bytÛ. Vlastní provedení sãítání

bude úkolem sãítacích komisafiÛ a re-

vizorÛ, které do této funkce navrhují

obce a jmenuje je âesk˘ statistick˘

úfiad. 

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ je nezbyt-

nou statistickou akcí, která pfiiná‰í

mnoho údajÛ, jeÏ nelze jin˘m zpÛso-

bem zjistit. Jedním z hlavních pfiínosÛ

bude získání informací o struktufie

obyvatelstva, kvalitû domovního a by-

tového fondu, o úrovni bydlení obyva-

telstva a jednotliv˘ch typÛ domácnos-

tí, o ekonomické aktivitû obyvatelstva

a pfiípadném dojíÏdûní do zamûstnání

a ‰kol. 

V‰echny zji‰tûné údaje slouÏí nejen

pro hodnocení dlouhodobého v˘voje,

ale pfiedev‰ím pro potfieby státní sprá-

vy, obcí, pro vûdecké instituce, pro

mezinárodní srovnání a mnohé dal‰í

úãely. 

Samotná akce probûhne formou se-

besãítání, kdy obãané sami budou vy-

plÀovat sãítací tiskopisy. Sãítací komi-

safii i revizofii se pfii v˘konu své funkce

budou prokazovat prÛkazem sãítacího

komisafie nebo revizora a obãansk˘m

prÛkazem. Nebudou mít v‰ak právo

vstupovat do bytÛ, tam mohou vstou-

pit pouze na pozvání majitele ãi ná-

jemníka. V prÛbûhu sãítání i po jeho

skonãení jsou pfiíslu‰ní pracovníci po-

vinni zachovávat mlãenlivost. Poru‰e-

Z jednání zastupitelstva

Sčítání lidu, domů a bytů se blíží

(Pokraãování na str. 2)



ní povinnosti mlãenlivosti je pfiestup-

kem, za kter˘ je moÏno udûlit pokutu

aÏ do v˘‰e 200 000 Kã. Jméno komi-

safie je moÏné si ovûfiit na pfiíslu‰ném

obecním úfiadû. 

V‰echny zji‰Èované údaje na sãíta-

cích tiskopisech budou po celou dobu

zpracování chránûny a po skonãení

zpracování v˘sledkÛ sãítání se skartu-

jí. 

Obracíme se proto na v‰echny obãa-

ny, aby byli komisafiÛm a revizorÛm

nápomocni pfii zji‰Èování pfiíslu‰n˘ch

údajÛ a spolupracovali s nimi. 

Za Krajskou reprezentaci âSÚ Os-

trava Ing. TaÈána R˘dlová, 
povûfiená pracovnice SLDB

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

S prosbou o podporu celonárodní

akce „Tfiíkrálová sbírka“, kterou orga-

nizuje âeská katolická charita na ce-

lém území na‰í republiky, se na nás

obrátil fieditel Diecézní charity ostrav-

sko-opavské ing. Jifií Hofiínek. Organi-

zátofii si kladou za cíl: umoÏnit v‰em

lidem dobré vÛle podílet se na podpofie

charitativních projektÛ v na‰í zemi, vû-

novat ãást v˘tûÏku na podporu oblastí

postiÏen˘ch váleãn˘mi a pfiírodními

konflikty a upozornit, Ïe vedle nás Ïijí

lidé, ktefií potfiebují pomoc. V‰em rodi-

nám budou rozeslány informaãní letá-

ky se sloÏenkou a nûkterá místa nav‰tí-

ví také „koledníci” - povûfiení pracov-

níci, ktefií budou vlastnit prÛkazy

s podpisy diecézního biskupa a fiedite-

le Diecézní charity, kter˘mi prokáÏí

svou totoÏnost. V˘sledky celé akce

bu1dou zvefiejnûny v celostátních mé-

diích a zároveÀ budou uvedeny úãely,

na nûÏ budou dary pouÏity. V na‰em

regionu se napfiíklad jedná o vybavení

Stfiediska dûtí a mládeÏe Michala Ma-

gone v Ostravû-Dubinû, zakoupení po-

lohovací a fixaãní Ïidle pro invalidní

dûti, v˘stavbu Domova pokojného stá-

fií sv. Anny ve Studénce apod. 

Závûrem vyjadfiuje fieditel diecézní

charity své pfiesvûdãení, Ïe na‰e spolu-

práce bude jednou odmûnûna. 

Ing. Petr Kudela,  místostarosta

Tříkrálová sbírka v našem obvodě

Sčítání lidu, domů a bytů se blíží
(Pokraãování ze str. 1)

Výsledky voleb do Zastupitelstva Ostravského kraje
v obvodu Slezská Ostrava

Z celkového poãtu voliãÛ 15 056 jich pfii‰lo k volebním urnám 5131, poãet

platn˘ch hlasÛ byl 5079. Nejvíce hlasÛ získala Obãanská demokratická strana

(1747 hlasÛ), na druhém místû skonãila Komunistická strana âech a Moravy

(1523 hlasÛ), na tfietím âSSD (754 hlasÛ), na ãtvrtém âtyfikoalice (537 hlasÛ).

Z b˘valé hornické kolonie na Zá-

rubku zÛstalo dnes jiÏ jen nûkolik by-

tov˘ch domÛ a b˘valá matefiská ‰kola,

v níÏ sdruÏení Liga lesní moudrosti

zfiídilo jezdeck˘ oddíl. 

Bytové domy, které jsou povût‰inou

majetkem obvodu, jiÏ dávno ztratily

svÛj pÛvodní lesk, a to jak vinou malé-

ho zájmu nájemcÛ, tak vinou zanedba-

nosti bytového fondu obvodu, s níÏ se

jiÏ del‰í dobu pot˘káme. 

Na podzim leto‰ního roku se nám za

pfiispûní Obãanského sdruÏení Vzá-

jemné souÏití snad podafiilo udûlat ja-

k˘si zlom. Opravili jsme u nûkter˘ch

domÛ funkãnost kanalizací, klempífi-

ské prvky a komíny. V domû na Záru-

becké 4 jsme opravili elektrické roz-

vody na chodbû a schodi‰ti. A zde se

právû projevila spolupráce s obãan-

sk˘m sdruÏením a místními obãany,

ktefií si poté sami provedli opravu omí-

tek a vymalování. 

Vûfiím, Ïe obdobn˘ zájem projeví ná-

jemci i v jin˘ch domech a opravy, které

budou provádûny v pfií‰tím roce, pfii-

spûjí k vytvofiení dobr˘ch vztahÛ ná-

jemcÛ k domÛm, ve kter˘ch Ïijí. 

Ing. Petr Kudela, 
místostarosta

Z věže slezskoostravské 
radnice zní zvonkohra

Pracovníci firmy IMPULS-B u star˘ch vûÏních hodin. Foto: archiv SON

Opravy na Zárubku

Možnost bydlení
pro seniory

Statutární mûsto Ostrava, Úfiad mûst-

ského obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky ve spolupráci s firmou POEL,

spol. s r. o., zast. ing. Jaromírem Pokor-

n˘m, nabízí nadstandardní bydlení spo-

jené se sluÏbami pro movitûj‰í vrstvu

obyvatelstva v budoucím Domû senio-

rÛ.

Podrobnûj‰í podmínky vám budou

podány na kontaktní adrese, kterou je

firma POEL na ul. J. Trnky ã. 9 v Os-

travû-Mariánsk˘ch Horách. Telefonní

spojení: ing. Pokorn˘, 661 18 84.

Volné nebytové prostory
OKD, a. s. , Správa majetku, o.z., Gregorova 3, Moravská Ostrava

nabízí k pronájmu nebytové prostory ve Slezské Ostravû, a to:
- na Bernerovû ulici 6/1806 o v˘mûfie 28 metrÛ ãtvereãních
(dosud prodejna smí‰eného zboÏí),

- na Michálkovické ulici 467 (dílna) o v˘mûfie 57 metrÛ ãtvereãních,
- na Michálkovické ulici 470 (sklad) o v˘mûfie 16 metrÛ ãtvereãních,
- na Michálkovické ulici 1770 (2 kanceláfie) o v˘mûfie 35 metrÛ ãtve-

reãních. 
Zájemci o uvedené nebytové prostory nechÈ po‰lou na odbor nájmÛ

Ïádost s uvedením: 
- pfiibliÏné nabídkové ceny,
- poÏadovaného úãelu uÏívání,
- pfiípadného poÏadavku na stavební úpravy. 
BliÏ‰í informace lze získat na tel. ã.: 626 21 88 (paní Tomá‰ová) ne-

bo 624 12 95 (Domovní správa 18 - paní Kubinová).

Nabídka bytů
Bytová komise OKD, a. s., nabízí tyto uvolnûné bytové jednotky, a to 

s podmínkou úhrady pfiistoupení k dluhu podle paragrafu 533 Obãanského
zákoníku: 

1. Byt ã. 3, o velikosti 1+3, II. kategorie, Moravská Ostrava, Cihelní 103/1192

2. Byt ã. 6, 1+1, II. kategorie, Moravská Ostrava, Cihelní 105/1213

3. Byt ã. 3, l+l, II. kategorie, Borodinova 6/340, Ostrava-Hru‰ov. 

Dále nabízíme následující bytové jednotky s podmínkou oprav na vlastní
náklady:

1. Byt ã. 4, 1+3, II. kategorie, Slezská Ostrava, Michálkovická 228/768

2. Byt ã. 5, 1+1, III. kategorie, Slívova 49/1091, Slezská Ostrava

3. Byt ã. 1, 1+2, II. kategorie, Slívova 53/720, Slezská Ostrava

4. Byt ã. 2, 1+1, II. kategorie, ·krobálkova 34/187, Ostrava-Kunãiãky

5. Byt ã. 3, 1+2, II. kategorie, Borodinova 8/325, Ostrava-Hru‰ov. 

Ve‰keré Ïádosti budou projednány ve v˘bûrovém fiízení na zasedání by-
tové komise OKD, a.s. Informace lze získat osobnû na OKD, a.s., Správa
majetku, o.z., Po‰tovní 14, Mor. Ostrava. Úfiední dny: pondûlí a stfieda od
8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

Písemné  Ïádosti zasílejte na adresu: OKD, a.s., Správa majetku, o.z.,
Odbor bytové problematiky, Gregorova 3, Moravská Ostrava, PSâ 701 97.

Odbor DaKS informuje
Odbor dopravy a komunálních slu-

Ïeb upozorÀuje obãany na men‰í

úpravy v ãasech odjezdÛ spojÛ na

linkách trolejbusÛ ã. 103 a ã. 105 od

1. ledna 2001. Souãasnû dojde od to-

hoto data ke zv˘‰ení cen tarifÛ Os-

travského dopravního integrovaného

systému. 

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Pracovníci firmy IMPULS-B insta-

lovali nedávno v radniãní vûÏi elektro-

nickou zvonkohru s odbíjením, neboÈ

stávající zafiízení slouÏící k odbíjení

vûÏních hodin jiÏ nesplÀovalo patfiiãné

poÏadavky. Nové zafiízení nejenÏe

umoÏÀuje vût‰í zvukov˘ rozsah odbíje-

ní, ale mÛÏe také imitovat zvuky roz-

houpan˘ch zvonÛ ãi hraní rÛzn˘ch me-

lodií. Akustická signalizace odbíjí

ãtvrthodiny, pÛlhodiny, tfiiãtvrtûhodiny

a celé hodiny. 

Dodejme, Ïe slezskoostravská radni-

ce je první, která má v Ostravû toto zafií-

zení nainstalováno a Ïe firma IMPULS-

B je jediná v âeské republice, která toto

speciální zafiízení vyrábí. Zafiízení bude

v provozu od 6 hodin ráno do 21 hodin

veãer. 



UpozorÀuji nájemníky obecních by-

tÛ na skuteãnost, které vût‰ina z nich

nevûnuje dostateãnou pozornost. Pfii

uzavfiení nájemní smlouvy na dobu ur-

ãitou konãí její platnost uplynutím po-

sledního dne období, na které je uza-

vfiena. Poté jiÏ nájemce bydlí v bytû

protiprávnû a mÛÏe b˘t soudnû vystû-

hován. 

Uveden˘m nepfiíjemnostem se ná-

jemníci mohou vyhnout, kdyÏ vãas, to

znamená nejpozdûji mûsíc pfied kon-

cem platnosti nájemní smlouvy, píse-

mnû poÏádají o její prodlouÏení. 

Nájemníci, ktefií fiádnû plní ustano-

vení nájemní smlouvy déle neÏ dva ro-

ky, mohou poÏádat o zmûnu smlouvy

z doby urãité na neurãitou. 

DluÏníkÛm nájemného nebudou

smlouvy prodluÏovány. 

● ● ●

- Na dobu voln˘ch dnÛ a svátkÛ na

konci roku dojednal bytov˘ odbor pro

nájemníky obecních bytÛ havarijní

sluÏbu pro pfiípadné havárie elektroin-

stalace ãi vytápûní nebo poruchy vody

a odpadÛ. 

V pfiípadû poruch na elektroinsta-
lacích volejte firmu: Rudolf Juro‰ek,
mobil: 0603 274 189, 0603 257 408,

tel. ã. 624 24 92. 

Instalatérské opravy (pfiípadnû

opravy ústfiedního topení v bytech) za-

jistí firma: Rudolf Ficek-FIKO, mo-

bil: 0602 533 945, 0607 816 443, tel.

ã.: 624 21 95, 624 34 45. 

Poruchy kotelen a plynu (pfiípadnû

poÏadavky na opravy ústfiedního tope-

ní v bytech) hlaste firmû Slezsko-
ostravské dílny, mobil: 0608 733 957,

telefon ã.: 624 12 60. 

DÛleÏité upozornûní: Pod po-
jmem havárie se rozumí závady
ohroÏující zdraví a majetek lidí. 

Ing. Pavel Slab˘, 
vedoucí odboru BH

■ 20. prosince se uskuteãní v kni-

hovnách ve Slezské Ostravû na Mi-

chálkovické ulici 181 a v knihovnû bu-

dovy Z· v Koblovû vánoãní besídky

pro dûtské ãtenáfie se zábavn˘mi sou-

tûÏemi a s vyhodnocením v˘tvarné

soutûÏe „Vyzdobme si knihovnu“ (od

12.00 do 16.00 hodin). Vítûzové bu-

dou odmûnûni cenami, v‰ichni úãast-

níci obdrÏí drobné dárky. 

■ 5. ledna 2001 v 19 hodin zaãne v

Kulturním domû v Michálkovicích

obecní ples. 

■ 30. ledna 2001 se v obfiadní síni

radnice pfiedstaví Ïáci ZU· E. Runda v

rámci klavírního koncertu, kter˘ zaãne

v l7 hodin. 

■ 19. února 2001 v 17 hodin zde

zaãne absolventsk˘ koncert. 

■ 9. února 2001 se uskuteãní v Kul-

turním domû v Michálkovicích ples

hefimanického Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ. Zaãátek ve 20 hodin. 

Bez záruky
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Volná místa v MŠ Na Liščině
Volná kapacita pro umístûní dûtí je v Matefiské ‰kole Na Li‰ãinû 14

v Hru‰ovû. BliÏ‰í informace podá paní fieditelka Miroslava Kufová. 

Tel. ã. 624 11 49.

Zápisy prvÀáãkÛ probûhnou v zá-

kladních ‰kolách v na‰em obvodu v

následujících termínech: v Základní

‰kole na Bohumínské ulici ve Slezské

Ostravû 17. a 18. ledna 2001 od 12.00

do 17.00 hodin, v Základní ‰kole na

Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû

16. a 17. ledna 2001 od 12.00 do

17.00 hodin, v Základní ‰kole na Pû‰í

ulici v Muglinovû 15. ledna 2001 od

12.00 do 17.00 hodin a 16. ledna 2001

od 14.00 do 16.00 hodin, v Základní

‰kole na ·krobálkovû ulici v Kunãiã-

kách 16. a 17. ledna 2001 od 12.00 do

17.00 hodin, v Základní ‰kole v Kob-

lovû na Anto‰ovické ulici 16. ledna

2001 od 12.00 do 17.00 hodin. 

V této dobû se v koblovské ‰kole

také uskuteãní zápis do pfiípravného

roãníku.

Zápisy do prvních tříd ve školách v našem obvodu

Ilustraãní foto: archiv SON

S jakými doklady na úřad práce
Stanete-li se nezamûstnan˘mi a

chcete-li se zaregistrovat na pfiíslu‰-

ném úfiadu práce jako uchazeãi o za-

mûstnání, musíte pfiedloÏit platn˘ ob-

ãansk˘ prÛkaz s trval˘m bydli‰tûm v

obvodu daného územního orgánu prá-

ce. Obãané, ktefií jiÏ pracovali, pfiedlo-

Ïí potvrzení zamûstnavatele z posled-

ního zamûstnání. Potvrzení by mûlo

zahrnovat dobu trvání pracovního po-

mûru, skuteãnosti rozhodující pro po-

souzení nároku na dovolenou na zota-

venou a závazky zamûstnance vÛãi za-

mûstnavateli. Nemûly by scházet údaje

o tom, zda a v jaké v˘‰i, v jakém pofia-

dí a v ãí prospûch jsou provádûny za

zamûstnancovy mzdy sráÏky. KaÏd˘

Ïadatel o zamûstnání musí na úfiadu

práce pfiedloÏit zápoãtov˘ list. 

Îadatelé o zaevidování, ktefií napo-

sledy vykonávali samostatnou v˘dû-

leãnou ãinnost, doloÏí potvrzení z pfií-

slu‰né správy sociálního zabezpeãení,

Ïe nejsou vedeni v evidenci osob sa-

mostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch. Absol-

venti  ‰kol doloÏí  doklad o skonãení

studia. Îeny, které konãí matefiskou

dovolenou, pfiedloÏí rodn˘ list dítûte,

muÏi po vojenské základní nebo civil-

ní sluÏbû musejí mít doklad o skonãe-

ní této sluÏby (napfi. vojenskou kníÏ-

ku). Obãané, ktefií pobírali pln˘ inva-

lidní dÛchod, pfiedloÏí rozhodnutí z

âSSZ Praha o odnûtí dÛchodu. MuÏi a

Ïeny se zmûnûnou pracovní schopnos-

tí pfiijdou s rozhodnutím o pfiiznání

ZPS nebo invalidního dÛchodu.

Odečty bytových měřičů tepla a vody
Bytov˘ odbor mûstského obvodu

Slezská Ostrava upozorÀuje nájemce

obecních bytÛ, Ïe v období od 2. ledna

2001 do 15. ledna 2001 budou provádût

pracovníci firmy I. G. B. Holding ode-

ãty bytov˘ch mûfiiãÛ tepla a vody. Pfies-

né datum a doba provádûní odeãtÛ bu-

dou uvedeny na písemném oznámení,

které bude vyvû‰eno také na vstupních

dvefiích. Ke kaÏdému topnému tûlesu

musí b˘t ve stanovenou dobu zaji‰tûn

voln˘ pfiístup, aby odeãet a v˘mûna

ampule pro mûfiení v roce 2001 mohly

probûhnout fiádnû a bez problémÛ. 

Správnost odeãtu potvrdí kaÏd˘ ná-

jemce vlastnoruãním podpisem. 

Nepodepsané odeãty nebudou brány

v úvahu a nájemní jednotka bude po-

vaÏována za nemûfienou. 

U nemûfiené nájemní jednotky lze

podle vyhlá‰ky 245/95 Sb. a ve znûní

vyhlá‰ky 85/98 Sb. úãtovat náhrady

podle prÛmûrné spotfieby zji‰tûné mû-

fiením a zv˘‰ené aÏ o 50 %. Náklady

na spotfiebu teplé uÏitkové vody mo-

hou b˘t podle této vyhlá‰ky nav˘‰eny

aÏ o 300 % ve srovnání s prÛmûrnou

spotfiebou. 

Z v˘‰e uvedeného tedy vypl˘vá, Ïe

je v zájmu kaÏdého nájemce, aby

umoÏnil ve stanoveném termínu povû-

fien˘m pracovníkÛm provedení odeãtu.

Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech bude moÏno

s pracovníky firmy I.G.B.Holding do-

hodnout náhradní termín provedení

odeãtu, a to nejpozdûji do 22. ledna

2001. 

Ing. Pavel Slab˘,  vedoucí BH

Upozornění nájemníkům 
obecních bytů

Sdělení občanům
● Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,

oznamují úpravy cen vodného a stoãného,

a to z následujících dÛvodÛ: 

a) kvÛli úplnému vyrovnání rozdílu cen

za vodné a stoãné u domácností a ostat-

ních odbûratelÛ v souvislosti s v˘mûrem

Ministerstva financí ã. 01/2001, 

b) z dÛvodu rÛstu ceny vody nakupova-

né od akciové spoleãnosti Severomoravské

vodovody a kanalizace, a.s., 

c) kvÛli zv˘‰ení cen vstupních materiá-

lu a zaji‰tûní nezbytného objemu oprav.

Za kubík pitné vody zaplatí odbûratelé od

1. ledna 2001 tedy: vodné 18,38 Kã, stoã-

né 15,36 Kã, celkem 33,74 Kã. (Ceny jsou

uvedeny vãetnû DPH 5 %.) 

● KaÏdé první a tfietí úter˘ v mûsíci, a

to v dobû od 15 do 16.30 hodin je otevfie-

na sociálnû právní poradna oblastního

spolku âeského ãerveného kfiíÏe v Ostravû

na ulici âerveného kfiíÏe 4 na Fifejdách (u

toãny trolejbusÛ). Osobní, pracovní a jiné

problémy pomÛÏe obãanÛm fie‰it zku‰en˘

právník. Poradna je bezplatná. 

● Od ledna roku 2001 se zvy‰uje mini-

mální mzda ze 4500 Kã na 5000 Kã, ãili

po zdanûní 4 184 Kã. Nynûj‰í úroveÀ Ïi-

votního minima dospûlé osoby tak pfiev˘‰í

o 414 Kã. NejniÏ‰í hodinová mzda se zv˘-

‰í z dosavadních 25 na 30 korun. 

Prodám rodinn˘ dÛm 3+1+1 v

Hefimanicích, s velkou garáÏí, hos-

podáfiskou budovou a zahradou,

kter˘ se nachází nedaleko zoo. Tel.

ã.: 069/623 63 61 (pouze veãer), ne-

bo mobil: 0603 710 012.

PRODEJ

Zveme Vás...

Nenavštívil vás Mikuláš?
Pak jste asi nebyli hodní jako my na

Základní ‰kole Chrustova 24. Mikulá‰

pfii‰el a donesl nám spoustu sladkostí.

Nechybûli ani andûlé. A ãerti. Ti vymet-

li v‰echny komíny, roury i trouby. I ku-

chafiky musely zpívat a recitovat básniã-

ky. V první a druhé tfiídû bylo sice i pár

slziãek, ty v‰ak brzy oschly a spí‰e pfie-

vládala radost z neobvyklé podívané.

Mnozí odrostlej‰í Ïáci dokonce vytrvale

Ïádali ãerty, aby si je odnesli s sebou

(asi jim je „peklo“ milej‰í neÏ ‰kola).

Tak, Mikulá‰i, go! Pfií‰tí rok Tû ãekáme

znovu. Mgr. Petr Herman



10. listopadu byl v Muglinovû v mís-

tech budoucí Vesniãky souÏití slavnost-

nû poloÏen a biskupem Lobkowiczem

posvûcen základní kámen k budoucí

Vesniãce souÏití, která by mûla b˘t po-

stavena za 56 t˘dnÛ. První obyvatelé by

se sem mûli stûhovat koncem pfií‰tího ro-

ku. 

Náklady na v˘stavbu tfiiceti rodinn˘ch

domkÛ a komunitního centra byly vyãís-

leny na zhruba 63 miliony korun, pfii-

ãemÏ 16,5 milionu korun bylo poskytnu-

to ministerstvem pro místní rozvoj a

mûsto Ostrava vykoupilo pozemky za

pût a pÛl milionu korun. Dal‰í finanãní

prostfiedky vûnovaly církevní a obãanské

organizace z âR i zahraniãí. O získání

dal‰ích prostfiedkÛ vede Diecézní charita

ostravsko-opavská intenzívní jednání. 

O bydlení ve vesniãce pro dvanáct

romsk˘ch, osm smí‰en˘ch a deset ne-

romsk˘ch rodin byl velk˘ zájem, vÏdyÈ

jenom po povodni v roce 1997 bylo zni-

ãeno v na‰em obvodu na tfii sta bytÛ. V˘-

bûr budoucích nájemníkÛ byl velmi peã-

liv˘. KaÏdá rodina, která zde bude byd-

let, musí odpracovat pfii v˘stavbû dvû stû

hodin a pût z budoucích obyvatel najde

pfii v˘stavbû pracovní místa u dodavatel-

ské firmy Bytostavu. 

Pfii slavnostním aktu poloÏení základ-

ního kamene byl také pfiítomen zmocnû-

nec Úfiadu vlády pro lidská práva Petr

Uhl, kter˘ ve svém projevu zdÛraznil, Ïe

se jedná o první projekt tohoto druhu v

âeské republice. Obãané zde v budouc-

nu bydlící budou platit nájemné podle

bûÏnû stanoven˘ch podmínek.
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Pûvecké sdruÏení Slezská Ostrava pat-

fií k uznávan˘m pûveck˘m sborÛm. Kro-

mû ãetn˘ch koncertních vystoupení a tur-

né získalo také hlavní cenu poroty na

Festivalu pûveck˘ch sborÛ v rámci Ja-

náãkova hudebního La‰ska. Umûleck˘m

vedoucím a dirigentem tohoto smí‰eného

pûveckého sboru je Mgr. Jan Spisar.

Zkou‰ky probíhají kaÏdou stfiedu na ka-

tedfie hudební v˘chovy Ostravské univer-

zity. V souãasnosti má sbor kolem ãtyfii-

ceti ãlenÛ a ve sv˘ch fiadách by rád pfiiví-

tal zájemce o sborov˘ zpûv - muÏe s hla-

sov˘m rozpûtím tenor a bas (zájemci se

dozvûdí bliÏ‰í informace na tel. ã. 612 55

72, a to ve v‰ední dny od 7.00 do 7.30

hodin ráno). Rozsáhl˘ repertoár písní sa-

há od pÛvabn˘ch renesanãních madriga-

lÛ aÏ po souãasnou experimentální hud-

bu. âlenové si rádi zazpívají i duchovní

písnû star˘ch mistrÛ, impresionistické

skladby, spirituály, písnû lidové i netra-

diãnû aranÏovan˘ populár. Pozoruhodné

je, Ïe skladby pfiedná‰ejí ve dvanácti ja-

zycích. 

Z historie sboru uveìme, Ïe my‰lenka

zaloÏit v Ostravû nov˘ smí‰en˘ pûveck˘

sbor se zrodila v létû roku 1989, kdy se v

tehdej‰ím závodním klubu b˘valého Do-

lu Petr Bezruã ve Slezské Ostravû se‰li

studenti a zku‰ení i zaãínající sboroví

zpûváci na prvních zkou‰kách. Slezská

Ostrava tak vstoupila do názvu sboru. 

Slezskou Ostravu reprezentovalo toto

umûlecké tûleso témûfi ve v‰ech zemích

Evropy, pfiipomeÀme, Ïe v leto‰ním roce

zpívali jeho ãlenové ve Velké Británii,

Belgii, Nûmecku (ve‰keré náklady spoje-

né s tûmito cestami si ov‰em hradí z

vlastních prostfiedkÛ). 

V loÀském roce natoãilo pûvecké

sdruÏení svÛj jiÏ tfietí kompaktní disk,

tentokrát v hale secesní kompresorovny

v Hornickém muzeu v Ostravû-Petfikovi-

cích. Nahrávka obsahuje úpravy star˘ch

hornick˘ch písní pro smí‰en˘ sbor s do-

provodem nejrÛznûj‰ích hudebních ná-

strojÛ a posluchaãÛm chce pfiiblíÏit poe-

zii a náladu b˘valého hornického folklo-

ru. Jak se to ãlenÛm pûveckého sdruÏení

povedlo, to mÛÏete, váÏení ãtenáfii, po-

soudit sami. Kompaktní disky a kazety s

nahrávkami v˘‰e uveden˘ch písní si mÛ-

Ïete zakoupit za pfiijatelnou cenu v os-

travském Informaãním centru na NádraÏ-

ní ulici vedle kavárny Elektra. Smí‰en˘ pûveck˘ sbor v Hornickém muzeu v Petfikovicích. Foto: Hana Kunzová

Úspěšné Pěvecké sdružení Slezská Ostrava

Základní kámen k Vesničce soužití položen

Na snímku svûcení základního kamene. Foto: Hana Kunzová

NezadrÏitelnû se blíÏící rok 2001 bude

jistû v lecãems zajímav˘. Skuteãnost, Ïe

bude prvním rokem tfietího tisíciletí, je

jaksi samozfiejmá, ale právû ta novost pod-

nítila k mnoha dal‰ím akcím. Jednou z

nich je i Evropsk˘ rok jazykÛ 2001, vyhlá-

‰en˘ Evropskou unií a Radou Evropy. Má

zdÛraznit hodnotu jazykové rozmanitosti a

také nutnost uchování v‰ech evropsk˘ch

jazykÛ. K celoevropské akci se pfiipojilo

také Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlo-

v˘chovy âeské republiky. Aktivnû na jeho

v˘zvu zareagovala Z· na Bohumínské uli-

ci 72 ve Slezské Ostravû. Uãitelé ãeského

jazyka i jazykÛ cizích se uÏ v pfiedstihu se-

‰li, aby se zamysleli, jak prospû‰né my‰-

lenky pfievést do ‰kolní praxe. Posoudili

pfiedev‰ím jazykovou rozrÛznûnost regio-

nu ‰koly a rozhodli se v hodinách dûtem

pfiibliÏovat jazyky jim nejbliÏ‰í; kromû

ãe‰tiny sloven‰tinu, pol‰tinu a rom‰tinu. A

vzhledem k tomu, Ïe nejintenzivnûji dove-

de jazyk pÛsobit v estetick˘ch kategoriích,

uãiní tak prostfiednictvím literárních dûl a

jejich pfiekladÛ do ãe‰tiny. 

Samozfiejmostí budou rÛznojazyãné ná-

stûnky, na nichÏ se budou v obmûnách ob-

jevovat dûtem blízká konverzaãní témata.

Do akce bude zapojen také ‰kolní ãasopis

KameÀák, na jehoÏ stránkách se objeví ja-

zyková okénka, kvízy a soutûÏe v ãe‰tinû,

angliãtinû a nûmãinû. 

Rok jazykÛ bude pro Základní ‰kolu na

Bohumínské ulici akcí celoroãní, ale jed-

ním z jejích stûÏejních vrcholÛ bude úno-

rov˘ Den matefiského jazyka, do nûhoÏ se

v podstatû zapojí v‰ichni vyuãující ‰koly.

A nejen ti, dokonce také pozvaní hosté,

napfi. spisovatelé, ktefií budou se sv˘mi

dûtsk˘mi ãtenáfii besedovat. 

Samozfiejmû, Ïe akce v evropském ro-

ce jazykÛ mají velice siln˘ akcent v˘chov-

n˘: funkce jazyka jako nástroje dorozumí-

vání rÛzn˘ch kultur je v rámci v˘chovy k

demokratickému obãanství nezastupitelná.

Mgr. Karel VÛjtek

V Základní škole na Kamenci už jsou připraveni na Evropský rok jazyků 2001

T˘den od 20. do 24. listopadu byl v

ostravské zoologické zahradû ve zna-

mení dûtí. Îáci 6. - 9. tfiíd základních

‰kol z celé severní Moravy zde porov-

návali své vûdomosti o ptácích. V zoo

se totiÏ konala soutûÏ mlad˘ch zoolo-

gÛ, která má jiÏ dlouholetou tradici a

Ïáci o ni projevují velk˘ zájem. Ani le-

tos tomu nebylo jinak. SoutûÏe se zú-

ãastnilo 1705 ÏákÛ ze 71 ‰kol ostrav-

ského regionu. Nejpoãetnûji bylo za-

stoupeno mûsto Ostrava, ale poãetné

skupiny pfiijely i z Karvinska, Opavska

a Fr˘decko-Místecka. Îáci soutûÏili ve

dvou kategoriích (6. a 7. tfiída, 8. a 9.

tfiída). 

Do finále, které se konalo v sobotu

9. 12., potom postoupilo 10 nejlep‰ích

druÏstev kaÏdé kategorie. Finalisty ãe-

kaly nároãné otázky, které pro nû pfii-

pravili ãlenové Kruhu pfiátel zoo Os-

trava, ktefií se pak na soutûÏi podíleli.

Tfii nejlep‰í druÏstva v kaÏdé kategorii

pak byla odmûnûna krásn˘mi knihami. 

30. listopadu probûhly v areálu zoo

kfitiny pûti mláìat rysa kanadského.

Jedná se o prvoodchov tohoto druhu v

rámci ãesk˘ch zoologick˘ch zahrad,

pfiiãemÏ ani v evropsk˘ch zoo nepatfií

rys kanadsk˘ mezi bûÏnû chovaná zví-

fiata. Ve volné pfiírodû je rys kanadsk˘

roz‰ífien od Alja‰ky aÏ po Nov˘

Foundland, vyskytuje se v severních

státech USA i ve Skalist˘ch horách.

Kmotrem a sponzorem rysích mláìat

se stal senátor ing. Vítûzslav Matu‰ka,

kter˘ v roce 1998 pokfitil i jejich rodi-

ãe. V leto‰ním roce také pfiispûl na

chov tygrÛ ussurijsk˘ch. 

K posledním pfiírÛstkÛm v zoo patfií

hfiebec zebry Grévyho, kter˘ dostal

jméno Goliá‰ a do Ostravy byl pfiive-

zen z V˘chodoãeské zoologické za-

hrady ve Dvofie Králové. Je‰tû do kon-

ce roku má b˘t do zoo pfiepraven ze

zoo v Edinburgu gibon siamang. 

A na co se jinak mohou náv‰tûvníci

tû‰it v prosinci? 16. prosince zde bude

nastrojen vánoãní stromeãek pro zví-

fiata volnû Ïijící v zoo. Tedy pro ptáky,

veverky, zajíce, daÀky. . . 

Jako vánoãní ozdoby poslouÏí mr-

kev, jablíãka ãi lÛj. 

Od 23. do 31. prosince budou mít

dûti do 15 let do zoo voln˘ vstup,

ov‰em dûti do 10 let musejí pfiijít v do-

provodu dospûlé osoby. 

Prom. biolog Josef Stehlík, CSc., 
fieditel

V době vánočních prázdnin
mohou děti do zoo zdarma

Informace sociálního 
odboru těžce zdravotně

postiženým občanům
S Ïádostmi o jednorázové pfiíspûvky

na opatfiení zvlá‰tních pomÛcek, na

úpravy bytu a bezúroãné pÛjãky se ob-

racejte od 1. ledna 2001 na Magistrát

mûsta Ostravy, odbor sociálních vûcí,

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

travû, tel. ã. 615 91 11. 

Zdenûk Mat˘sek, 
vedoucí sociálního odboru



Zaãátkem záfií byl jako ve v‰ech ‰ko-

lách v na‰í republice zahájen ‰kolní rok i

ve Stfiední odborné ‰kole a ve Stfiedním

odborném uãili‰ti v Ostravû-Kunãicích

na Vratimovské ulici 681. 

ZároveÀ od 1. záfií do‰lo ke zmûnû ná-

zvu a místo b˘valého „Centrum odborné

pfiípravy fiemesel a podnikání“ (COP) je

‰kola nositelem názvu Stfiední odborná

‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû Ostrava-

Kunãice (dále jen SO·). Ke zmûnû do‰lo

v souvislosti s ukonãením projektu b˘va-

lého Ministerstva hospodáfiství âR a v

souladu se znûním souãasné ‰kolské le-

gislativy. Nov˘ název, i kdyÏ ponûkud

del‰í, lépe vyjadfiuje obsahové zamûfiení

‰koly a její postavení v síti stfiedních ‰kol. 

Stfiední odborná ‰kola v Ostravû-Kun-

ãicích na Vratimovské ulici patfií mezi

nejvût‰í v regionu severní Moravy a

Slezska. ·kolu nav‰tûvuje 1279 ÏákÛ,

185 z nich je zafiazeno do nástavbového

typu studia. 

Nabídka jednotliv˘ch oborÛ vzdûlá-

vání je znaãnû rozmanitá. V odvûtvích

strojírenství, elektrotechnika, hutnictví,

doprava a sluÏby jsou k dispozici pro

absolventy základních ‰kol 3 studijní

obory SO· s maturitou, 4 studijní obory

SOU s maturitou a vyuãením, 19 uãeb-

ních oborÛ SOU s v˘uãním listem a v

nástavbovém studiu pro absolventy tfií-

let˘ch uãebních oborÛ pût oborÛ. 

Skuteãnost, Ïe ministerstvo ‰kolství,

mládeÏe a tûlov˘chovy sniÏuje v souvis-

losti se vstupem do Evropské unie poãty

vzdûlávacích oborÛ, se projevuje i v na‰í

stfiední odborné ‰kole. JiÏ ve stávajícím

‰kolním roce byla zahájena v˘uka v no-

v˘ch integrovan˘ch uãebních oborech

zámeãník-zámeãnice a elektrikáfi pro sil-

noproud, které nahradí obory mechanik

opraváfi, strojní mechanik a elektrome-

chanik ve v‰ech odborn˘ch zamûfieních.

V pfií‰tím ‰kolním roce tyto nové obory

dále nahradí obor mechanik chladicích

zafiízení. Podstata v˘uky nov˘ch oborÛ

spoãívá na spoleãném odborném zákla-

du a specializaci ve vy‰‰ích roãnících

studia. 

Zajímavou a jistû pfiitaÏlivou novinkou

v nabídce studijních oborÛ Stfiední odbor-

né ‰koly v Kunãicích je nov˘ typ stfiedo-

‰kolského studia – technické lyceum. Jed-

ná se o maturitní obor, zamûfien˘ na v‰e-

obecnû vzdûlávací pfiedmûty, v˘poãetní

techniku a odbornou orientaci ve strojí-

renství nebo elektrotechnice. Sv˘m sloÏe-

ním v˘uka obsahuje uãivo jak stfiední od-

borné ‰koly, tak gymnázia a pfiipravuje

studenty pro studium na vysoké ‰kole. 

Dal‰í nov˘ nástavbov˘ obor – technic-

kohospodáfiské a správní ãinnosti – je ur-

ãen absolventÛm tfiíletého uãebního obo-

ru technicko-administrativní pracovník. 

Snahou ‰koly je samozfiejmû neztratit

kontakt s praxí, neboÈ prÛmyslové tech-

nologie se neustále zdokonalují. Lze

konstatovat, Ïe i pfies souãasné finanãní

potíÏe ve ‰kolství jsou ‰kolní didaktické

pomÛcky systematicky inovovány a mo-

dernizovány. V leto‰ním roce bylo v˘-

znamnû doplnûno poãítaãové programo-

vé vybavení, otevfieny dvû nové jazyko-

vé laboratofie pro nûmãinu a angliãtinu,

vybavené ‰piãkovou technikou. V prak-

tickém vyuãování probûhla rekonstrukce

tfií dílen pro studijní obor mechanik-

elektronik. Byla rovnûÏ dokonãena po-

slední etapa úpravy sociálních zafiízení. 

V souãasné dobû je v plném proudu

pfiíprava na ‰kolní rok 2001-2002, ze-

jména nábor ÏákÛ do prvního roãníku.

Informace o studiu získají rodiãe a jejich

dûti buì v prÛbûhu Dne otevfien˘ch dve-

fií 13. ledna 2001, nebo na internetové

stránce www.comp.cz/cop-rap. 

Stanislav Drozd

Zajímavé akce v Pomocné
škole v Kunčicích

V listopadu pfiipravili uãitelé této

‰koly pûveckou soutûÏ, v níÏ zvítûzili

Diana Valkoviãová a Michal Kfienek.

V prosinci se konala jiÏ tradiãní miku-

lá‰ská nadílka a náv‰tûva divadelního

pfiedstavení. 13. 12. nav‰tívili Ïáci v

rámci ‰kolního v˘letu skanzen v RoÏ-

novû pod Radho‰tûm. Ve vánoãním

období nebude chybût tradiãní vánoãní

besídka. A co chystáme do budoucna?

Na bfiezen a duben v˘tvarnou soutûÏ

zvanou„Beru‰ka“, recitaãní soutûÏ a

velikonoãní hody. V kvûtnu probûhne

sportovní olympiáda a náv‰tûva mysli-

vecké chaty ve Vratimovû. 

Na tomto místû bych také chtûla po-

dûkovat sponzorÛm za penûÏité a ma-

teriální dary: spoleãnosti s ruãením

omezen˘m OZO, Kunãice, Nové huti,

a. s. , Kunãice, panu Kubíãkovi z Vra-

timova, rodiãÛm – Navrátilov˘m a

Hemzov˘m, panu Barto‰ovi za finanã-

ní dar a schodolez a firmû Helebrand

za nábytek do ‰aten a cviãné kuchynû

za nízké ceny. 

Mgr. Jifiina Pandularisová,
fieditelka ‰koly
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SOŠ a SOU v Ostravě-Kunčicích vás zve na Den otevřených dveří

Chovatelé, pozor!
6. ledna 2001 od 8.00 do 12.00 hodin se uskuteãní v Domû chovatelÛ na Raj-

nochovû ulici 226 v Kunãiãkách stolní oceÀování králíkÛ. 

KaÏdou nedûli dopoledne také probíhá v areálu chovatelského stfiediska na Chi-

tussiho ulici ve Slezské Ostravû prodej drobného zvífiectva.

▼ Foto z areálu chovatelského stfiediska na Chitussiho ulici
Provozovatelům malých

zdrojů znečisťování ovzduší
Úsek Ïivotního prostfiedí odboru v˘-

stavby upozorÀuje provozovatele ma-

l˘ch zdrojÛ zneãisÈování ovzdu‰í, tj. za-

fiízení o v˘konu do 200 kW, aby neza-

pomnûli odevzdat do 15. 2. 2001 na v˘-

‰e uveden˘ úsek „Oznámení o zdroji

zneãisÈování ovzdu‰í“. Povinnost se t˘-

ká právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob

oprávnûn˘ch k podnikání, které jsou

provozovateli mal˘ch zdrojÛ zneãisÈo-

vání ovzdu‰í a tyto zdroje vyuÏívají k

podnikatelské ãinnosti (jedná se o topná

média, jak˘mi jsou koks, dfievo, zemní

plyn, svítiplyn, petrolej, topn˘ olej s ob-

sahem síry do 0,30 %). 

Ing. Jana Mû‰Èanová, 
úsek ÎP, odbor v˘stavby

Nebezpečný odpad nepatří do popelnice
Pod pojmem „nebezpeãn˘ odpad z

domácností aneb drobn˘ chemick˘ od-

pad“ se skr˘vá také fiada v˘robkÛ den-

ní potfieby. Obsahují toxické látky –

rtuÈ, kadmium, olovo z baterií, teplo-

mûrÛ a barev, organická rozpou‰tûdla

z lepidel a fiedidel, pesticidy aj. Kon-

krétnû se jedná o baterie v‰eho druhu,

záfiivky a v˘bojky, ãisticí prostfiedky

na okna, odpady a WC, latexové a ole-

jové barvy, prázdné plechovky od ba-

rev, asfalt a stfie‰ní dehet, pouÏit˘ mo-

torov˘ a pfievodov˘ olej, autobaterie,

postfiiky a umûlá hnojiva, ale také bar-

vy pro umûlce, inkousty, teplomûry a

léky aj. 

Velkoobjemové odpady jsou takové

odpady z domácností, které se pro své

rozmûry nevejdou do popelnic a kon-

tejnerÛ, to znamená nábytek, koberce,

‰rot, televizory a bílé domácí spotfiebi-

ãe. 

V na‰em obvodû mohou obãané ne-

bezpeãn˘ a velkoobjemov˘ odpad

odevzdat v areálu spoleãnosti OZO v

Kunãicích na Fr˘decké ulici, a to zdar-

ma. Otevírací doba je v pondûlí-pátek

od 7.00 do 17.00 hodin, v sobotu od

8.00 do 12.00 hodin. 

Pozor – tato sluÏba je urãena pouze

pro obãany, nikoliv pro podnikatele,

ktefií za odevzdání nebezpeãného od-

padu z produkce jejich firem musejí

platit!

Velké sportovní výkony na malé
sportovní soutěži – školní turnaj

ZŠ na Pěší ulici ve florbale
28. listopadu 2000 se v Základní ‰kole

na Pû‰í ulici v Muglinovû uskuteãnil

„·kolní florbalov˘ turnaj“, do kterého se

zapojilo asi 100 dûvãat a chlapcÛ – ÏákÛ

II. stupnû na‰í Z·. 

Turnaj byl realizován ve ãtyfiech kate-

goriích - mlad‰í a star‰í Ïákynû a mlad‰í

a star‰í Ïáci. V prÛbûhu turnaje se opût

potvrdilo známé pravidlo, Ïe za hodnot-

n˘mi sportovními v˘kony není nutno jez-

dit na olympiádu ãi mistrovství svûta, ale

Ïe je moÏno je spatfiit i na tûch organizaã-

nû nejniÏ‰ích úrovních, jako byl ná‰ ‰kol-

ní turnaj. Jednotlivé soutûÏící dûti ze se-

be vydaly vskutku v‰echny své fyzické

síly i taktické schopnosti a postaraly se o

velice hodnotn˘ a pohodov˘ sportovní

záÏitek. 

Vítûzi jednotliv˘ch kategorií se stali

mlad‰í Ïáci i mlad‰í Ïákynû spojen˘ch 6.

roãníkÛ. V kategorii star‰ích ÏákyÀ pak

dívky spojen˘ch 9. roãníkÛ a v kategorii

star‰ích ÏákÛ chlapci tfiídy 9.B. Nejlep‰í-

mi hráãi turnaje byli vyhlá‰eni Daniel

Holinka z 9.B. a Martin ·ãibrav˘ z 6.A. 

Dal‰ím plánovan˘m ‰kolním sportov-

ním turnajem na‰í základní ‰koly bude

„Pololetní turnaj ve stolním tenise“. UÏ

se v‰ichni tû‰íme. 

Mgr. Franti‰ek Vrána, fieditel ‰koly

Jak se v minulosti
slavívaly Vánoce
·tûdr˘ den byl dnem postu, dopro-

vázen˘ fiadou lidov˘ch zvykÛ, od roz-

manit˘ch povûr aÏ po poetické obyãe-

je. V 16. a 17. století chodívaly po

vsích na ·tûdr˘ den rÛzné ma‰kary, je-

jichÏ pÛvod sahal aÏ k pfiedkfiesÈan-

sk˘m obfiadÛm zimního slunovratu. S

koledou chodívali buì past˘fii, nebo

ponocn˘. Pfied vstupem do domu trou-

bili na dlouhé rohy a zpívali koledy a

za odmûnu je hospodynû obdarováva-

ly peãivem, ovocem ãi penûzi. 

Adventní pÛst konãil v tento den s

v˘chodem první hvûzdy. ·tûdroveãer-

ní veãefie mûla obvykle nûkolik chodÛ

– hrachovou nebo ãoãkovou polévku,

nákyp s houbami, pukance s mákem a

medem a fiadu dal‰ích. Kapr se stal

bûÏn˘m pokrmem podávan˘m na ‰tûd-

roveãerním stole aÏ v 19. století. Jídla

muselo b˘t v tento slavnostní veãer to-

lik, aby se v‰ichni nasytili a je‰tû zby-

lo, neboÈ to bylo podle lidové tradice

zárukou hojnosti v pfií‰tím roce. 

Tradice stavûní jesliãek sahá do ro-

ku 1223. Franti‰ek z Assisi dal pfied

Vánocemi toho roku postavit v jeskyÀ-

ce u vsi Greccio jesle vystlané senem.

Od té doby ‰ífiili jesliãky po celé Evro-

pû ãlenové franti‰kánského fiádu. Sku-

teãn˘ poãátek betlémÛ lze datovat do

poloviny l6. století. Z církevního pro-

stfiedí se jesliãky dostávaly do zámkÛ a

v 18. století i do domácností ve mûs-

tech a na venkovû. Betlémy se zhoto-

vovaly ze dfieva, z keramiky, z kuku-

fiiãného ‰ustí, tûsta, vosku, sádry nebo

papíru. Zdobení vánoãního stromku je

zvykem je‰tû mlad‰ím neÏ stavûní jes-

liãek. První zmínka o vánoãním strom-

ku pochází z brémské kroniky z roku

1570. Poãátkem 19. století se objevil v

ãesk˘ch zemích. Vánoãní stromky vy-

tlaãovaly postupnû ze svûtnic betlémy. 



K základním lidsk˘m právÛm patfií

právo dítûte na zdrav˘ a pfiízniv˘ v˘-

voj. Zaji‰tûní realizace tohoto práva,

které patfií k povinnostem státu, umoÏ-

Àuje také nov˘ zákon ã. 359/1999 Sb. ,

o sociálnû-právní ochranû dûtí, kter˘

nabyl úãinnosti 1. dubna. Na podrob-

nosti jsme se zeptali Martiny Pastoro-

vé a Martiny Vondrákové, pracovnic

odboru sociálních vûcí, oddûlení péãe

o dûti. 

Koho se právní úprava t˘ká?
Zákon stanoví okruh dûtí, kter˘m se

sociálnû-právní ochrana zaji‰Èuje. V

plném rozsahu podle zákona se jedná o

dûti, které trvale nebo dlouhodobû po-

b˘vají na území âeské republiky. V

omezeném rozsahu, tj. v rozsahu zaji‰-

tûní nezbytné pomoci, se sociálnû-

právní ochrana poskytuje i dûtem, kte-

ré se na území âeské republiky zdrÏují

jen pfiechodnû. Orgány zaji‰Èujícími

sociálnû-právní ochranu jsou mj.

okresní úfiady, obce v pfienesené a sa-

mostatné pÛsobnosti, nadace, obãan-

ská sdruÏení, církve a dal‰í právnické a

fyzické osoby. 

Jak je sociálnû-právní ochrana
specifikována?

StûÏejním principem sociálnû-práv-

ní ochrany je zájem a blaho dítûte. Je

zamûfiena na dûti, jejichÏ rodiãe neplní

povinnosti plynoucí z rodiãovské zod-

povûdnosti, byly svûfieny do v˘chovy

jiné fyzické osoby neÏ rodiãe a tato

patfiiãnû neplní své povinnosti, nebo na

dûti, které vedou zahálãiv˘ nebo ne-

mravn˘ Ïivot. 

KaÏd˘ obãan je oprávnûn upozornit

orgán sociálnû-právní ochrany na po-

ru‰ování povinností nebo zneuÏívání

práv, vypl˘vajících z rodiãovské zod-

povûdnosti. I dítû se mÛÏe obrátit s Ïá-

dostí o ochranu na pfiíslu‰n˘ orgán,

kter˘ mu musí buì pomoci (je-li to v

jeho moÏnostech), nebo upozornit na

tuto situaci jin˘ orgán, kter˘ mÛÏe dí-

tûti konkrétní pomoc zajistit. Pfiíslu‰-

n˘mi orgány jsou zejména okresní úfia-

dy, obce, soudy a orgány policie. 

Jaké povinnosti náleÏí v sociálnû-
právní ochranû obcím?

Paragraf 10 tohoto zákona uvádí, Ïe

pfiíslu‰ní pracovníci obecních úfiadÛ

mají za povinnost vyhledávat dûti, je-

jichÏ situaci je nutno hodnotit jako stav

ohroÏení nebo naru‰ení pfiíznivého v˘-

voje. Budou také poskytovat rodiãÛm

poradenství pfii v˘chovû a péãi o dûti. 

V nûkter˘ch pfiípadech jistû nebu-
de mít pÛsobení orgánÛ sociálnû-
právní ochrany Ïádoucí v˘sledek. . . 

Obce nebo soudy potom mohou

pouÏít v˘chovná opatfiení podle záko-

na o rodinû. Velmi závaÏná a zásadní

v˘chovná opatfiení potom mohou vy-

dávat okresní úfiady. Jedná se o návrhy

na omezení nebo zbavení rodiãovské

zodpovûdnosti, nebo návrhy na nafiíze-

ní ústavní v˘chovy dítûti. 

Jak se bude fie‰it zprostfiedkování
osvojení nebo pûstounské péãe?

Zprostfiedkování osvojení nebo pûs-

tounské péãe se provádí jen na základû

Ïádosti fyzické osoby, podané okresní-

mu úfiadu, v Ostravû tedy MMO-odbo-

ru sociálních vûcí. Obãané, ktefií budou

mít zájem stát se pûstouny nebo osvo-

jiteli, musí se Ïádostí pfiedloÏit pfiíslu‰-

né doklady, potfiebné pro zji‰tûní, Ïe

budou schopny zajistit kvalitní péãi o

dítû. Dûkuji za rozhovor.

BlíÏí se oslavy konce roku a konce

tohoto tisíciletí, které budou jistû znaã-

nû boufilivé a hluãné. Rodiãe jiÏ nyní v

dobû pfiedvánoãních nákupÛ kupují

sv˘m dûtem u rÛzn˘ch pokoutních pro-

dejcÛ svûtlice, dûlobuchy a dal‰í rÛzné

zboÏí, pouÏívané v prÛbûhu oslav v po-

slední den starého roku. Ale pozor! V

rÛzn˘ch stáncích se ãasto prodávají v˘-

robky nevyzkou‰ené, bez pfiiloÏeného

návodu v ãe‰tinû, které mnohdy nepro-

‰ly státní zku‰ebnou a nejsou doporuãe-

ny na na‰em trhu k prodeji. Pfii jejich

pouÏití mÛÏe dojít ke zranûní. VÏdyÈ ne

jednou se jiÏ stalo, Ïe svûtlice vystfiele-

ná do vzduchu nabrala jin˘ smûr a vlét-

la oknem do protûj‰ího bytu, kde zrani-

la nic netu‰ící pfiítomné osoby. Byl

jsem dokonce svûdkem i toho, Ïe vy-

stfielená svûtlice spadla do koãárku, kde

popálila malé dítû. 

Na tomto místû bych chtûl apelovat

na rodiãe, aby vûnovali více pozornosti

sv˘m nezletil˘m dûtem a zejména dorÛ-

stajícím chlapcÛm, ktefií o pÛlnoci vyrá-

Ïejí ze sv˘ch domovÛ do ulic, kde se

pfiedhánûjí v tom, kdo udûlá více rámu-

su, nebo vystfielí v˘‰e svou svûtlici. 

UpozorÀuji je‰tû na skuteãnost, Ïe v

poslední den loÀského roku do‰lo k jed-

né ne‰Èastné náhodû v na‰em obvodu, a

to konkrétnû v Hefimanicích. Jist˘ muÏ

zde manipuloval s perkusním revolve-

rem pfied svou rodinou a s tvrzením, Ïe

zbraÀ není nabitá, si ji pfiiloÏil k hlavû a

zmáãkl spou‰È. Vy‰la rána a muÏ byl na

místû mrtev. Proto varuji: neohroÏujte

sebe, ani své blízké ãi jiné osoby rÛzn˘-

mi zbranûmi, aÈ uÏ legálnû ãi nelegálnû

drÏen˘mi. 

Na závûr tohoto ãlánku bych chtûl

popfiát v‰em obãanÛm obvodu Slezská

Ostrava pfiíjemné proÏití vánoãních

svátkÛ a hodnû osobních i pracovních

úspûchÛ v novém miléniu. 

Mjr. Bc. Josef Pekárek, 
vedoucí OOP Slezská Ostrava
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Úprava sociálně-právní ochrany dětí

Při silvestrovských oslavách dbejte na bezpečnost

- Pfii opravû domu potfiebuji posta-
vit le‰ení na sousedovû pozemku.
Mám na to právo a za jak˘ch podmí-
nek?

-V obãanském zákoníku je stanove-

no, ãeho se musí vlastník zdrÏet, upra-

vuje-li oplocení pozemkÛ a uvádí zása-

dy, které je nutné dodrÏovat pfii vstupu

na sousedÛv pozemek. Vlastníci souse-

dících pozemkÛ jsou povinni umoÏnit

vstup na své pozemky, pfiípadnû stavby

na nich stojící, av‰ak pouze v nezbytné

mífie a nezbytnû nutnou dobu a pokud

to nezbytnû vyÏaduje údrÏba a obhos-

podafiování sousedících pozemkÛ a sta-

veb. Soused je tedy povinen pustit Vás,

pfiípadnû dal‰í osoby, napfiíklad pracov-

níky stavební firmy, ktefií budou práce

provádût, na svÛj pozemek. Pokud je to

nutné, musí dovolit také umístûní sta-

vebních pomÛcek, napfiíklad le‰ení. 

Na druhé stranû v‰ak Vám zákon sta-

noví povinnost nahradit ‰kodu, která by

touto ãinností na sousedovû pozemku

vznikla. Pokud by napfiíklad le‰ení bylo

postaveno do záhonu, kter˘ by byl tím-

to zniãen, jste povinen sousedovi

vzniklou ‰kodu bezezbytku a bez zby-

teãného prodlení nahradit. 

Dal‰ím právním pfiedpisem, kter˘

upravuje tuto situaci, je stavební zákon.

Pfiíslu‰n˘ stavební úfiad mÛÏe uloÏit

vlastníkÛm sousedních pozemkÛ a sta-

veb, aby strpûli provedení prací (aÈ uÏ

stavby, zmûny stavby nebo nezbytn˘ch

úprav, udrÏovacích a zabezpeãovacích

prací a podobnû) na sv˘ch pozemcích. 

Stavebníkovi je pak zákonem uloÏe-

na povinnost dbát, aby co nejménû ru‰il

uÏívání sousedních pozemkÛ a staveb,

dbát, aby nevznikly ‰kody a povinnost

uvést sousední pozemek nebo stavbu

do pÛvodního stavu.

Řidiči, pozor!
Od 1. prosince byl zaveden také v

Ostravû projekt prevence kriminality s

názvem „STOP 24“. Vychází ze sku-

teãnosti, Ïe v noãní dobû, zhruba od

pÛlnoci do páté hodiny ranní, uÏívá

motorová vozidla asi sedm procent fii-

diãÛ, pfiiãemÏ policejní anal˘zy doká-

zaly, Ïe v tomto ãasovém úseku dochá-

zí k nejvût‰ímu poãtu krádeÏí automo-

bilÛ. 

V praxi bude v‰e probíhat tak, Ïe ve

v‰ech policejních sluÏebnách a na do-

pravním inspektorátû budou pro zájem-

ce z fiad fiidiãÛ zdarma k dispozici sa-

molepky ve tvaru pravidelného osmiú-

helníku zelené barvy, uvnitfi s nápisem

STOP 24. Tato ãíslovka vyjadfiuje ho-

dinu, po které oznaãené vozidlo není

obvykle v provozu. Samolepky jsou k

dispozici zdarma a fiidiã si je nalepí

nejlépe do pravého spodního rohu skla

zadního okna, nebo na okno zadních

dvefií vozu. Tímto umístûním není sní-

Ïen ani omezen v˘hled fiidiãe z vozidla

a symbol je dobfie viditeln˘ i za tmy.

Nalepením symbolu dá majitel vozidla

policistÛm najevo, Ïe jeho automobilu

mají vûnovat zv˘‰enou pozornost.

Ov‰em zároveÀ si fiidiã musí b˘t vû-

dom toho, Ïe vyjede-li po pÛlnoci, mÛ-

Ïe b˘t policisty i nûkolikrát kontrolo-

ván. Tato skuteãnost je ostatnû uvede-

na i v pouãení na rubu samolepky.

Oznaãení je tedy nevhodné pro vozid-

la, která pravidelnû jezdí v noãní dobû. 

Samozfiejmû, Ïe oznaãení nálepkou

není samospasitelné, ale je to pouze je-

den z prvkÛ v celém komplexu opatfie-

ní k zamezení odcizení vozidla.

Odpovídáme na dotazy čtenářů:

Vozíčkáři děkují
Ostravská organizace vozíãkáfiÛ

dûkuje Mûstskému obvodu Slezská

Ostrava za finanãní dotaci, kterou

mimo jiné pouÏila na vydávání os-

travského zpravodaje pro vozíãkáfie,

jejich pfiátele a fandy, obãasníku,

kter˘ nese název VOZKA. Hlavním

zámûrem zpravodaje je informovat

tûÏce zdravotnû postiÏené ostravské-

ho regionu, zejména  vozíãkáfie, o

záleÏitostech souvisejících s jejich

Ïivotem a zviditelÀovat problemati-

ku tûÏce zdravotnû postiÏen˘ch mezi

ostatními obãany. Zpravodaj obsa-

huje rubriky vûnované sociálním a

zdravotním otázkám, poradentví o

bezbariérov˘ch pfiístupech, ‰kolství,

kultufie a sportu, pfiiná‰í rozhovory

se zajímav˘mi lidmi, zpravodajství

ze zajímav˘ch akcí, ale i humorné

ãlánky, dává také prostor pro dopisy

ãtenáfiÛ o jejich zku‰enostech s Ïivo-

tem se zdravotním handicapem. 

Zpravodaj vychází 6x roãnû a má

24 strany. 

Ostravská organizace vozíãkáfiÛ je

obãanské sdruÏení, jehoÏ hlavním cí-

lem je prosazování nezávisl˘ch fo-

rem Ïivota zdravotnû handicapova-

n˘ch obãanÛ. âleny jsou nejen vo-

zíãkáfii, ale i chodící tûlesnû postiÏe-

ní i zcela zdraví lidé, na‰i pfiátelé,

nechybûjící na Ïádné z na‰ich akcí.

Organizace poskytuje stavební a so-

ciální poradenství, pofiádá  spoleãen-

ské, kulturní  a  sportovní akce, zdra-

votnû-sociální rekondiãní pobyty,

spolupracuje také s orgány státní

správy. 

Zavedla také a uÏ druh˘ rok pro-

vozuje speciální dopravu pro tûÏce

tûlesné postiÏené spoluobãany-AL-

DIO. Upraven˘ mikrobus s plo‰inou

zájemce o dopravu odveze od dvefií

jeho domu aÏ ke dvefiím místa, kam

se potfiebuje dopravit, aÈ uÏ na úfiad,

nebo do zdravotnického stfiediska, k

vlaku, za kulturou nebo na náv‰tûvu.

Pfiepravu lze objednat telefonicky na

dispeãinku ALDIO na ostravském

telefonním ãísle 35 15 l3 v dobû od

8.00 do 13.00 hodin, pfiípadnû je

moÏno nechat na záznamníku vzkaz.

Na tomto telefonním ãísle se mÛÏete

také pfiihlásit k odbûru zpravodaje

VOZKA, informovat se o rÛzn˘ch

záleÏitostech, souvisejících s ãinnos-

tí Ostravské organizace vozíãkáfiÛ a

pokládat dotazy, t˘kající se Ïivota s

tûlesn˘m handicapem. 

Organizace ráda pfiijme do sv˘ch

fiad dal‰í zájemce, ktefií by s ní chtûli

spolupracovat. Úãast na akcích není

podmínûna ãlenstvím v organizaci,

Ïádné omezení  zde neplatí. Jsme or-

ganizací otevfienou, která slouÏí li-

dem, potfiebujícím pomoc-lidem, ja-

ko jsme my sami, ale i na‰i fandové

a pfiátelé. 

Ing. Petr Dzido, 
‰éfredaktor zpravodaje VOZKA
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SLUÎBY POH¤EBNÍ
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 91

(vedle kostela svatého Josefa) 

Tel. ã. 624 84 60
pohotovost: 0603 253 352
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Agentura SESTRA - Domácí péãe, 
Ostrava-Muglinov,

Hladnovská 119

roz‰ifiuje svou nabídku sluÏeb 
pro obãany celé Ostravy.

Od 1. 11. 2000 si u nás mÛÏete objednat placenou asistenãní,

peãovatelskou nebo o‰etfiovatelskou péãi pro nemocného ne-

bo postiÏeného klienta v jeho vlastním bytû.

Podle pfiání klienta, nebo jeho zástupce sestavíme plán

komplexní o‰etfiovatelské a peãovatelské péãe.

Není potfieba udûlat nic více, neÏ zavolat na telefonní ãíslo:

069/691 11 12
069/624 19 88

Pfiijedeme za Vámi.

VáÏení pfiátelé,

oznamujeme Vám zfiízení nového 
poradenského místa âMSS, a.s.

V NÁKUPNÍM CENTRU 

SLEZSKÁ OSTRAVA 

NA ULICI HLADNOVSKÉ.

P¤ESVùDâTE SE SAMI!

Uzavfiete stavební spofiení do konce roku 
a mÛÏete získat:

1. CD podle vlastního v˘bûru

2. Úãast v soutûÏi o 10 zájezdÛ v hodnotû 

20 000 Kã

3. Státní podporu aÏ 4500 Kã

4. Kombi-úrazové poji‰tûní zdarma

5. V˘raznû vy‰‰í zhodnocení Va‰ich vkladÛ.

AUTOBAZAR Jifií Weiss
Hladnovská ulice, Ostrava-Muglinov, 712 00

V˘kup vozidel

Za Va‰e vozidlo dostanete peníze ihned na ruku
Vyfiídíme ve‰keré formality na dopravním inspektorátu

Vykupujeme i havarovaná vozidla

Otevírací doba: pondûlí-pátek od 9.00 do 17.00 hodin
sobota: od 9.00 do 12.00 hodin

Tel. ã. 069/624 45 81, mobil: 0603 710 012

Na tûchto základech mÛÏete stavût
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