
V poslední dobû stále ãastûji dochá-

zí k vandalskému niãení a vykrádání

hrobov˘ch míst na hfibitovech.

V mûstském obvodu Slezská Ostrava

se to t˘ká pfiedev‰ím centrálního hfibi-

tova na ulici Tû‰ínské, kter˘ svou roz-

lohou 26,7 hektaru patfií mezi nejvût‰í

hfibitovy v kraji. Skládá se ze dvou

ãástí. Hfibitov u kostela sv. Josefa byl

zaloÏen v roce 1908. Na nûj navazuje

nová ãást, která je v provozu od roku

1944. Z uvedené kapacity pohfiebních

míst je obsazeno 20 134 míst, z toho

12 474 hrobov˘ch míst, 7 076 urno-
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteční 

15. března 2001 
od 15.00 hodin 

v Kulturním domě
v Muglinově. 

Zasedání je veřejné. 

Na svém 11. zasedání 21. 12. 2000

zastupitelé mûstského obvodu Slezská

Ostrava schválili mj.:

- návrh rozpoãtu mûstského obvodu

Slezská Ostrava na rok 2001, 

rozhodli mj. o prodejích pozemkÛ,

ãástí pozemkÛ a podílÛ k pozemkÛm, 

zfiídili organizaãní sloÏky mûstské-

ho obvodu Slezská Ostrava, které na-

hradily b˘valé zálohové organizace

pfied‰kolních, ‰kolních a ‰kolsk˘ch

zafiízení zejména podle zákona ã.

128/2000 Sb., ã. 250/2000 Sb. a ã.

132/2000 Sb.,

- svûfiili starostovi a místostarostÛm

zaji‰Èování konkrétních úkolÛ v samo-

statné pÛsobnosti takto: 

a) starosta na úsecích: 

- vnûj‰ích vztahÛ mûstského obvo-

du, 

- publicity a informovanosti o ãin-

nosti mûstského obvodu, 

- kontrolní ãinnosti, 

- zaji‰Èování pfiipravenosti mûstské-

ho obvodu na fie‰ení krizov˘ch situací, 

- plnûní úkolÛ stanoven˘ch v para-

grafu l6 zákona o integrovaném zá-

chranném systému v rozsahu pokynÛ

primátora, 

- plnûní úkolÛ stanoven˘ch v para-

grafu 23 zákona o krizovém fiízení

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v rozsahu

pokynÛ primátora, 

- spolupráce s Policií âR pfii zabez-

peãování místních záleÏitostí vefiejné-

ho pofiádku, 

- smluvních vztahÛ a zadávání ve-

fiejn˘ch zakázek, 

b) místostarosta na úsecích: 

- financí, 

- investiãní ãinnosti, 

c) místostarosta na úsecích: 

- v˘stavby, 

- dopravy a komunálních sluÏeb, 

- sociálních vûcí, 

- spolupráce s Mûstskou policií Os-

trava

d) místostarosta na úsecích: 

- majetkoprávních vztahÛ, 

- bytovém, 

- ‰kolství a kultury, 

urãili, Ïe starostu v dobû jeho nepfií-

tomnosti zastupuje místostarosta za-

bezpeãující úkoly na úseku financí

a investiãní v˘stavby - Mgr. Jifií Smû-

lík a v pfiípadû jeho nepfiítomnosti mís-

tostarostové v pofiadí: Miroslav Voj-

kovsk˘, ing. Petr Kudela, 

zfiídili kontrolní v˘bor Zastupitel-

stva mûstského obvodu Slezská Ostra-

va, zvolili pfiedsedou tohoto v˘boru

Lubomíra ·vece, 

zfiídili finanãní v˘bor Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava

a zvolili jeho pfiedsedou Josefa Burko-

viãe, 

odvolali z funkce ãlenky Rady

mûstského obvodu Slezská Ostrava

RNDr. Katefiinu Chudou ke dni 21. 12.

2000 na její vlastní Ïádost a zvolili

ãlenkou rady Mgr. Marii Gospo‰ovou

s úãinností od 22. 12. 2000.

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, 

vkroãili jsme, jak se s oblibou pí‰e, do

nového tisíciletí, nového století i do

nového roku. Dovolte mi je‰tû jednou

popfiát v‰e nejlep‰í. 

Samozfiejmû, Ïe tímto pfielomem Ïi-

vot nekonãí, ale pokraãuje dál a s tím

i na‰e práce. 

Nechci v tomto ãláneãku hodnotit

loÀsk˘ rok, ponûvadÏ je‰tû není uza-

vfieno na‰e finanãní hospodafiení a ne-

byl je‰tû proveden finanãní audit.

PfiedbûÏn˘ v˘sledek je velmi povzbu-

div˘ a ukazuje se, Ïe do rezervního

fondu by mohla pfiitéci pomûrnû slu‰-

ná suma. Na bfieznovém zastupitelstvu

nebudeme moci z ãasov˘ch dÛvodÛ

pfiedloÏit podrobné vyúãtování, ale

pfiedloÏíme zastupitelstvu k posouzení

návrhy, jak˘m zpÛsobem by mûl b˘t

pfiebytek rezervního fondu vyuÏit. 

Na druhou stranu jiÏ na zastupitel-

stvu 21. 12. loÀského roku z rozpoãtu

obvodu na rok 2001 bylo zfiejmé, Ïe se

nám díky novému systému financová-

ní obcí bude lépe d˘chat. Rozpoãet je

vy‰‰í asi o 40 milionÛ korun a kaÏd˘

odbor získal více prostfiedkÛ k zabez-

peãení sv˘ch úkolÛ. 

Tím bych se vrátil k pfiipomínce,

která padla na tomtéÏ zastupitelstvu.

Po schválení rozpoãtu byly ãástky na

jednotliv˘ch odborech rozepsány na

konkrétní úkoly, vypl˘vající z jejich

pracovní náplnû a umoÏÀující souãas-

nû lep‰í kontrolu hospodafiení. 

Dále je‰tû chceme zlep‰it práci ve-

doucích odborÛ ve smûru k jejich mo-

tivaci udûlat pro ná‰ obvod nûco navíc.

Proto jsme projednali a uloÏili moti-

vaãní úkoly pro ty vedoucí odborÛ,

kde to bylo technicky moÏné. I o tom

budeme informovat na zastupitelstvu

15. bfiezna. 

Je‰tû jedna informace. V dÛsledku

nového zákona o obcích a novelizace

zákoníku práce jsme museli pfiipravit

a inovovat spoustu dokumentÛ, napfi.

jednací fiád rady, jednací fiád zastupi-

telstva a jeho v˘borÛ, organizaãní fiád

obvodního zastupitelstva a jeho v˘bo-

rÛ, organizaãní fiád obvodního úfiadu,

dokument o pracovní dobû a její evi-

denci atd. Bylo na zaãátku roku oprav-

du hodnû práce, která byla nakonec

zvládnuta, a doufám, Ïe dopadla dob-

fie. Vûfiím, Ïe i Vy jste mûli vstup do

nového roku dobr˘ a Ïe v tomto roce

budeme úspû‰nû spolupracovat. 

Vá‰ starosta
ing. Jan Svozil

ByÈ se nám v‰em zdá, Ïe od povod-

ní v roce 1997 uplynula spousta ãasu,

setkáváme se s jejich následky dodnes.

V tomto pfiípadû mám na mysli staros-

ti vlastníkÛ nemovitostí v Ostravû-

Hru‰ovû, kter˘ byl spolu s Novou Vsí

postiÏen snad nejvíce. Jedním z vel-

k˘ch vlastníkÛ je i ná‰ mûstsk˘ obvod,

kter˘ má v této oblasti rozsáhl˘ bytov˘

fond. 

âasto se setkáváme s otázkou dal‰í-

ho v˘voje bydlení v ãásti Hru‰ova nej-

více postiÏené, kterou pracovnû ozna-

ãujeme jako dolní Hru‰ov. Od povod-

ní plynule probíhá vystûhovávání ná-

jemníkÛ z bytov˘ch domÛ v majetku

na‰eho mûstského obvodu do jin˘ch

bytÛ. Toto stûhování je vynuceno ‰pat-

n˘m technick˘m stavem domÛ posti-

Ïen˘ch povodní a také zámûrem zru‰it

v této ãásti bydlení jako takové. Toto

vystûhovávání se net˘ká ulice Riegro-

vy a pfiilehl˘ch, kde funkci bydlení

chceme zachovat. Ve v˘chodní ãásti

dolního Hru‰ova zÛstává k dne‰nímu

dni k vystûhování 25 rodin, z nichÏ asi

15 by mûlo b˘t fie‰eno do konce polo-

letí leto‰ního roku. Toto rozdûlení je

dáno technick˘m stavem domÛ. 

Na podzim loÀského roku probûhlo

nûkolik jednání mezi vedením obvodu

a zástupci nájemníkÛ z dolního Hru‰o-

va, na kter˘ch jsme hodnotili úroveÀ

bydlení v této ãásti, dal‰í zámûry obce

a funkci, kterou by mûly byty v zacho-

vávané ãásti dolního Hru‰ova, tj. na

ulici Riegrovû a pfiilehlé plnit. Zhod-

notili jsme úroveÀ bydlení ve v˘chod-

ní ãásti, kterou chceme vybydlet, a

shodli jsme se na tom, Ïe byty v za-

chovávané ãásti by mûly slouÏit pro

sociálnû a pfiíjmovû slab‰í obyvatele. Z

tohoto dÛvodu jsme pfiedloÏili radû

mûstského obvodu návrh sníÏeného

nájemného. Rada tento návrh odsou-

hlasila, a to tak, Ïe pro v˘chodní ãást

je sleva 50 procent a pro ulici Riegro-

Z jednání zastupitelstva

O problematice bydlení v Hrušově

(Pokraãování na str. 2)

Na své 48. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava mj. rozhodla o:

- uzavfiení Smlouvy o poskytnutí sluÏby ukládání a likvidace tuhého odpadu

mezi Statutárním mûstem Ostrava-Mûstsk˘m obvodem Slezská Ostrava a spo-

leãností OZO Ostrava, s.r.o. , Ostrava-Kunãice, na bezúplatné uloÏení l 500 tun

odpadu, 

- o pfiijetí vûcného daru, a to tfií kusÛ poãítaãÛ v celkové hodnotû 18 800 Kã

pro Z· Anto‰ovická 107 v Koblovû, 

- poskytnutí neinvestiãní dotace na ãinnost TJ Jiskra MCHZ Ostrava-Hru‰ov, 

- o pfiidûlení uvolnûn˘ch bytÛ. 

Z jednání rady

(Pokraãování na str. 2)

Lidské hyeny řádí na hřbitovech



Sdělení občanům
Úfiední hodiny na ÚMOb Slezská

Ostrava jsou následující:
pondûlí: 8.00 - 11.30, 12.30 - l7.00

hodin, stfieda: 8.00 - 11.30, 12.30 -
17.00 hodin. 

- Zákonem ã. 215/2000 Sb. byl zru-
‰en Krajsk˘ obchodní soud v Ostravû.
Práva a závazky Krajského obchodní-
ho soudu pfie‰ly na Krajsk˘ soud v Os-
travû, Havlíãkovo nábfieÏí ã. 34, 
728 81 Ostrava, kde se také pfiijímá

po‰ta vãetnû v˘pisÛ z obchodního rejs-
tfiíku. 

- Po‰ta Ostrava 10 na Gagarinovû
námûstí oznamuje zmûnu otevírací do-
by.  Pro vefiejnost je nyní otevfieno
v pondûlí aÏ pátek od 8.00 do 11.30
hodin a od 12. 30 do 17.00 hodin.

vu a pfiilehlé 30 procent. V rámci kon-

kretizace rozpoãtu na leto‰ní rok jsme

navrhli a jiÏ zaãali realizovat nûkteré

opravy v domech na ulici Riegrovû, a

to tak, abychom domy pfiipravili pro

úãel, ke kterému mají slouÏit. 

Vûfiím, Ïe po ukonãení této jedné

nesmírnû tûÏké etapy, tj. vybydlení v˘-

chodní ãásti dolního Hru‰ova, se ob-

noví pfiidûlování bytÛ obãanÛm ãekají-

cím v pofiadníku na pfiidûlení bytu, kte-

fií se stali nepfiím˘mi postiÏen˘mi zá-

plavami. 

Ing. Petr Kudela,
místostarosta

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Od 1. ledna 2001 platí nové ãtyfii

zákony na úseku poÏární ochrany a

integrovaného záchranného systému.

Jedná se o zákony ã. 237 aÏ 240/00. 

Pro obãany se tûmito zákony mno-

ho podstatn˘ch vûcí nemûní. Novely

pfiivítají zejména právnické a podni-

kající fyzické osoby, neboÈ znaãn˘ch

zmûn a úprav doznala problematika

na úseku protipoÏární prevence právû

u nich. 

Novela rovnûÏ upravila postavení

ãlenÛ jednotek Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ, které bylo rovnûÏ v pfiedcho-

zím znûní nedokonalé. 

V zákonû o poÏární ochranû v‰ak

zÛstávají základní povinnosti fyzic-

k˘ch osob – napfi. dodrÏování základ-

ních pravidel pfii pouÏívání tepeln˘ch,

elektrick˘ch, plynov˘ch a jin˘ch spo-

tfiebiãÛ a komínÛ, dodrÏování bezpeã-

nostních zásad pfii pouÏívání a sklado-

vání hofilav˘ch nebo poÏárnû nebez-

peãn˘ch látek. Je zde také pamatová-

no na sankce za zneuÏití linky tísÀo-

vého volání a bezdÛvodné pfiivolání

jednotky poÏární ochrany. V souãasné

dobû je‰tû nejsou schváleny provádû-

cí vyhlá‰ky k uveden˘m zákonÛm. 

Richard Dudek

Nové zákony o požární ochraně

O problematice bydlení v Hrušově
(Pokraãování ze str. 1)

Zápisy do mateřských škol v našem obvodu
Zápisy do matefisk˘ch ‰kol v na‰em obvodu probûhnou 13. a 14. bfiezna od

8.00 do 15.00 hodin.

Krátce

Obãanské sdruÏení Vzájemné sou-

Ïití pfiipravuje otevfiení dal‰ího komu-

nitního centra v obvodu Slezská Os-

trava. Tato nezisková organizace pro-

vozuje v na‰em obvodû dvû zafiízení

takovéhoto typu – komunitní centrum

Na Li‰ãinû a komunitní centrum v lo-

kalitû Zárubek a v souãasné dobû pfii-

pravuje otevfiení dal‰ího centra, a to

na Divi‰ovû ulici l8 v Hru‰ovû, v pfií-

zemních prostorách b˘valé ‰koly, jeÏ

patfií v souãasnosti akciové spoleãnos-

ti PHARMOS. 

Dopolední hodiny patfií v komunit-

ních centrech nejmen‰ím dûtem, které

si zde hrají pod dohledem vychovate-

lek, odpoledne zde probíhají volnoãa-

sové aktivity pro dûti star‰ího vûku –

sportovní hry, plavání, ping-pong. 

Komunitní centrum v Hru‰ovû po-

vede Bc. Hana ·evãíková. 

Dûti zde budou mít moÏnost spor-

tovnû-kulturního vyÏití, dospûl˘m bu-

de k dispozici sociálnû-právní poradna.

V této souvislosti si dovolují pra-

covníci organizace Vzájemné souÏití

poÏádat ty obãany, ktefií by mohli da-

rovat nadbyteãn˘ nábytek kanceláfi-

ského charakteru, záclony, závûsy,

ubrusy, hraãky materiály potfiebné k

ruãním pracem – nitû, ústfiiÏky látek,

pastelky, vodové barvy, papír a jiné,

nechÈ tuto skuteãnost sdûlí na tel. ã.

611 47 60. Luká‰ Hradil

v˘ch míst, 524 epitafních míst a 60

hrobek. V areálu hfibitova se dále na-

chází rozptylová louãka, vsypová

louãka, 8 spoleãn˘ch hrobÛ, 2 pomní-

ky obûtem 2. svûtové války, jeden po-

mník obûtem první svûtové války a 8

spoleãn˘ch hrobÛ obûtí dÛlních ne-

‰tûstí a stávek.

Celkové pfiíjmy Hfibitovní správy

z pronájmÛ ãinily v roce 2000 2 346

000 Kã. V˘daje na úseku pohfiebnictví

ãinily 2 558 000 Kã. Pracovníci Hfibi-

tovní správy zaji‰Èují tyto sluÏby: pro-

nájem hrobov˘ch, urnov˘ch a epitaf-

ních míst vãetnû jejich obnovy a zápi-

su do skupinov˘ch matriãních knih,

dále inventarizaci v‰ech pohfibívacích

míst, zaji‰tûní v˘kopÛ hrobÛ podle po-

ÏadavkÛ, údrÏbu vodovodního fiadu,

odvoz odpadÛ, kosení trávy na opu‰tû-

n˘ch hrobech, úklid areálÛ hfibitovÛ

atd. Mimo uvedené práce je provádûna

údrÏba zelenû, tj. kosení trávy, profiíz-

ka stromÛ, v˘sadba nov˘ch stromÛ

a kvûtin vãetnû údrÏby pfiístupov˘ch

cest a chodníãkÛ. ÚdrÏba zelenû pfiijde

obvod na cca 1 600 000 Kã. Podle pfie-

hledu vyuÏití hrobov˘ch míst je zfiej-

mé, Ïe obãané obvodu Slezská Ostrava

vyuÏívají kapacitu hfibitova na deset

procent. Nejvíce vyuÏívají hfibitov ob-

vody Ostrava-Poruba (30 %), Ostrava-

Jih (25 %), Moravská Ostrava (20 %).

Do roku 2000 ve‰keré náklady souvi-

sející s opravou a údrÏbou nesl na

sv˘ch bedrech Mûstsk˘ obvod Slezská

Ostrava. V roce 2000 jsme obdrÏeli od

Mûsta Ostravy 2 mil. Kã jako dotaci,

kterou jsme okamÏitû vyuÏili na nej-

nutnûj‰í opravy budovy a dal‰ích ãástí

pfiíslu‰enství centrálního hfibitova

(oprava stfiechy, vnitfiní vybavení,

oprava topení atd.). V souãasné dobû

pfiipravujeme projektovou dokumenta-

ci na opravu a rekonstrukci dal‰í ãásti

hfibitova ve v˘‰i 10 milionÛ korun

(oplocení, vstupní schodi‰tû, reliéf bu-

dovy, chodníky, cesty atd.), a jelikoÏ

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zmí-

nûnou dotací nedisponuje, poÏádáme

o zvlá‰tní dotaci ministerstvo pro

místní rozvoj. Pfii osobním jednání

s ministrem ing. Lachnitem, CSc., by-

la pfiedbûÏnû dotace pfiislíbena.

Úsilí MOb Slezská Ostrava o dÛ-

stojné a pietní prostfiedí centrálního

hfibitova naru‰ují závaÏn˘m zpÛsobem

do slova a do písmene lidské hyeny,

které sv˘m jednáním a chováním zavr-

Ïeníhodn˘m zpÛsobem niãí a devastu-

jí nejen zafiízení hfibitova, ale nezasta-

vují se ani pfied niãením hrobov˘ch

míst. Co neukradnou, to zdemolují.

Podle pfiedbûÏného odhadu doposud

zpÛsobily ‰kody pfiesahující ãástku

300 000 Kã. Vzhledem k v˘‰e uvede-

n˘m skuteãnostem jsme nuceni i za

cenu nemal˘ch finanãních prostfiedkÛ

pfiistoupit k opatfiením minimalizují-

cím dal‰í ‰kody.

Mimo jiÏ uvedené zmínûné opatfie-

ní, jako oplocení centrálního hfibitova,

bychom rádi zajistili ostrahu celého

areálu, a to tak, aby bylo zamezeno

vstupu nepovolan˘m osobám a zaji‰tû-

na pfiípadná kontrola podezfiel˘ch

osob. Pfiedpokládá se uÏ‰í spolupráce

s Policií âR i mûstskou policií. JiÏ ny-

ní byla zavedena zv˘‰ená ostraha hfibi-

tova hlídkami obou jmenovan˘ch in-

stitucí.

V neposlední fiadû apeluji na v‰ech-

ny slu‰né lidi, aby v pfiípadû podezfiení

na páchání vandalismu oznámili v‰e

na nejbliÏ‰í policejní stanici (nouzové

volání 158 a 156).

Miroslav Vojkovsk˘,
místostarosta MOb Slezská Ostrava  

(Pokraãování ze str. 1)

Chcete pomoci novému 
komunitnímu centru?

✓ Jako první tuzemské hutní spoleã-

nosti se Nové huti, a. s. , opût podafiilo

proniknout na trh do USA, kam bude

na základû podepsaného kontraktu vy-

vezeno 30 000 tun betonáfiské oceli.

Jedná se o dal‰í v˘robek, neboÈ NH,

a.s., tam jiÏ vyváÏí beze‰vé trubky.

✓ Neznám˘ v˘trÏník stfiílel kon-

cem ledna nedaleko zastávky na Hra-

neãníku pfiímo na zadní vÛz projíÏdû-

jící tramvaje ã. 9, která vezla do práce

nûkolik desítek zamûstnancÛ Nové

huti. Pfii incidentu byl zranûn jeden

muÏ. 

Lidské hyeny řádí na hřbitovech

LÍBÍ SE VÁM POHLED LÍBÍ SE VÁM POHLED 
NA VÁ· DÒM?NA VÁ· DÒM?

Odbornû Vám poradíme, kvalitnû zhotovíme

Provádíme tyto fiemeslné práce:
➣ klempífiské ➣ instalatérské
➣ pokr˘vaãské ➣ nátûry ploch˘ch i ‰ikm˘ch stfiech
➣ fasádnické ➣ montáÏ stfie‰ních oken

O bliÏ‰í informace volejte:

069/623 51 58 – 0604 949 961 – 0605 561 166

!Do 15. dubna 2001 poskytujeme zimní slevy! Nová prodejna zdravotnických
potřeb pro postižené

V tzv objektu „B“ na ulici U Staré

elektrárny byla nedávno otevfiena pro-

dejna firmy MAXIM, která se zab˘vá

prodejem zdravotnick˘ch pomÛcek

pro tûlesnû postiÏené dûti. Funguje zde

rovnûÏ klub maminek postiÏen˘ch dû-

tí. V rámci provozní doby tady nabíze-

jí hlídání postiÏen˘ch a pfiíleÏitostnû

i zdrav˘ch dûtí.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 0604/437

441 – paní Biková, nebo 0608/832 288

– paní Slaná.

Otevírací doba: pondûlí  – pátek:

9.00 – 17.00 hodin. 



V knihovnách obvodu Slezská Os-

trava probûhnou v bfieznu tradiãní

Dny ãtenáfiÛ. Pro dûti budou pfiipra-

veny soutûÏe o drobné ceny, vyhod-

nocena bude dûtská soutûÏ „Zná‰

svou vlast?“, která byla vyhlá‰ena

v polovinû února 2001. V pfiíslu‰n˘

den budou také v uveden˘ch poboã-

kách prominuty sankãní poplatky za

upomínky. V knihovnách ve Slezské

Ostravû na Michálkovické ulici

a v Kunãiãkách na Holvekovû ulici

budou prodávány vyfiazené knihy za

nízké ceny. 

Dny ãtenáfiÛ budou probíhat
v následujících termínech:

26. bfiezna v Muglinovû, v knihov-

nû v Kulturním domû, ulice Na Dru-

hém. Otevfieno: od 9.00 do 11.00 ho-

din a od 12.00 do 17.00 hodin. 

26. bfiezna ve Slezské Ostravû,

v knihovnû na Michálkovické ulici.

Otevfieno: od 9.00 do 11.00 hodin a od

12.00 do 18.00 hodin. 

27. bfiezna v Hefimanicích, v kni-

hovnû na Vrbické ulici. Otevfieno od

9.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do

16.00 hodin. 

27. bfiezna v Kunãiãkách, v knihov-

nû na Holvekovû ulici. Otevfieno od

9.00 do 11.00 hodin a od 11.30 do

17.00 hodin. 

29. bfiezna ve Slezské Ostravû,

v knihovnû na Dûdiãné ulici.  Otevfie-

no od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00

do 17.30 hodin. 

30. bfiezna v Koblovû, v knihovnû

v Základní ‰kole na Anto‰ovické ulici.

Otevfieno od 11.00 do 15.00 hodin. 
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Odbor dopravy a komunálních sluÏeb Statutárního mûsta Ostravy-
ÚMOb Slezská Ostrava ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o., organi-
zuje na jafie roku 2001 bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného
odpadu.

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou na uveden˘ch místech 3-4 dny.

V této souvislosti Ïádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, staveb-

ní suÈ, pneumatiky,  domovní a nebezpeãn˘ odpad. 

Nebezpeãn˘ odpad (akumulátory, záfiivky, v˘bojky, zbytky barev, léãiv

apod.) od vás pfievezmou pojízdné sbûrny nebezpeãného odpadu, které jsou ob-

sluhovány povûfien˘m pracovníkem. Na uvedeném místû budou umístûny vÏdy

jeden den v dobû od 10. 00 do 17. 00 hodin. 

UpozorÀujeme, Ïe tato akce není urãena pro právnické osoby!

ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ
I. cyklus od 19. do 22. bfiezna 2001

k. ú. ulice bliÏ‰í urãení

Kunãice Na âervence u kfiiÏ. se st. Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou

U S˘pky mezi ulicemi Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. PstruÏí - ·krobálkova

PstruÏí park u ul. Nadaãní

Bofiivojova-Osadní u kfiiÏovatky ulic

Polní osada - Zdaru u kfiiÏovatky ulic

II. cyklus od 22. do 26. bfiezna 2001

Slezská Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské poblíÏ b˘v. Domu mládeÏe

Sl. Ostrava Zvûfiinská u parãíku

M. Svobody kfiiÏ. s ul. Vozaãskou

Michálka kfiiÏ. Na Najmanské - Michalská

·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince

Slívova Na Souvrati

III. cyklus od 26. do 29. bfiezna 2001

Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/l6

Kamenec parkovi‰tû u samoobsluhy

Olbrachtova kfiiÏ. s ulicí M. D. Rettigové

Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská ul. U Jeslí

Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského

Hladnovská sídli‰tû-parkovi‰tû

IV. cyklus od 29. bfiezna do 2. dubna 2001

Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ul. ·védskou

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

Vanãurova kfiiÏ. s ul. Zemanskou

k. ú. ulice bliÏ‰í urãení

Sl. Ostrava Sionkova u domu ãp. 6

8. bfiezna u domu ãp. l

Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s ul. Kladivovou

PoÏární u Hasiãské zbrojnice

V. cyklus od 2. do 5. dubna 2001

Hefimanice K Oskarce u kfiiÏ. s ul. Záblatskou

·vejdova u kfiiÏ. s ul. Vrbickou

Fi‰erova u kfiiÏ. s ul. Mare‰ovou

Na Buãinû u kfiiÏ. s ul. Po‰tulkovou

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

Kaplífiova u kfiiÏ. s ul. ÎiÏkovou

Moravcova u kfiiÏ. s ul. ·imonovou

VI. cyklus od 5. do 9. dubna 2001

Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou

Kanczuckého u ul. Orlovské

Na Li‰ãinû kfiiÏ. ulic V Korunce a Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou

Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická u Nové ‰achty

Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus od 9. do 12. dubna 2001

Anto‰ovice Anto‰ovická Lopuchová

Koblov Îabník u domu ãp. 241/15

Hefimanice Brigádnická J. Baná‰e

Sl. Ostrava Kramoli‰ova âtvercová

Keltiãkova H˘bnerova

Kunãiãky Na Rampû Pernerova

Rozmístûní kontejnerÛ pro sbûr nebezpeãného odpadu na rok 2001

k. ú. umístûní sbûrny datum pfiistavení

Kunãiãky ·krobálkova - PstruÏí 15. 3. 2001

Slezská Ostrava Slívova - Na Souvrati l6. 3. 2001

Slezská Ostrava Na Burni u ãp. 1085/l6 l9. 3. 2001

Muglinov Komerãní, u KD 20. 3. 2001

Hefimanice ·vejdova - Vrbická 21. 3. 2001

Hru‰ov Na Li‰ãinû - Kotalova 22. 3. 2001

Koblov Koblovská - Lamafi 23. 3. 2001

Mimo uvedené dny mohou obãané odevzdat nebezpeãn˘ a velkoobjemov˘

odpad v areálu spoleãnosti OZO v Kunãicích na Fr˘decké ulici, a to zdarma.

Otevírací doba je v pondûlí – pátek od 7. 00 do l7. 00 hodin, v sobotu od 8. 00

do 12. 00 hodin.

Bezplatný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Dny čtenářů v knihovnách našeho obvodu

Prodám rodinn˘ dÛm 3+1+1 v

Hefimanicích, s velkou garáÏí, hos-

podáfiskou budovou a zahradou za

1,2 milionu Kã. 

Objekt se nachází nedaleko zoo. 

Tel. ã.: 069/623 63 61 (pouze ve-

ãer) nebo mobil: 0603 710 012.

PRODEJ

Ilustraãní foto: archiv SON

Zveme vás
● V obfiadní síni slezskoostravské

radnice se uskuteãní absolventské

koncerty ÏákÛ Základní umûlecké ‰ko-

ly E. Runda, a to v následujících ter-

mínech: 20. 3. od 17 hod., 29. 3. od

17.30 hod., 3. 4. od 17 hod.  

● Îáci v˘tvarného oboru této ‰koly

se pfiedstaví sv˘mi díly na v˘stavû, ko-

nané od 30. bfiezna v Základní umûlec-

ké ‰kole na Sokolské ulici v Moravské

Ostravû s názvem Salón 2001. 

● 5. bfiezna od 17.30 hodin se

v klubovnû Hasiãské zbrojnice v Hefi-

manicích uskuteãní pfiedná‰ka ing.

Schenka o zeleninû.       

(Bez záruky.)



Za sedm milionÛ korun odkoupilo

mûsto Ostrava zpût do svého vlastnic-

tví Slezskoostravsk˘ hrad. Památkovû

chránûnou nemovitost s rozsáhl˘mi

okolními pozemky odkoupila v roce

1992 firma East West Leasing s pfiísli-

bem, Ïe hrad opraví a zfiídí zde hotel

a zábavní centrum. Její podnikatelsk˘

zámûr se v‰ak nezdafiil a v loÀském ro-

ce hrozilo, Ïe likvidátorka prodá hrad

v konkurzu. PfiestoÏe se jednání táhla

fiadu mûsícÛ, nyní je vlastníkem zde-

vastované památky opût mûsto Ostra-

va. Slezskoostravsk˘ hrad chátral uÏ

v minulém století, vlivy poddolování

zpÛsobily jeho pokles o osm aÏ jede-

náct metrÛ. V roce 1929 nechal majitel

odbourat horní zdivo jihozápadní ãásti

stavby, od tfiicát˘ch let devastace po-

kraãovala, poddolované zdi se zbortily

a na mnoha místech popraskaly. Na

slávu hradu dnes upomíná snad jen pÛ-

vodnû barokní vûÏ, která má v‰ak po-

‰kozenou stfiechu, jiÏ postupnû rozebí-

rali vandalové. Rada mûsta Ostravy

ale uÏ vybrala firmu, která provede re-

konstrukci stfiechy. Je jí vefiejná ob-

chodní spoleãnost DEMO z Kunãiãek.

DemontáÏ po‰kozené krytiny, oprava

a doplnûní bednûní vûÏe, klempífiské

a dal‰í práce nepfiesáhnou 182 000 ko-

run. 

VûÏ Slezskoostravského hradu. 
Foto: archiv SON
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V lokalitû Hladnov ve Slezské Os-
travû jiÏ zaãaly pfiípravné práce pro
dostavbu areálu Ostravské univerzity,
a to mezi ulicemi Hladnovskou, M. D.
Rettigové, Chitussiho a Nejedlého.
âást území zaujímá volná plocha na
místû budovy b˘va-
lého gymnázia, v
minulosti asanova-
ného z dÛvodu jeho
naru‰ení dÛlní ãin-
ností.  Pfiilehl˘ ob-
jekt na ulici Hlad-
novské 9 je vyuÏí-
ván katedrou soci-
ální geografie a re-
gionálního rozvoje
a na Hladnovské 7
Akademií vûd âR -
Ústavem geoniky.
Pfied zahájením v˘-
stavby byla zbourá-
na budova na Chi-
tussiho ulici 10.

Nov˘ objekt je

stavûn podél ulic M. D. Rettigové a

Chitussiho. 

Do vybudovan˘ch prostor, které bu-

dou provoznû propojeny se stávajícími

budovami na Hladnovské ulici 7 a 9,

bude umístûna katedra fyzické geogra-

fie a geoekologie a ãást oddûlení kated-
ry biologie pfiírodovûdecké fakulty. 

Budova bude mít ãtyfii podlaÏí se za-
stfie‰ením zãásti pultov˘mi, zãásti plo-
ch˘mi stfiechami. Není bez zajímavosti,
Ïe nad stfiední ãástí bude umístûna plo-

‰ina meteorogické sta-
nice. Pfiedpokládá se, Ïe
zde bude zamûstnáno
asi 40 pracovníkÛ uni-
verzity a vyuãováno
maximálnû 350 studen-
tÛ. 

Stavební práce pro-
vádí na základû v˘sled-
kÛ v˘bûrového fiízení
firma UNIPS, a.s., a
pfieváÏná ãást nákladÛ
na stavbu je kryta ze
státního rozpoãtu. 

Vzhledem k tomu,
Ïe v místû stavby do‰lo
k pfiechodnému zhor‰e-
ní Ïivotního prostfiedí,
prosíme obãany o trpû-
livost. Foto: archiv SON

Dostavba areálu Ostravské univerzity

Slezskoostravský hrad patří opět městu

V roce 1993 zahájila svou ãinnost

Revírní bratrská pokladna, jedna z nej-

mlad‰ích zamûstnaneck˘ch poji‰Èoven

na území âeské republiky, ale zároveÀ

jako poji‰Èovna s tradicí, sahající aÏ do

minulého století. V duchu této tradice

se jejími zakladateli staly organizace

více ãi ménû spojené s tûÏbou uhlí. 

Pracovní centrum a fieditelství poji‰-

Èovny se nacházejí ve Slezské Ostravû

na Michálkovické ulici 108. 

Ing. Otakara Kaãmafie, námûstka fie-

ditele pro obchod a správu, jsme poÏá-

dali o základní údaje o poji‰Èovnû:

- Pane námûstku, kolik poji‰tûncÛ
máte v souãasnosti zaregistrováno?

- RBP zaji‰Èuje péãi pro více neÏ

ãtvrt milionu poji‰tûncÛ v moravskos-

lezském regionu. 

- Zaji‰Èujete také sluÏby mimo rá-
mec bûÏn˘ch úhrad zdravotní péãe?

- Na tomto místû bych chtûl pouká-

zat na sluÏby, které poskytujeme dûtem

a Ïenám. Napfiíklad zimní a jarní obdo-

bí s sebou kaÏdoroãnû pfiiná‰í zv˘‰en˘

v˘skyt chfiipkov˘ch a respiraãních one-

mocnûní, kter˘m lze ãelit vãasn˘m po-

dáváním preparátÛ obsahujících vita-

min C. RBP proto sv˘m klientÛm ve

vûku do patnácti let poskytuje vitami-

nov˘ pfiípravek. Do 30. 4. 2001 si rodi-

ãe dûtí této vûkové skupiny mohou vi-

taminy vyzvednout na kterékoliv expo-

zitufie po pfiedloÏení prÛkazu poji‰tûn-

ce. Na pfiidûlení vitaminov˘ch pfiíprav-

kÛ budou mít nárok i dûti, které v tom-

to období rodiãe zaregistrují. 

Tûhotn˘m Ïenám poskytujeme jako

doplnûk v˘Ïivy multivitaminy s mine-

rály MEDEA-T, kter˘ je k dispozici

stávajícím a v‰em novû registrovan˘m

klientkám na pracovi‰tích RBP po

pfiedloÏení tûhotenského prÛkazu. 

- Mohl byste se ob‰írnûji zmínit o
dnes tak populárním plavání kojen-
cÛ?

- V rámci programu prevence a zlep-

‰ené zdravotní péãe pfiispíváme na kur-

zy „plaváãkÛ“, které je moÏno si zajistit

u organizace, která se zab˘vá plavec-

k˘m v˘cvikem (napfi. mûstské láznû,

bazény apod.)

Bûhem kurzÛ s dûtmi pracují speci-

álnû vy‰kolení instruktofii, s dítûtem je

ve vodû vÏdy jeho rodiã. Miminka se

zde samozfiejmû nenauãí skuteãn˘m

plaveck˘m stylÛm, ale ve vodû se dob-

fie orientovat a po urãitou dobu se udr-

Ïet na hladinû. 

Rozhodnou- li se rodiãe – na‰i poji‰-

tûnci –  absolvovat takovéto kurzy s dí-

tûtem, pak staãí, kdyÏ se dostaví s do-

kladem o zaplacení kurzu na kterékoliv

pracovi‰tû RBP. Úãet musí obsahovat

rodné ãíslo, jméno, finanãní ãástku a

datum vystavení dokladu. Pfiíspûvek na

kurzovné ãiní 500 Kã na jedno dítû do

jednoho roku vûku. 

- Tímto v˘ãtem jistû nejsou vámi
poskytované sluÏby vyãerpány. . . 

- Zdaleka ne. Napfiíklad rodinám,

manÏelsk˘m ãi partnersk˘m párÛm,

kompletnû poji‰tûn˘m u na‰í poji‰Èov-

ny, poskytujeme lx roãnû „rodinn˘ balí-

ãek prevence“ s vitaminov˘mi prepará-

ty,  jejÏ si mohou vyzvednout v období

mezi fiíjnem a dubnem, fiidiãÛm z povo-

lání jsou hrazeny vitaminozní pfiíprav-

ky. 

V‰ichni klienti mají také moÏnost

kontrolovat si prostfiednictvím indivi-

duálního úãtu skuteãné náklady na ãer-

panou zdravotní péãi. 

Dûkuji za rozhovor.

Revírní bratrská pokladna nabízí vždy něco navíc

Krajina kolem fieky Odry byla pro

své mimofiádné pfiírodní hodnoty vy-

hlá‰ena v roce 1991 jako velkoplo‰né

chránûné území s názvem Chránûná

krajinná oblast Poodfií. V roce 2001

tedy oslaví 10 let svého trvání. Pfii

v˘roãích b˘vá zpravidla obdarová-

ván oslavenec, v pfiípadû Poodfií je

tomu ale jinak. Pfiipravujeme pro

‰koly i ‰irokou vefiejnost rozsáhl˘

projekt s názvem ODRA – NIVA,

coÏ v podstatû znamená zpfiístupnûní

dal‰ího území vefiejnosti, vybudování

nov˘ch nauãn˘ch stezek. Realizace

tohoto zámûru zaãala jiÏ v roce l999,

a tak jiÏ dnes je staré nefunkãní zafií-

zení nahrazeno nov˘m. Nové infor-

maãní tabule jsou nainstalovány, re-

konstrukce nauãné trasy NPR Polan-

ská niva bude dokonãena na jafie le-

to‰ního roku. Bude také novû otevfie-

na nauãná trasa Proskovické louky.

Pro vefiejnost jsme vydali i PrÛvodce

Poodfiím. 

Cílem a posláním Správy CHKO

Poodfií je v souladu se zákonem ã.

114/92 Sb. peãovat a chránit svûfiené

území. 

Je to rozsáhl˘ komplex povinnos-

tí, ale také práv. V souladu s Plánem

péãe, schválen˘m ministerstvem Ïi-

votního prostfiedí, ãiníme taková

opatfiení, aby byla zachována plná

funkãnost a pfiírodní vyváÏenost. 

V posledních letech jsme v‰ak za-

znamenali nejen nárÛst turistiky, ale

i aktivity, které mají pfiímo devastaã-

ní charakter – tábofiení na ‰tûrkov˘ch

náplavech, rozdûlávání ohÀÛ, divoká

turistika v lokalitách s nejcennûj‰ími

ekosystémy, jízda na koních po lou-

kách v národní pfiírodní rezervaci,

cykloturistika apod. Trpûlivé vysvût-

lování, Ïe tato ãinnost je v národní

pfiírodní rezervaci zakázána, mûlo jen

ãásteãn˘ v˘sledek. Museli jsme pfii-

stoupit k radikálnûj‰ímu opatfiení.

Cyklotrasa Moravská brána vede

CHKO Poodfií, je fiádnû znaãená

a nevede národní pfiírodní rezervací. 

Ne v‰em se v‰ak líbí, Ïe se v da-

ném území nemohou pohybovat pod-

le svého. Takovíto vandalové pak ni-

ãí nová znaãení, likvidují zábrany

pro ochranu území, které je zafiazeno

mezi území mezinárodního v˘znamu

chránûné Ramsarskou konvencí. 

Obracím se proto na vás v‰echny,

ktefií máte rádi krajinu kolem fieky

Odry, tu krajinu s velmi kfiehk˘m

mokfiadním ekosystémem, krajinu,

která patfií mezi unikátní území

v rámci celé âeské republiky a mezi

území celosvûtovû v˘znamná, vaÏte

si jí a chraÀte ji. 

Vladislava Hamplová
(redakãnû zkráceno)

Poodří a lidé
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V záfií loÀského roku vypsala teh-

dej‰í pfiedsedkynû Senátu âR Libu‰e

Bene‰ová v˘tvarnou soutûÏ s názvem

„Senát – ústavní ãinitel“, do níÏ se za-

pojily dûti ze 140 ‰kol celé âR. 

1. místo v kategorii ÏákÛ do deseti

let získala Monika Gregorová, nav‰tû-

vující Základní umûleckou ‰kolu U Je-

zu v Muglinovû. Blahopfiejeme nejen

Monice, ale také fieditelce v˘‰e uvede-

né ‰koly Mgr. Evû Pilafiové, která tuto

nadanou Ïákyni vyuãuje. 

Îáci v˘tvarného oboru této ‰koly

pfiipravují v souãasné dobû své práce

pro v˘stavu, která probûhne koncem

bfiezna a zaãátkem dubna v Divadle

loutek v Ostravû. Podrobnûj‰í infor-

mace najdou zájemci v denním tisku. 

Zahanbit se nedali ani Ïáci hudební-

ho oboru a pfiipravili na 21. 3. na 17

hodin Ïákovsk˘ koncert v místní ‰ko-

le.

V‰ichni jste srdeãnû zváni.

Ještě ke sčítání lidu, domů a bytů
22. února zaãali i v na‰em obvodu

nav‰tûvovat domácnosti sãítací komi-

safii a pfiedali tam k vyplnûní sãítací

listy. Rozhodn˘m okamÏikem pro vy-

plnûní údajÛ ve sãítacích listech bude

pÛlnoc z 28. února na 1. bfiezna. Sãíta-

cí komisafi se prokazuje prÛkazem sãí-

tacího komisafie a sv˘m obãansk˘m

prÛkazem a je povinen poskytnout ob-

ãanovi pfii nejasnostech pfii vyplÀování

pomoc. Do bytu mÛÏe v‰ak vstoupit

pouze v pfiípadû, Ïe jej obãan vyzve. 

Získané údaje o osobách jsou chrá-

nûny podle pfiedpisÛ o ochranû osob-

ních údajÛ a zákon umoÏÀuje jejich

vyuÏití pouze ke statistick˘m úãelÛm.

Údaje o jednotliv˘ch osobách se ne-

smûjí zvefiejÀovat ani komukoliv sdû-

lovat. 

Jména sãítacích komisafiÛ jsou vy-

vû‰ena na úfiední desce. 

Vyplnûné tiskopisy pak sãítací ko-

misafii pfievezmou v termínu, kter˘ si

zpravidla pfiedem dohodnou. Zákon

umoÏÀuje také,  aby obãané odevzdali

vyplnûné dotazníky na podatelnû pfií-

slu‰ného úfiadu (v na‰em obvodû v pfií-

zemí slezskoostravské radnice), a to

v zalepené obálce . 

Poté, kdyÏ budou mít sãítací komi-

safii listy zpût, budou je pfiedávat ke

kontrole sãítacím revizorÛm. Do kon-

ce ãervna se na okresních pracovi‰tích

âeského statistického úfiadu budou po-

stupnû sãítací listy upravovat tak, aby

byly vhodné pro strojní zpracování.

Ke koneãn˘m v˘sledkÛm, které se bu-

dou zpracovávat v Praze, bude v‰ak

je‰tû dlouhá cesta. Na pfiíklad okres

Ostrava se dostane na fiadu aÏ v lednu

roku 2002.

Blahopřejeme
V plné du‰evní svûÏesti a dobré

fyzické kondici se v lednu doÏil 95

let pan Jan Kolodûj z Kunãiãek, kter˘

dlouhá léta pÛsobil v místním hasiã-

ském sboru, jehoÏ pfiispívajícím ãle-

nem je dodnes. 

Pfiedstavitelé této organizace v

Kunãiãkách na nûj nezapomnûli, pfii-

‰li mu poblahopfiát k jeho v˘znamné-

mu Ïivotnímu jubileu, pfiedat pamûtní

list a podûkovat za obûtavou práci

pro sbor a za aktivní úãast pfii ha‰ení

desítek poÏárÛ. VÏdyÈ dobrovoln˘m

hasiãem byl od roku l938. 

Pan Kolodûj pracoval cel˘ Ïivot

ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách a ani v

dÛchodu nezahálel a vypomáhal na

Dole Alexander. 

Je‰tû dnes si pan Kolodûj kaÏdé

ráno zacviãí ãi absolvuje krátkou

procházku. 

K jeho v˘znamnému Ïivotnímu

jubileu mu mnoho zdraví, ‰tûstí a Ïi-

votní pohody pfiejí syn a dcera s rodi-

nami, v‰ichni pfiíbuzní a známí a zá-

roveÀ dûkují za v‰e, co v Ïivotû vy-

konal. 

Plavecké kurzy
Soukromá plavecká ‰kola Na Vizi-

nû 28 zahajuje jarní plavecké kurzy

pro dûti od tfií let. Zápis se uskuteãní

od 5. do 13. bfiezna 2001, moÏno i te-

lefonicky. Kursy plavání budou probí-

hat v dobû od 16.00 do 16.45 hodin a

od 16. 45 do 17.00 hodin. První lekce

bude v úter˘ 13. bfiezna 2001 a ve ãtvr-

tek 15. bfiezna 2001. Informace na te-

lefonním ãísle: 624 37 52.

Zahradnická výstava v Koblově

Panu Kolodûjovi pfii‰li blahopfiát zá-
stupci místního hasiãského sboru
a pfiedali mu pamûtní list.

Foto: archiv SON

Představujeme Základní kynologickou
organizaci ze Slezské Ostravy

Nahlédnûme teì do ráje na‰ich pfiá-

tel – pejskÛ. Zvûdavû otevíráme dvefie

a ocitáme se v kynologické organizaci

Slezské Ostravy. 

Krátce po roce l989, kdy se rozpadl

Svazarm a v‰echny zde zahrnuté orga-

nizace se osamostatnily, vznikla Zá-

kladní kynologická organizace ve

Slezské Ostravû. Pro nûkteré ãleny je

‰kolou pro jejich pejsky, ktefií se zde

uãí poslouchat rozkazy svého pána,

pro jiné tréninkov˘m místem k nároã-

n˘m zkou‰kám a závodÛm. 

Nemusím snad zdÛrazÀovat, Ïe sem

v‰ichni ãlenové chodí rádi, aby nûco

udûlali jak pro své miláãky, tak pro se-

be, aby se se sv˘mi ãtyfinoh˘mi pfiáteli

probûhli, a to nûkdy i v blátû ãi pfii ost-

rém slunci, zkrátka aby v dne‰ní uspû-

chané dobû zapomnûli na v‰ední dny a

starosti. 

Pfiedsedou organizace je Jaroslav

Krajíãek, jednatelkou Ivana Grunero-

vá a hlavní vycvikáfikou Barbora Ku-

bíãková. Nejen oni, ale i v‰ichni ãle-

nové vás rádi pfiivítají ve sv˘ch fia-

dách. Scházejí se kaÏdou stfiedu od l5

hodin, v sobotu od l4 hodin a v nedûli

od 9 hodin na cviãi‰ti Na Jánské ve

Slezské Ostravû. 

V organizaci je asi 30 ãlenÛ, snaÏí-

cích se o to, aby fungovala co nejlépe.

Vzhledem k tomu, Ïe ãinnost není ni-

jak dotována, chtûjí si pofiádáním rÛz-

n˘ch akcí vydûlat na bûÏn˘ chod. Dne

28. dubna napfiíklad probûhne svod nû-

meck˘ch ovãákÛ, 19. kvûtna bonitace

nûmeck˘ch ovãákÛ, v ãervnu se usku-

teãní dûtsk˘ den, v ãervenci t˘denní

tábor, kdy se v‰ichni se sv˘mi ãtyfino-

h˘mi miláãky vypraví do Osoblahy a v

prosinci jiÏ 8. mikulá‰sk˘ obranáfisk˘

závod s nadílkou pro dûti. 

âlenem je napfiíklad i Vladimír

Fraus, dvojnásobn˘ mistr republiky v

soutûÏi MP, ãerstv˘ sedmdesátník,

kter˘ místo vysedávání u televize vû-

nuje témûfi svÛj ve‰ker˘ voln˘ ãas ma-

lému kníraãi Falcovi, v nûmÏ vypûsto-

val zdravou soutûÏivost. Blahopfiejeme

panu Frausovi a nechÈ mu jeho nad‰e-

ní je‰tû dlouho vydrÏí.  Úspûchy ostat-

ních ãlenÛ v rámci rÛzn˘ch soutûÏí,

v˘stav ãi bûÏeck˘ch canicrossÛ Katky

Teperové jsou vlastnû úspûchy celého

kolektivu.  Závûrem lze tedy konstato-

vat, Ïe v na‰í organizaci platí to, co ne-

ní pro dne‰ní dobu tolik obvyklé: „Za

málo penûz hodnû muziky“. 

Martina Krajíãková

Vladimír Fraus se sv˘m kníraãem
Foto: archiv SON

Mimořádné ocenění

V na‰í Matefiské ‰kole na PoÏární

ulici v Hefimanicích pracujeme podle

programu „Zaãít spolu“, a právû tímto

je toto pfied‰kolské zafiízení v˘jimeãné

a jediné v celém obvodu. V˘‰e zmínû-

n˘ program zaji‰Èuje optimální, zdrav˘

a harmonick˘ rozvoj dûtí. DÛraz je

pfiedev‰ím kladen na individuální pfií-

stup ke kaÏdému dítûti prostfiednic-

tvím plánovan˘ch ãinností. 

Tomu napomáhají tfiídy vybavené

nejrÛznûj‰ími pomÛckami pfiedev‰ím

v centrech aktivit. 

Kromû zájmov˘ch krouÏkÛ – hu-

debního, v˘tvarného, pohybového –

jsou pro dûti i rodiãe pfiipraveny nej-

rÛznûj‰í akce, napfi. v˘lety do hor, do

pfiírody, za sáÀkováním, náv‰tûvy

loutkového divadla, ãertí rojení, vá-

noãní besídka, ma‰karní ples v Kultur-

ním domû Dûdina a dal‰í. KaÏd˘ t˘den

protahují dûti své tûlo v tûlocviãnû

v Michálkovicích, podle zájmu dûtí

a rodiãÛ nav‰tûvujeme i kurzy plavání. 

Vyvrcholením celoroãní ãinnosti

byl ozdravn˘ pobyt ve ‰kole v pfiírodû,

kter˘ se uskuteãnil v Luhaãovicích

v hotelu ADAMANTINO. 

O ãinnostech dûtí jsou rodiãe infor-

mováni prostfiednictvím ãasopisu 

ÚSMùV, vydávaném stejnojmenn˘m

obãansk˘m sdruÏením za pfiispûní uãi-

telek M·. 

Pfiijìte se k nám podívat. V souãas-

né dobû si uÏ rodiãe mohou vybrat, do

které M· své dítû umístí. Dny zápisu,

a to 13. a 14. bfiezna 2001, jsou v této

‰kolce také dny otevfien˘ch dvefií. 

Jana Souãková,
uãitelka M· Hefimanice

Dny otevřených dveří 
v MŠ Požární v Heřmanicích

V areálu Zahradnictví Korner v

Koblovû se ve dnech 27. - 29. dubna

2001 od 9.00 do 17.00 hodin uskuteã-

ní 5. jarní prodejní zahradnická v˘sta-

va. Vystavovány a prodávány budou

okrasné dfieviny, tropické  rostliny, let-

niãky, rostliny na balkony, skalniãky,

ovocné stromky, rÛÏe , kaktusy aj. 

Nebude chybût ani prodej hnojiv a

postfiikÛ. K vidûní budou zahradní ná-

bytek, akvarijní rostliny, ukázky za-

hradní techniky. 

Pro dûti budou pfiipraveny jízdy na

koni, pro v‰echny obãerstvení. KaÏd˘

zákazník, kter˘ si v prÛbûhu v˘stavy

nakoupí zboÏí v hodnotû 300 Kã a ví-

ce se stane úãastníkem velké hry o ce-

ny, pfiiãemÏ 1. cena bude ãinit v˘bûr

zboÏí v hodnotû 3 000 Kã.



„Urãitû se do konce roku polep‰í-

me“, slibovali Ïáci ze ‰kolního klubu

v Kunãiãkách 31. ledna. Mikulá‰

s ãertem pfiilétli po dvou mûsících na

kontrolu sv˘ch rará‰kÛ, jak poctivû

dodrÏují dané sliby. 

Úfiad mûstského obvodu Slezská

Ostrava umoÏnil nákup uãebních po-

mÛcek pro 147 dûtí, promûnûn˘ch

v pejsky, koãiãky, zajíce, vodníky,

ãerty, modelky, mechaniky, opraváfie,

ka‰párky ãi mimina, dostavily se krás-

né vietnamské novomanÏelky i ele-

gantní zdravotní sestra, ·ípková RÛ-

Ïenka, populární rocková hvûzda, pi-

rát, nûkolik opu‰tûn˘ch stafienek. 

V pohodû zÛstali jen pfied‰koláci

(viz foto). âert je nechtûl, sladkostí

bylo dost, vysvûdãení dostanou aÏ za

rok. TakÏe – zatím klid, rodiãové. 

Jarmila Grossmannová

Miroslava Kufová, fieditelka M· Na

Li‰ãinû, dûkuje panu Ladislavu Koky-

mu, romskému poradci na‰eho úfiadu,

za vypracování projektu Rovná ‰ance,

v jehoÏ rámci nav‰tûvovaly romské

dûti a dûti ze sociálnû slab‰ích rodin

plaveck˘ v˘cvik a ‰kolka získala nové

pomÛcky a hraãky. 
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Ze školního klubu při ZŠ Škrobálkova

Poděkování

Hrají si pro radost
a potěšení

I kdyÏ doby, kdy ãlenové dechové-

ho orchestru b˘valého Dolu Petr Bez-

ruã ãasto hráli v rámci rÛzn˘ch spole-

ãensk˘ch a kulturních akcí a vystupo-

vali i v zahraniãí, jsou ty tam, dvacítka

nejvûrnûj‰ích muzikantÛ se stále je‰tû

schází, aby si pod vedením Miroslava

Pûcha zahrála jen tak pro potû‰ení. Na

tato setkání, konaná kaÏd˘ t˘den, se

dostavují zapálení hudebníci aÏ z Ho‰-

Èálkovic, Poruby ãi Zábfiehu. 

Miroslav Pûch hraje na kfiídlovku jiÏ
desítky let Foto: archiv SON

Dûti z M· na Li‰ãinû mûly z nov˘ch hraãek radost Foto: archiv SON

Foto: archiv SON

Výše poplatků
ze psů

UpozorÀujeme, Ïe do 31. bfiezna je

splatn˘ poplatek za psa, neãiní-li více

neÏ 400 Kã roãnû. 

Pro informaci uvádíme základní

sazby poplatkÛ:

a) za psa chovaného v domû s více

neÏ ãtyfimi bytov˘mi jednotkami –

1000 Kã roãnû, 

b) za psa chovaného v domû se

ãtyfimi a ménû bytov˘mi jednotkami

400 Kã roãnû, 

c) za psa hlídacího u domku rodin-

ného typu s maximálnû dvûma bytov˘-

mi jednotkami, u domku finského a u

domku v hornick˘ch koloniích se sa-

mostatn˘m vchodem – 120 Kã roãnû, 

d) za psa zdrÏujícího se prokazatel-

nû po cel˘ rok nebo pfieváÏnou ãást ro-

ku mimo trvalé bydli‰tû poplatníka

(chata, zahrada...), pokud se na poplat-

níka nevztahuje platba niÏ‰í – 400 Kã

roãnû, 

e) za psa hlídacího v souvislosti s

podnikáním u právnick˘ch osob –

1000 Kã roãnû, 

f) za psa, jehoÏ vlastníkem je poÏi-

vatel invalidního, starobního nebo

vdovského dÛchodu jako jediného

zdroje pfiíjmu, pokud se na poplatníka

nevztahuje platba niÏ‰í – 200 Kã roã-

nû. Toto platí pouze v pfiípadû, Ïe dÛ-

chodce nepobírá soubûÏnû dva dÛcho-

dy. 

g) u druhého (pfiípadnû dal‰ího psa)

se sazba zvy‰uje o 50 procent. 

âiní-li poplatek více neÏ 400 Kã

roãnû, mÛÏe jej poplatník zaplatit ve

ãtyfiech stejn˘ch splátkách, vÏdy nej-

pozdûji do 31. bfiezna, 31. kvûtna, 31.

srpna a 30. listopadu kaÏdého roku. 

Nebude-li poplatek zaplacen vãas

nebo ve správné v˘‰i, mÛÏe b˘t sazba

zv˘‰ena aÏ o padesát procent. 

BliÏ‰í informace podá ing. Jifiina

Halamãáková na finanãním odboru.

Organizace Svazu dÛchodcÛ âR má
své sídlo také v Ostravû a je nestátní,
neziskovou organizací, do níÏ mohou
vstoupit seniofii z celého mûsta. V sou-
ãasnosti má 12 místních organizací. Se-
kretariát se nachází v Ostravû-Porubû
na ulici M. Majerové 1733. 

Organizace zaji‰Èuje pro ãleny bû-
hem celého roku zajímavé akce - setká-
vání pfii kávû nebo ãaji, náv‰tûvy diva-
del a koncertÛ, turistické pochody,
zdravotní vycházky aj. Nechybûjí ani
vzdûlávací akce – napfi. v˘uka esperan-
ta pro zaãáteãníky a pokroãilé, rÛzné
zdravotní a osvûtové pfiedná‰ky, promí-
tání diapozitivÛ s doprovodn˘m v˘kla-
dem, poznávací jednodenní zájezdy. 

Velmi oblíbené jsou zábavné akce,

doprovázené zpûvem, hrou na hudební

nástroje a recitací. 

Kromû uveden˘ch aktivit zaji‰Èuje

mûstská organizace doplÀkovou peão-

vatelskou sluÏbu v domácnostech klien-

tÛ (smluvní vztah podle pfiíslu‰né vy-

hlá‰ky) a poradenskou sluÏbu. 

Domníváme se, Ïe je velká ‰koda ,

nemají-li nûktefií „dfiíve narození“

o spolupráci s námi zájem. VÏdyÈ se

zde mohou seznámit s lidmi podobn˘ch

zájmÛ, prodiskutovat problémy, pfiedat

si zku‰enosti, dozvûdût se o úspû‰ích

druh˘ch. VÏdyÈ jak se fiíká – tûÏko je

ãlovûku samotnému. 

VáÏení a milí seniofii, jsme tu pro

vás. Chceme vám pomáhat a slouÏit

tak, jak nám to dovolí finanãní moÏnos-

ti. 

Chcete-li se stát na‰imi ãleny, rádi

vás pfiivítáme v na‰ich fiadách. âlensk˘

pfiíspûvek ãiní pouh˘ch 40 Kã roãnû. 

BliÏ‰í informace mÛÏete získat na

tel. ã. 695 l8 l3 nebo pfiímo na na‰em

sekretariátû v Porubû na ulici M. Maje-

rové 1733 v úfiedních hodinách, tj.

v pondûlí od 9.00 do 12.00 hodin a ve

stfiedu od 15.00 do 17.00 hodin. 

Otmar Kusák, 
pfiedseda

Jóga je více než tělocvik

Městská organizace Svazu důchodců přijímá nové členy
Chcete se naučit

malovat?
Stfiedisko VIRIDIAN pofiádá v˘-

tvarné kurzy pro zaãáteãníky i pokro-

ãilé s v˘ukou kresby, malby, grafiky a

olejomalby, a to v budovû b˘valého

Státního rybáfiství, nyní PISCIA, na

Tû‰ínské ulici 54 ve Slezské Ostravû.

SchÛzky se konají kaÏdé úter˘ od

17.00 do 20.00 hodin. Kurzovné: 840,-

Kã za mûsíc. 

BliÏ‰í informace podá paní Thiem-

lová, tel. ã.: 069/50 32 341 nebo

0608/717 018.

Sdělení stavebního úřadu
– U velkoprodejny PRONTO

PLUS na ulici Tû‰ínské v k. ú. Slez-

ská Ostrava do‰lo ke zmûnû názvu

vlastníka (stavebníka) – nyní je jím

Centrum 2000, a. s., se sídlem v Pra-

ze. Termín k dokonãení v˘stavby

byl stavebním úfiadem prodlouÏen.

JiÏ druh˘ rok se v Matefiské ‰kole v

Anto‰ovicích snaÏíme v rámci koncep-

ce ‰koly nabízet dûtem více - formou

zájmov˘ch krouÏkÛ. Jóga je jedním z

nich. Dûti mají rády jakékoliv pohybo-

vé aktivity, ale zatímco tradiãní tûlo-

cvik se zamûfiuje pouze na stránku fy-

zickou, jóga je pfiirozenou souhrou fak-

toru tûlesného i psychického. 

Cviãení samotné provádíme ve vy-

vûtrané tiché místnosti, jako podloÏku

pouÏíváme dûtské deky, jimiÏ se v zá-

vûreãné relaxaci dûti pfiikryjí, coÏ

usnadÀuje vnímání tepla. Krátk˘mi

pfiíbûhy ãi názvy zvífiátek pfiibliÏujeme

dûtem jednotlivé cviky, které se pak

provádûjí s minimální v˘drÏí, ale zato

opakovanû. Po nároãnûj‰ím prvku ná-

sleduje uvolnûní a v závûru, za dopro-

vodu odpoãinkové hudby, je zafiazena

relaxace. Z praxe vím, Ïe tato pasáÏ je

ve skupinû nejoblíbenûj‰í, pracujeme

totiÏ s pfiedstavivostí, a ta dûtem oprav-

du nechybí. 

Správn˘m uvolnûním mohou dûti

získat pocit vnitfiního klidu a vyrovna-

nosti. Rozvíjí se u nich pfiedstavivost,

tvofiivost a soustfiedûní. 

Chcete-li získat kvalitní obranu pro-

ti stresu – zkuste jógu. 

Marie Chrbiatová
fieditelka M· Chalupova

Anto‰ovice
(redakãnû zkráceno)
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Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 91

(vedle kostela svatého Josefa) 

Tel. ã. 624 84 60
provozní doba: pondûlí – pátek: 8.00 – 16.00 hodin

pohotovost: 0603 253 352
www.funeralservice.cz
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Chcete na chvíli utéct od prádla, Ïehlení, nádobí?
Od otázek: „Co bude k veãefii?“ a „Kde mám tu ko‰ili?“

Chcete, aby se koneãnû staral nûkdo o Vás?
Chcete si odpoãinout a pfiitom udûlat nûco pro svÛj

vzhled a tûlo?

NAV·TIVTE NAV·TIVTE 
KOSMETICK¯ SALON KOSMETICK¯ SALON 

VISAGEVISAGE
V pfiíjemném prostfiedí se svûfite do rukou kosmetiãky
s patnáctiletou praxí, která ví, po ãem prahne Va‰e tû-

lo i du‰e. UÏ to neodkládejte ani okamÏik a volejte: 

Tel. ã. 0604 685 630

Privat: 624 56 91

Nebo nás nav‰tivte na Pikartské ulici 16
ve Slezské Ostravû, dvû zastávky za zoo,

smûr VVUÚ Radvanice
Trolejbus ã. 104, 101, bus ã. 22

Provozní doba: 
pondûlí, úter˘, stfieda: 13.00 - 18.00 hodin,

ãtvrtek, pátek: 8.00 - 13.00 hodin.

Tû‰íme se na Vás a vûfiíme, Ïe budete na‰í sluÏbou
pfiíjemnû pfiekvapeni.

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

• VODA • PLYN • TOPENÍ • ELEKTRO • STŘECHY • ZÁMKY •

tel. 069/696 32 34   mobil: 0606 262 176

DÁLE PROVÁDÍME OTEVÍRÁNÍ BYTŮ A OBJEKTŮ,
VČETNĚ ZABEZPEČENÍ PO NÁSILNÉM VNIKNUTÍ 

CIZÍ OSOBY, VÝMĚNA DVEŘÍ, 
ZÁMKŮ DOZICKÝCH + FAB

OCHRANA NEJNOVĚJŠÍMI 
BEZDRÁTOVÝMI SYSTÉMY D-I-S
DOMOVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

(CENTRÁLNÍ OSTRAVSKÝ DOMOVNÍK)

NEPŘETRŽITÉ STŘEŽENÍ OBJEKTU 
– BYTU, GARÁŽÍ, CHATAŘSKÝCH OSAD aj. 

S MOŽNOSTÍ SIGNALIZACE 
ZDRAVOTNÍHO STAVU OSOB V OBJEKTU

(PŘIVOLÁNÍ RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY)

VÍCE BEZPEČNOSTI A KOMFORTU ZA NIŽŠÍ CENU

Informace o naší firmě ☎ 140 00 



TABÁK
nabízí 

prodej 
cigaret, 

denního 
a 

periodického
tisku, 

ãasopisÛ, 
tabáku 

a tabákov˘ch
v˘robkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondûlí - pátek: 7. 00 - 18.30 hodin,  

sobota: 7. 00 - 13.00 hodin.

SPORTISIMO, prodejna sportu
vám nabízí:

‰irok˘ sortiment znaãkového obleãení

➧ Adidas prodej obuvi

➧ Reebok lyÏí

➧ Reusch lyÏákÛ

➧ Speedo vázání

➧ R. - Atletic br˘lí

SKI SERVIS PO CEL¯ ROK!

Otevírací 
doba: 

pondûlí 
- pátek: 

9.00 - 18.00
hodin,

sobota: 
9.00 - 12.00

hodin.

VERMA OBUV
nabízíme velk˘ v˘bûr kvalitní obuvi:
➤ pánské
➤ dámské
➤ dûtské
➤ papuãe, zdravotní boty
➤ koÏené zboÏí, punãochové zboÏí, galanterie
➤ o‰etfiující pfiípravky na boty

ZA V¯HODNÉ CENY 

A SEZONNÍ SLEVY. 

OTEVÍRACÍ
DOBA:
pondûlí - 
pátek: 
8.00 - 18.00
hodin,
sobota: 
8.00 - 13.00
hodin.

DROGERIE
EBONIT,
s.r.o.,
nabízí

- velk˘ v˘bûr
drogistického
zboÏí 
(pleÈovou, 
tûlovou, 
vlasovou 
i dekorativní 
kosmetiku, 
vÛnû, 
drogistickou
chemii) a jiné. 

Otevírací doba:
pondûlí - pátek: 9.00- 18.00 hodin,
sobota: 8.00 - 12.00 hodin.

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!

8 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM DISKONT PLUS
(u kfiiÏovatky ulic Michálkovické a Hladnovské)

nabízí zboÏí za velmi nízké ceny.


	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02
	2001_01-02.pdf

