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Pozvání
na jednání zastupitelstva.

Zveme občany 
na další zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteční 

31. května 2001 
od 15.00 hodin 

v Kulturním domě
v Muglinově. 

Zasedání je veřejné. 

Na svém 12. zasedání konaném 15.

bfiezna 2001 Zastupitelstvo mûstského

obvodu Slezská Ostrava vzalo mj. na

vûdomí:

– ústní informaci starosty o stavu

mûstského obvodu a ãinnosti jeho or-

gánÛ,

– usnesení rady z 8. 3. 2001, kter˘m

vzala na vûdomí, Ïe dnem 8. 3. 2001,

kdy starosta MOb Slezská Ostrava ob-

drÏel písemnou rezignaci ãlena zastu-

pitelstva mûstského obvodu Slezská

Ostrava Josefa Burkoviãe, zvoleného

ãlenem zastupitelstva za volební stra-

nu SdruÏení Volba pro mûsto (mûstsk˘

obvod Slezská Ostrava) – Nezávislí

kandidáti, zanikl jeho mandát, a usne-

sení, kter˘m rada prohlásila Karla Kli-

mondu ãlenem zastupitelstva za voleb-

ní stranu SdruÏení VPM-NK na

uprázdnûn˘ mandát;

projednalo mj.

– oznámení o projednání návrhu za-

dání zmûny územního plánu mûsta Os-

travy ã. 92/doplnûní komunikací pro

dopravní napojení rozvojové v˘robní

plochy v ·ilhefiovicích;

schválilo mj.

– jednací fiád zastupitelstva mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava a jed-

nací fiád v˘borÛ zastupitelstva;

souhlasilo mj.

– s realizací investiãní akce „V˘-

stavba hasiãské zbrojnice v Anto‰ovi-

cích” a pouÏitím finanãních prostfied-

kÛ z pfiedpokládaného pfiebytku hos-

podafiení na rok 2000 na její financo-

vání.

Slovo místostarosty
VáÏení spoluobãané,

ani se to nezdá, ale jiÏ témûfi tfietina

leto‰ního roku je za námi. Zdá se, Ïe

v tomto zimním období se nedá mno-

ho udûlat, ale v na‰em pfiípadû je opak

pravdou. Na svém bfieznovém zasedá-

ní schválilo zastupitelstvo rozpis roz-

poãtu na jmenovité akce a vyuÏití

pfiedpokládaného pfiebytku z roku

2000. Rozpis rozpoãtu na jmenovité

akce, kter˘ pfiipravily jednotlivé odbo-

ry na‰eho úfiadu, bude

vodítkem pro realizaci

investiãních akcí,

oprav a rekonstrukcí,

údrÏby majetku na‰eho

obvodu, údrÏby komu-

nikací a péãe o vzhled

obce. 

Budu-li ze schvále-

ného rozpoãtu jmeno-

vat nûkolik akcí, jedná

se:

– Na úseku investiã-

ního odboru o dokon-

ãování plynofikace plynofikací oblasti

Îabinec v Kunãicích, ulice H˘bnerovy

a ulice Dílãí v Muglinovû, v˘stavbu

nové hasiãské zbrojnice v Anto‰ovi-

cích, dal‰í postup oprav slezskoostrav-

ské radnice, pfiípravu na v˘stavbu by-

tov˘ch domÛ na Keltiãkovû ulici, pfií-

pravu dal‰ích projektÛ a studií. 

– Na úseku dopravy a komunálních

sluÏeb se jedná ve velké mífie o péãi

o vzhled obce, a to kosení vefiejné ze-

lenû, kácení a ofiezy stromÛ, ãistûní

komunikací, údrÏbu hfibitovÛ a údrÏbu

zastávek mûstské hromadné dopravy. 

Samostatnou poloÏku tvofií také

zimní údrÏba místních komunikací,

chodníkÛ a zastávek, která minulou

zimu ãinila l,4 milionu korun. JiÏ od

poãátku roku byly provádûny kácení

a ofiezy stromÛ a kefiÛ. Koncem mûsí-

ce bfiezna zaãalo plo‰né ãistûní míst-

ních komunikací, hrabání ploch ve-

fiejné zelenû a likvidace ãern˘ch sklá-

dek. V souãasné dobû se provádí od-

straÀování ãern˘ch skládek na ulicích

Kotalovû a Jan Maria. Pro opravy

místních komunikací a chodníkÛ je

letos vyãlenûno 3,5 milionu korun.

JiÏ zaãaly opravy ulic K MaliÀáku,

Nad Dvorem, Nad Vodárnou, pfiipra-

vuje se oprava ulice Dostálovy. Dále

se poãítá s opravami v oblasti Hru‰o-

va, a to napfiíklad ulice Lasallovy,

Sodné a Na Li‰ãinû, s opravou  míst-

ních komunikací v Kunãiãkách

a Kunãicích, ve Slezské Ostravû s

opravou chodníku na ulici Bohumín-

ské pfied spofiitelnou, kde v leto‰ním

roce také Ostravské komunikace pro-

vedou rekonstrukci svûtelného signa-

lizaãního zafiízení. 

– Na úseku bytového hospodáfiství

se v jarních mûsících provádûly opra-

vy elektroinstalací a opravy plynov˘ch

rozvodÛ ve spoleãn˘ch

ãástech domÛ. V sou-

ãasné dobû se zaãínají

provádût opravy stfiech,

komínÛ a kanalizací.

Na opravy domovního

a bytového fondu je le-

tos vyãlenûno 9,4 mili-

onu korun. Seznam ak-

cí vût‰ího rozsahu má

témûfi 60 poloÏek a vy-

jmenovávat nûkteré

z nich by zajisté bylo

zavádûjící. Co se t˘ãe

‰kolsk˘ch zafiízení, bude provedeno

v dobû prázdnin vymalování Základní

‰koly na Bohumínské ulici, opravy

a nátûry soklÛ v Základní ‰kole na 

·krobálkovû ulici, malování ‰kolních

jídelen a dal‰í. ·koly potfiebují dal‰í

opravy a rekonstrukce, ale ty v leto‰-

ním roce nejsme schopni kr˘t z na‰eho

rozpoãtu. 

– Pro zlep‰ení péãe o vzhled obce

pfiipravujeme sestavení dal‰í skupiny

pracovníkÛ z fiad nezamûstnan˘ch na

vefiejnû prospû‰né práce, která se za-

pojí do ãistûní obvodu a na likvidaci

ãern˘ch skládek. Tak jako v minul˘ch

letech je realizován sbûr velkoobjemo-

vého odpadu, spoleãnost OZO instalo-

vala kontejnery na sbûr skla a od kvût-

na zaãne instalovat kontejnery na sbûr

plastÛ. 

VáÏení spoluobãané, 

pfieãetli jste si jen v˘ãet akcí, které

se jiÏ od zaãátku roku provedly a které

se budou v leto‰ním roce realizovat.

Tento v˘ãet není úpln˘, a i kdyby byl,

tak nemÛÏe obsahovat v‰echno potfieb-

né, co vy vidíte kolem sebe. KaÏdo-

pádnû jsem pfiesvûdãen, Ïe to, co se

podafií, pfiispûje ke zlep‰ení Ïivota

v celém obvodû. 

Ing. Petr Kudela, 
místostarosta

Z jednání zastupitelstva

Na své 52. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava vzala mj. na vû-

domí

– informativní zprávu o ãinnosti odboru v˘stavby na úseku stavebního úfia-

du v roce 2000, 

– bezúplatn˘ vstup na ãásti vyjmenovan˘ch pozemkÛ pro investora-Statu-

tární mûsto Ostrava, zastoupené Ostravsk˘mi vodárnami a kanalizacemi, a. s.,

z dÛvodu stavby „âerpací stanice a kanalizace Muglinov“, 

– rozhodla mj. o pfiidûlení uvolnûn˘ch bytÛ, 

– o zámûru nájmu pozemkÛ, 

– o pfiímém zadání vefiejné zakázky na pfievod projektové dokumentace ke

stavebnímu povolení na stavbu „V˘stavba 54 bytov˘ch jednotek Slezská Os-

trava, vãetnû infrastruktury - I. etapa - 42 bytov˘ch jednotek ve ãtyfiech objek-

tech“, 

– souhlasila mj. se vstupem pracovníkÛ VVUÚ, a. s., na vyjmenované po-

zemky za úãelem obhlídky, zamûfiení starého dÛlního díla a instalaci mûfiiã-

sk˘ch znaãek apod. , 

– jmenovala ãlenem komise rady pro obãanské obfiady a slavnosti pana Kar-

la Klimondu a zároveÀ jej schválila jako oddávajícího pro mûstsk˘ obvod

Slezská Ostrava s úãinností od 23. 3. 2001. 

Na své 53. schÛzi rada vzala mj. na vûdomí:

– informaci o souãasném technickém stavu objektu ã. p. 425 na ulici Hol-

vekovû v Kunãiãkách (b˘valé kino Horník) a postup stavebního úfiadu ÚMOb

Slezská Ostrava ve vûci zabezpeãení tohoto objektu, vãetnû rozhodnutí sta-

vebního úfiadu o nafiízení zabezpeãovacích prací , uloÏila vedoucímu investiã-

ního odboru provést zabezpeãení tohoto objektu a vedoucí finanãního odboru

vymáhat finanãní náklady, vynaloÏené na zabezpeãení objektu po vlastníku

objektu, 

– rozhodla mj. o pfiidûlení uvolnûn˘ch bytÛ, o zámûru nájmu pozemkÛ, 

– doporuãila mj. Statutárnímu mûstu Ostrava prodeje pozemkÛ.

Z jednání rady

Nepřehlédněte!
Úfiední den se z pondûlí 30. 4. pfiesouvá na ãtvrtek 3. 5. 2001. Úfiední ho-

diny: od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Úfiední den se z pondûlí 7. 5. pfiesouvá na ãtvrtek 10. 5. 2001. Úfiední ho-

diny: od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Dûkujeme za pochopení.



UpozorÀujeme vlastníky nemovi-
tostí na nutnost fiádného oznaãení
budov ãísly popisn˘mi a orientaãní-
mi, pfiípadnû evidenãními.

Podle vyhlá‰ky ã. 326/2000 Sb.

a Dodatku ã. l k PravidlÛm pro tvorbu

mûstského názvosloví a zásadám

oznaãování musí b˘t budova (nestano-

ví -li zákon jinak) oznaãena ãíslem po-

pisn˘m, k usnadnûní orientace mohou

b˘t v jednotliv˘ch ulicích a na jin˘ch

vefiejn˘ch prostranstvích oznaãeny bu-

dovy je‰tû ãíslem orientaãním. Evi-

denãním ãíslem se oznaãují budovy

k individuální rekreaci. 

Vlastník nemovitosti je povinen na

svÛj náklad oznaãit budovy ãísly, 

urãen˘mi mûstsk˘m obvodem a udr-

Ïovat je v fiádném stavu. 

âíslo popisné a evidenãní se umis-

Èuje tak, aby bylo viditelné, zpravidla

pfii pravém horním rohu vchodu do bu-

dovy, minimálnû ve v˘‰i dva metry

nad úrovní jednotky, popfiípadû nad

úrovní upraveného terénu. 

âíslo orientaãní, je-li budovû pfii-

dûleno, se umisÈuje vÏdy pod tabulku

s ãíslem popisn˘m. Má-li budova více

neÏ jeden vchod, umisÈuje se vÏdy ãís-

lo popisné, pfiípadnû také orientaãní,

u vchodu na stranû objektu smûrem

k jednotce, jejíÏ název je uveden v ad-

rese, pfiináleÏející k budovû. Je-li nû-

kolik vchodÛ na téÏe stranû budovy,

musí b˘t ãíslem popisn˘m oznaãeny

minimálnû oba krajní vchody. 

Barva a provedení ãísel
Tabulka s ãíslem popisn˘m musí

b˘t zhotovena ze smaltovaného ple-

chu, obdélná, plochá, s rozmûry 2l0

mm x l50 mm, bílá s ãerven˘m signem

v okraji v ‰ífice 2 mm a ãerven˘m ãís-

lem vyznaãen˘m arabsk˘mi ãíslicemi

o velikosti 80 mm. 

Tabulka s ãíslem orientaãním musí

b˘t zhotovena ze smaltovaného ple-

chu, obdélná, plochá, s jednotn˘m roz-

mûrem 2l0 mm x l50 mm, modrá s bí-

l˘m signem v okraji v ‰ífice 2 mm a bí-

l˘m ãíslem (velikost 80 mm), vyzna-

ãen˘m arabsk˘mi ãíslicemi. 

Tabulka s ãíslem evidenãním musí

b˘t zhotovena ze smaltovaného ple-

chu, obdélná, plochá, s jednotn˘m roz-

mûrem l80 mm x l50 mm, bílá s mod-

r˘m ãíslem, vyznaãen˘m arabsk˘mi

ãíslicemi. Velikost ãíslic je 80 mm. 

Pfiidûlování ãísel
âísla popisná, orientaãní a evidenã-

ní pfiidûlují mûstské obvody (na

ÚMOb Slezská Ostrava stavební úfiad

odboru v˘stavby) rozhodnutím, na je-

hoÏ vydání se nevztahují pfiedpisy

o správním fiízení. O pfiidûlení ãísla

popisného, evidenãního nebo orientaã-

ního se vlastníku vydá písemn˘ do-

klad. 

- Popisná a evidenãní ãísla se pfiidû-

lují v ãíselné fiadû vzestupnû. KaÏdé

popisné nebo evidenãní ãíslo budovy

musí b˘t v rámci mûstského obvodu

jedineãné. Popisná ãísla budov, které

byly zcela fyzicky odstranûny, nesmû-

jí b˘t opakovanû pfiidûlena. 

- Orientaãní ãísla se pfiidûlují vze-

stupnû vÏdy v ãíselné fiadû pro kaÏdou

jednotku zvlá‰È. Je-li jednotkou ulice,

pak jedna strana obsahuje pouze sudá

ãísla, druhá strana ãísla lichá. 

- âíslo popisné nebo evidenãní lze

pfiidûlit k Ïádosti vlastníka budovy

pouze tehdy, prokáÏe-li vlastník, Ïe

stavba, jíÏ má b˘t pfiidûleno popisné

nebo evidenãní ãíslo, je fiádnû kolau-

dována. V pfiípadech, kdy stavba ne-

podléhá kolaudaci nebo se kolaudaãní

rozhodnutí nedochovalo, aãkoliv bylo

vydáno, prokáÏe vlastník právní exi-

stenci stavby jin˘m hodnovûrn˘m

zpÛsobem. 

- O pfiidûlen˘ch ãíslech popisn˘ch,

evidenãních a orientaãních, i o jejich

zmûnách, vedou mûstské obvody prÛ-

kaznou evidenci. 

Dodatek ã. l k PravidlÛm pro tvorbu

mûstského názvosloví a zásadám

oznaãování byl schválen Radou mûsta

Ostravy dne 20. 3. 2001 a nabyl úãin-

nosti l. 4. 2001. 

BliÏ‰í informace získáte na sta-
vebním úfiadû odboru v˘stavby.

Pozor na řádné očíslování budov

Ministerstvo kultury âR vyhlásilo

pro rok 2001 konkurz na projekty,

zamûfiené na podporu tradiãních lido-

v˘ch fiemesel, s dÛrazem na lidová

umûlecká fiemesla. Projekty mohou

pfiedkládat právnické a fyzické oso-

by, vãetnû obãansk˘ch sdruÏení,

a mohou b˘t zamûfieny na následující

aktivity: 

– popularizace lidov˘ch fiemesel

vÛãi ‰iroké vefiejnosti

– prezentace v˘robkÛ lidov˘ch fie-

meslníkÛ, se zvlá‰tním zfietelem na

prezentování v˘robkÛ uãÀÛ

– pfiedávání zku‰eností a doved-

ností star˘ch fiemeslníkÛ následovní-

kÛm

– tvÛrãí dílny v fiemesln˘ch obo-

rech

– dokumentace a záznam techno-

logie

– vydání v˘jimeãn˘ch publikací. 

BliÏ‰í informace lze získat na od-
boru ‰kolství a kultury ÚMOb
Slezská Ostrava, nebo na interne-
tov˘ch stránkách Ministerstva kul-
tury âR.

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Koncese ke stavbû a provozu

elektrárny byla obci Polská Os-

trava udûlena v fiíjnu roku l895.

Podnûtem ke zfiízení obecní

elektrárny byla souãasnû probí-

hající stavba vodovodu z lesa

DÛlÀáku ve Vratimovû a z Bar-

tovic, pfiiãemÏ se voda mûla pfie-

ãerpávat do vodojemu na Hlad-

novû. Bylo rozhodnuto, Ïe k pro-

vozu ãerpadla nebude pouÏit

parní, n˘brÏ elektrick˘ pohon. 

Projekt elektrárny zpracoval

architekt a stavitel z Moravské

Ostravy B. Îidlick˘, stroje byly

vyrobeny ve strojírnû Salm-

Broumovsk˘, Schulz a Sohr

v Adamovû. Budova elektrické cent-

rály mûla jen pût místností (kotelnu,

strojovnu, vodárenskou místnost,

skladi‰tû a dílnu), budova s kanceláfie-

mi byla zvlá‰È, stejnû jako 35 metrÛ

vysok˘, dnes jiÏ zbouran˘

komín. V roce l911 byl pfii-

stavûn suterénní prostor pro

akumulátory, které byly ne-

zbytné pro napájení elektric-

ké dráhy do Michálkovic

a do Hru‰ova. ZároveÀ byl

postaven parní kotel, parní

stroj a dal‰í zafiízení. V roce

l9l4 byl pfiemûnûn dosavadní

parní pohon elektrárny na

elektrick˘. K dal‰í rekon-

strukci do‰lo v letech l93l aÏ

l933 a l94l. Tehdy byla také

slezskoostravská elektrárna

slouãena s obecní elektrár-

nou v Radvanicích. Elektrár-

na ve Slezské Ostravû byla jako zasta-

ralá zru‰ena po II. svûtové válce.

Konkurz MK ČR na podporu tradičních
lidových řemesel v roce 2001

Pod pojmem vefiejná produkce se

rozumí provádûní hudebních a taneã-

ních produkcí, taneãních zábav, vy-

stoupení estrádních umûlcÛ, artistÛ

a lidov˘ch zábav, které jsou pfiístupny

vefiejnosti. 

UpozorÀujeme, Ïe pofiadatel vefiejné

produkce je povinen písemnû oznámit

její konání pfiíslu‰nému úfiadu mûst-

ského obvodu. V oznámení je nutné

uvést jméno (název) a adresu pofiada-

tele, název a obsahové zamûfiení vefiej-

né produkce, místo a ãas jejího konání

(zahájení a ukonãení). 

U trval˘ch a opakujících se vefiej-

n˘ch produkcí mÛÏe pofiadatel splnit

oznamovací povinnost jednorázov˘m

hromadn˘m oznámením, a to aÏ na ob-

dobí jednoho roku. Hromadné ozná-

mení musí b˘t na úfiadu podáno pfied

zahájením první vefiejné produkce. 

Oznámení je nutno uãinit nejménû 7

dnÛ pfied konáním vefiejné produkce,

v odÛvodnûném pfiípadû i v krat‰ím

termínu. Zmûny v údajích uveden˘ch

v oznámení je pofiadatel povinen ozná-

mit neprodlenû. 

Úfiad mûstského obvodu mÛÏe ve-

fiejnou produkci zakázat v pfiípadû, Ïe

by takovouto produkcí docházelo

k opakovanému naru‰ování vefiejného

pofiádku v prostoru konání akce. 

Pofiadatel je povinen opatfiit si pfied

konáním vefiejné hudební produkce

svolení autorÛ (u diskoprodukce svo-

lení v˘konn˘ch umûlcÛ a v˘robcÛ

zvukov˘ch záznamÛ, které udûluje

Ochrann˘ svaz autorsk˘) k vefiejnému

uÏití jejich dûl. Vyhlá‰ka vyÏaduje,

aby tento souhlas byl udûlen pfied za-

hájením produkce, ãehoÏ je moÏné do-

sáhnout dvûma zpÛsoby: v souladu se

stanoviskem Ochranného svazu autor-

ského je to zaslání tiskopisu „Îádost

OSA“, a to i prostfiednictvím úfiadu,

odboru ‰kolství a kultury, paní Danu‰e

Ma‰kové. Pokud tento písemn˘ sou-

hlas nemá, úfiad mÛÏe produkci zaká-

zat. 

Úfiad nevydává správní rozhodnutí

o povolení produkce, a oznámení po-

fiadatele, pokud splÀuje stanovené zá-

konné podmínky, toliko registruje.

Stavební úfiad odboru v˘stavby vydá-

vá rozhodnutí, a to pfii kolaudaci res-

tauraãního zafiízení nebo jiné provo-

zovny, zda je ãi není moÏno v objektu

pofiádat diskotéky, zábavy a podobné

produkce. 

Stanovuje také podmínky pro pro-

voz tûchto zafiízení. 

Danu‰e Ma‰ková, pracovnice O·aK

O pořádání veřejných produkcí

Historické památky v na‰em obvodu

Stará elektrárna

B˘valá budova elektrárny u Gagarinova námûstí
Foto: archiv SON

Další zdařilá akce 
odboru sociálních věcí
Skupina hercÛ Slezského divadla

v Opavû doslova nadchla pfii svém

vystoupení „Zpívám, a to mi staãí

aneb Ta na‰e písniãka ãeská v lidové

operetû“ v Kulturním domû v Mug-

linovû asi stovku seniorÛ z na‰eho

obvodu. Pfiítomní „dfiíve narození“

z Domova Armády spásy v Kunãiã-

kách, ãi z domÛ s peãovatelskou

sluÏbou z dal‰ích ãástí obvodu a ãle-

nové klubÛ dÛchodcÛ si pfii nejedné

písni zanotovali spoleãnû s úãinkují-

cími, které nakonec odmûnili boufili-

v˘m potleskem. 

Akci zorganizovali pracovníci

odboru sociálních vûcí, pfiedev‰ím

paní Magda ·elclová. V‰em, ktefií se

zaslouÏili o to, aby babiãky a dûdeã-

kové strávili dvû hodiny plné zpûvu

a humoru, náleÏí podûkování.



V souvislosti s blíÏící se motoristic-

kou sezonou bych chtûl upozornit

v‰echny fiidiãe, chodce, cyklisty a ostat-

ní úãastníky provozu na pozemních ko-

munikacích, Ïe od zaãátku roku 2001

platí nov˘ zákon o provozu na pozem-

ních komunikacích ã. 36l/2000Sb. 

Oproti pÛvodní vyhlá‰ce ã. 99/l989

Sb., je v tomto zákonû nûkolik podstat-

n˘ch zmûn, na které bych chtûl upozor-

nit: 

- fiidiã motocyklu a novû i mopedu

musí mít za jízdy na hlavû nasazenu a

fiádnû pfiipevnûnu ochrannou pfiilbu

schváleného typu

- fiidiã nesmí pfii jízdû s vozidlem dr-

Ïet v ruce telefonní pfiístroj nebo jiné

hovorové zafiízení

- fiidiã vozidla nad 3500 kg nebo jízd-

ní soupravy del‰í neÏ sedm metrÛ nesmí

pouÏít pro jízdu lev˘ jízdní pruh

- fiidiã musí zÛstat stát za autobusem

oznaãen˘m pro pfiepravu dûtí, v jízdû

mÛÏe pokraãovat aÏ po jeho odjezdu

- v období mimo letní ãas musejí mít

vozidla rozsvícena obrysová a potkáva-

cí svûtla. 

Zmûny nastaly také v rámci oznamo-

vání dopravní nehody: povinnost ohlásit

nehodu policistovi nastává pouze v pfií-

padû, kdy se úãastníci nehody nedohod-

nou na zavinûní nebo byla-li zpÛsobena

‰koda na majetku tfietí osoby, ãi do‰lo-li

ke hmotné ‰kodû na majetku a vozid-

lech nad 20 000 Kã. 

Pfiíslu‰n˘m ustanovením je také dána

povinnost fiidiãi (s v˘jimkou fiidiãe

tramvaje) umoÏnit chodci, kter˘ je na

pfiechodu pro chodce nebo jej zfiejmû

hodlá pouÏít, neru‰ené a bezpeãné pfieji-

tí vozovky. ¤idiã se proto musí pfiibliÏo-

vat k pfiechodu pro chodce takovou

rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo

pfied pfiechodem pro chodce a pokud je

to nutné, je povinen pfied pfiechodem

pro chodce vozidlo zastavit. 

Na druhé stranû ov‰em se v paragrafu

54 uvádí povinnost chodce pouÏít pfie-

chod, je-li tento ve vzdálenosti men‰í

neÏ 50 metrÛ. 

Chodec nesmí pfiekonávat zábradlí

nebo jiné zábrany na vozovce, musí dát

pfiednost tramvaji, nesmí vstupovat na

pfiechod ãi vozovku pfied blíÏícím se vo-

zidlem. Jakmile jiÏ vstoupí na vozovku

nebo pfiechod pro chodce, nesmí se na

tûchto místech bezdÛvodnû zdrÏovat ne-

bo zastavovat. 

Pfiepravuje-li fiidiã pfii jízdû po dálnici

nebo po silnici pro motorová vozidla

osoby mlad‰í osmnácti let a men‰í neÏ

l50 cm na jiném sedadle, neÏ je sedadlo

spolujezdce, musejí b˘t tato sedadla vy-

bavena bezpeãnostním pásem nebo zá-

drÏn˘m systémem. 

Cyklisté nesmûjí pfii jízdû na kole

koufiit. 

Souãasn˘ zhu‰tûn˘ provoz na komu-

nikacích vyÏaduje od v‰ech úãastníkÛ

silniãního provozu zv˘‰enou opatrnost,

jak ze strany fiidiãÛ, tak chodcÛ i cyklis-

tÛ. V na‰em obvodû do‰lo za první tfii

mûsíce leto‰ního roku k nejvût‰ímu po-

ãtu dopravních nehod na kfiiÏovatce ulic

Bohumínská-Hladnovská a dále na kfii-

Ïovatce ulic Tû‰ínská-Fr˘decká poblíÏ

obvodního úfiadu. 

Vûfiím, Ïe v‰ichni úãastníci silniãního

provozu se budou v této zaãínající mo-

toristické sezonû chovat tak, aby bylo co

nejménû dopravních nehod, co nejménû

zákrokÛ ze strany policie vÛãi pfiestup-

kÛm v silniãním provozu. 

Mjr. Bc. Josef Pekárek,
vedoucí OOP PâR Slezská Ostrava

● 11. roãník Slezskoostravského

turnaje v kopané, kter˘ pofiádala TJ

Jiskra Hru‰ov, se konal na hfii‰ti u uli-

ce V Koutech. SoutûÏe se zúãastnilo l2

druÏstev z Ostravy a okolí. Tradice to-

hoto sportovního klání sahá do roku

l990. TJ Jiskra Hru‰ov vyhrála za tu

dobu soutûÏ dvakrát. Ve finále v leto‰-

ním roce se utkali TJ Lokomotiva Os-

trava a FC Rapid SkfieãoÀ, která zvítû-

zila. 

● Komunitní centrum na Li‰ãinû

nav‰tívili britsk˘ velvyslanec David

Broucher a lord Paul of Marylebone,

stojící v ãele v˘znamného oceláfiského

konsorcia. Prohlédli si také staveni‰tû

budoucí Vesniãky souÏití. 

● Zdafiilou akci pro seniory, bydlící

v Domû s peãovatelskou sluÏbou na

Hefimanické ulici, pfiipravili místosta-

rosta obvodu Miroslav Vojkovsk˘

a pracovníci odboru sociálních vûcí.

V malé hudební komedii „Náv‰tûva

mladé dámy“ - volném zpracování ve-

sel˘ch scének z manÏelského Ïivota

podle ZdeÀka Podskalského - úãinko-

vala známá herecká a pûvecká dvoji-

ce-manÏelé Hana a Ada Prymusovi. 

● V areálu likvidovaného b˘valého

Dolu Zárubek mûli cviãení ostrav‰tí

hasiãi. Umûlé poÏáry, pfii nichÏ hasilo

asi dvacet nováãkÛ, mûly znaãnou in-

tenzitu, neboÈ pfii zakládání ohÀÛ byly

pouÏity staré pneumatiky a dal‰í velmi

hofilavé materiály. 

● Benefiãní koncert duchovních

písní smí‰eného pûveckého sboru Na-

dûje se konal v Husovû sboru ve Slez-

ské Ostravû pod zá‰titou primátora

mûsta Ostravy - ing. âestmíra Vlãka.

Vstupné bylo dobrovolné, v˘tûÏek bu-

de vûnován na podporu sociálních pro-

jektÛ Diakonie a misie Církve ãesko-

slovenské husitské. 

● 65 pohfibÛ se v loÀském roce ko-

nalo v kostele sv. Josefa ve Slezské

Ostravû. Svatba tam byla jedna, kfiest

také pouze jeden. 

● Obraz Panny Marie ze Slezské

Ostravy byl vystavován v ¤ímû, kde

se uskuteãnila v˘stava s názvem

„Kvûty pozdní gotiky“. Transport ob-

razu zaji‰Èovalo Muzeum umûní

v Olomouci.
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V t˘dnu od 26. 3. do 30. 3. 2001 by-

ly ve v‰ech knihovnách na‰eho obvo-

du pofiádány tradiãní Dny ãtenáfiÛ. 

V tûchto dnech nav‰tívilo knihovny

pfies 250 ãtenáfiÛ, z toho více neÏ l50

dûtí, pro nûÏ knihovnice pfiipravily

rÛzné soutûÏe a hry, probíhající po ce-

lá odpoledne. Hrála se ko‰íková, ku-

Ïelky, házení krouÏkÛ na terã a rÛzné

stolní hry. Drobné ceny obdrÏely dûti

v soutûÏích, t˘kajících se znalostí ze

zemûpisu, literatury, dûjepisu, vytvá-

fiely r˘my nebo synonyma na daná slo-

va, urãovaly podle jmen v˘znamn˘ch

souãasn˘ch osobností „kdo je kdo“

atd. V kaÏdé knihovnû se také uskuteã-

nilo vyhodnocení dûtské vlastivûdné

soutûÏe „Zná‰ svou vlast?“, která byla

vyhlá‰ena v polovinû února a jíÏ se

úãastnilo pfies l20 dûtí. Ve‰keré drobné

ceny pro Den ãtenáfiÛ a ceny pro vítû-

ze vlastivûdné soutûÏe byly zakoupeny

z finanãní ãástky, kterou na akce pro

dûti pfiispívá ÚMOb Slezská Ostrava. 

Knihovna mûsta Ostravy pfiipravila

pfiedev‰ím pro dûtské ãtenáfie dárkové

poukázky pro absenãní a prezenãní

pÛjãování. V kaÏdé poboãce obvodu

byli vylosováni jeden aÏ ãtyfii ãtenáfii,

ktefií v tento den knihovnu nav‰tívili.

V˘hercÛm umoÏní poukázka pÛjãová-

ní zdarma v dal‰ím registrovaném ob-

dobí v dosavadní kategorii. 

Dny ãtenáfiÛ probíhaly v pfiíjemné

atmosféfie a zejména dûtem se tato ak-

ce líbila, ponûvadÏ zÛstávaly pfiítomné

v knihovnách do pozdních odpoled-

ních hodin. 

Jaroslava HoncÛ, vedoucí knihoven

Dny čtenářů v knihovnách 
v našem obvodu

▲Hledáme pronájem nebytov˘ch

prostor v Muglinovû a okolí, asi

o velikosti l50 metrÛ ãtvereãních.

Tel. ã. 0737/l23 326. 

▲ Prodám rodinn˘ dÛm

3+l+l v Hefimanicích s velkou gará-

Ïí, hospodáfiskou budovou a zahra-

dou za l, 2 milionu korun. Objekt se

nachází nedaleko zoo. Tel. ã.

069/623 63 61 (pouze veãer) nebo

mobil: 0603 710 012.

INZERCE

Sdělení občanům
– Okresní státní zastupitelství ozna-

muje v‰em obãanÛm a institucím, Ïe od

22. bfiezna 2001 se zmûnilo jeho sídlo.

Od tohoto dne je umístûno v budovû

Okresního soudu v Ostravû na ulici

U Soudu ã. 4/6l87 v Ostravû-Porubû. 

1. dubna vstoupil v platnost nov˘
zpÛsob úãtování dodávek zemního
plynu. Spotfieba zemního plynu je na-
dále mûfiena plynomûrem a zpÛsob
provádûní odeãtÛ je stejn˘ jako dfiíve.
Zavádûní tohoto nového zpÛsobu se
odbûratele nedotklo. Pouze za odbûr
zemního plynu, uskuteãnûn˘ po 1.
dubnu, budou odbûratelÛm zasílány

faktury s vyúãtováním spotfieby ply-
nu, uvedené v kilowatthodinách. Ji-
nak v‰e potfiebné zaji‰Èuje dodavatel
zemního plynu – tj. mûfiení spalného
tepla zemního plynu v dané oblasti
a vyúãtování spotfiebovaného zemního
plynu v kilowatthodinách.

– Ostravské vodárny a kanalizace,
a. s., oznamují zmûnu svého sídla.
Centrum zákaznick˘ch sluÏeb se nyní
nachází na NádraÏní ulici 28 v Morav-
ské Ostravû (v tûsné blízkosti tramva-
jové zastávky PasáÏ Vesmír). Telefon-
ní ãíslo 069/5152 111, 74 75 111.

Změny jízdních řádů
Na základû poÏadavku Nové huti, a. s. , do‰lo od l. dubna leto‰ního roku

k úpravû jízdních fiádÛ autobusov˘ch linek, které zabezpeãují dopravu zamûst-

nancÛ Nové huti, a. s. Dne 17. dubna vstoupila do dal‰í etapy rozsáhlá rekon-

strukce tramvajové vozovny na Kfiivé ulici v centru Ostravy. Zcela odli‰né do-

pravnû-provozní zabezpeãení provozu pfii v˘jezdech a odstavování vozidel si

vyÏádalo zmûny jízdních fiádÛ u vût‰iny tramvajov˘ch linek. V naprosté vût‰i-

nû pfiípadÛ se zmûny t˘kají brzk˘ch ranních a pozdních veãerních hodin. 

l7. dubna do‰lo také k uzávûfie silniãního mostu nad Ïelezniãní tratí ve smû-

ru z centra na ulici PlzeÀské. Od toho dne tedy do‰lo k zastavení tramvajového

provozu pod mostem. Provoz tramvajov˘ch linek ãíslo 6 a 11 byl zkrácen jen

po zastávku „NádraÏí Vítkovice“ a mezi touto zastávkou a smyãkou v Zábfiehu

byla zavedena náhradní autobusová doprava. Rozsáhlá rekonstrukce mostu po-

trvá asi devût mûsícÛ.

● Krátce ● Krátce ● Krátce ●

Den v zoo s Revírní bratrskou pokladnou
Revírní bratrská pokladna zve rodiãe, dûti, babiãky i kmety v sobotu 

26. kvûtna 2001 do ostravské zoologické zahrady. Od 10 do 17 hodin zde

bude probíhat zábavn˘ a soutûÏní program. Dospûlí si zde budou moci ne-

chat odborn˘mi pracovníky Krajské hygienické stanice v Ostravû zmûfiit

tlak ãi hladinu cholesterolu v krvi, chybût nebude ani zdravotní poradna.

Zamûstnanci RBP budou pfiipraveni zodpovûdût dotazy stávajících i poten-

cionálních klientÛ.

Vstupné je pfiedem uhrazeno za dûti do 15 let vûku (i nepoji‰tûné u RBP)

a osoby star‰í 15 let, které se prokáÏí platn˘m prÛkazem poji‰tûnce RBP,

nebo se pfii této pfiíleÏitosti zaregistrují.

Řidiči a chodci, pozor!



Velmi zdafiilé odpoledne

pro dûti pfiipravily zdej‰í

uãitelky pod vedením paní

fieditelky Mileny Veliãkové ve spolu-

práci s rodiãi. Spousta princezen

a princÛ, kouzel-

níkÛ, zvífiátek

a dal‰ích pohád-

kov˘ch bytostí se

pfiedstavila v ta-

neãním reji ma-

sek. 

Ke zdaru kar-

nevalu pfiispûla

velmi chutn˘m

o b ã e r s t v e n í m

i firma Mc Do-

nalds. Foto: 

archiv SON

Diskuse o tom, zda osmiletá gymná-
zia ano nebo ne, je‰tû zdaleka není ukon-
ãena a uÏ se pfiiblíÏil termín, kdy se Ïáci
pát˘ch tfiíd budou na nich ucházet o pfii-
jetí. Jako hlavní negativum takovéhoto
studia se prezentuje obava, Ïe po odcho-
du tûch nejtalentovanûj‰ích dojde ve
‰kolách k celkovému poklesu úrovnû.

V na‰í Základní ‰kole na Bohumín-
ské 72, z níÏ napfiíklad v loÀském ‰kol-
ním roce ode‰lo studovat deset procent
ÏákÛ pátého roãníku, v‰ak tomu tak roz-
hodnû není. Svûdãí o tom mimo jiné
i úspûchy, kter˘ch na‰i Ïáci v prvním
pololetí dosáhli. Tak napfiíklad Ïákynû
VII. A tfiídy Tereza Tomanová získala
tfietí místo v celostátní soutûÏi chovatel-
ské dovednosti a Ïákynû deváté tfiídy
Lucie Ohnheiserová bronzovou medaili
ve vrhu koulí na mistrovství Moravy
a Slezska. Ani dal‰í úspûchy nejsou nik-
terak zanedbatelné. 

Îákynû I. stupnû pfievzaly v katedrále
BoÏského Spasitele v Moravské Ostravû
ocenûní za 3. místo ve v˘tvarné soutûÏi
Vánoce. 

V˘znamn˘ch úspûchÛ dosáhli Ïáci ta-
ké v mûstsk˘ch kolech jazykov˘ch sou-
tûÏí: Michaela Klanicová ze VII. A zví-
tûzila v konverzaãní soutûÏi v nûmec-
kém jazyku a Adam Rovn˘ z VI. tfiídy
v jazyku anglickém, abychom jmenova-
li alespoÀ na‰e nejúspû‰nûj‰í. Své zá-
stupce budeme mít také v mûstsk˘ch
kolech matematické, zemûpisné a biolo-
gické olympiády, uspûli jsme v soutûÏi
Mlad˘ historik a mlad‰í Ïáci a star‰í Ïá-
kynû vybojovali 4. a 2. místo v mûst-
ském kole soutûÏe ve florbalu. 

Ale soutûÏíme také jinak - Ïákynû de-
váté tfiídy Denisa âubanová se stala v po-
rubském klání Dívkou roku a postoupila
tak do dal‰ího kola. Redakce ‰kolního ãa-
su KameÀák po loÀském pûkném pátém
místû pfiipravuje materiály do leto‰ního
roãníku soutûÏe mlad˘ch ÏurnalistÛ o Os-
travského ‰otka a Novináfiské ou‰ko. 

Snad jmenování alespoÀ tûch nejv˘-
raznûj‰ích úspûchÛ, kter˘ch v poslední
dobû Ïáci na‰í ‰koly dosáhli, potvrdilo
skuteãnost, kterou jsme v úvodu zmíni-
li. Mgr. Karel VÛjtek

Rodiče vymalovali ve školce

Zdařilá akce ZŠ Chrustova

âasto sl˘chávám, Ïe rodiãe své dûti

do matefiské ‰koly jen odvedou a po

práci si je vyzvednou. Na víc nemají

ãas. Ov‰em já mám s rodiãi v na‰í ma-

tefiské ‰kole zcela jinou zku‰enost. Ne-

jen Ïe se v hojném poãtu zúãastÀují

v‰ech akcí, ale najdou si ãas i na to,

aby pfiiloÏili ruku k dílu. DÛkazem to-

ho byla i dobrovolná akce pro rodiãe:

vymalování jídelny a chodby v matefi-

ské ‰kole. 

Obvodní úfiad zakoupil potfiebn˘

materiál a 5. dubna se zaãalo malovat.

Devût tatínkÛ a ãtyfii maminky nastou-

pilo v pracovním a s velk˘m elánem se

pustilo do práce, aby jejich dûti mûly

ve ‰kolce hezké a hygienické prostfie-

dí. A Ïe práce nebyla lehká, to mohou

v‰ichni potvrdit. 

Nemohu udûlat více, neÏ fiíci

DùKUJI. Dûkuji v‰em, ktefií pfii‰li, i

tûm, ktefií nemohli pfiijít, ale nechali

své dûti u prarodiãÛ, aby tak usnadnili

provoz ve ‰kolce a zdar celé akce. 

Dûkuji pánÛm: Petrlovi, Osmanãí-

kovi, Novotnému, Îáãkovi, AneÏkovi,

Zahutovi, Veverkovi, Ko‰iãanovi,

Szetrlákovi a maminkám: paní Os-

manãíkové, ·mírové, Brisudové,

AneÏkové. 

ZároveÀ vyslovuji podûkování paní

uãitelce D. Ra‰kové a R. Îáãkové, kte-

ré nehledûly na pracovní náplÀ uãitel-

ky ãi délku pracovní doby a nemalou

mûrou pomohly pfii úklidu. 
Lenka AneÏková,

fieditelka M· na PoÏární ulici, 
Hefimanice

Ve ãtvrtek 29. bfiezna se konal v Kul-

turním domû Dûdina v Hefimanicích

ma‰karní ples Z· Chrustova. Tento den

byl vûnován ÏákÛm prvního stupnû

a jejich rodiãÛm. Akci pfiipravili uãitelé

prvního stupnû v ãele s paní vychova-

telkou D. Îowliakovou a fieditelem ‰ko-

ly Mgr. Radimem Motyãkou. 

Odpoledne se tedy zaãal chystat vel-

k˘ rej, lidé se scházeli, zvûdavci sbíhali

a organizátofii nevûdûli, kde jim hlava

stojí. A bylo to tady! Zlé ãarodûjnice

a jeÏibaby se slétly, hejkalové a bludiã-

ky pfiihopsali, pfiijeli princové, princez-

niãky s vílami byly doneseny. 

V‰ichni nastrojení a namalovaní se

usadili a ãekali na ten prav˘ okamÏik,

kdy budou moci pfiedvést své umûní,

ãáry a kost˘m. Velká sláva potfiebuje

peãlivou organizaci, vãetnû stánkÛ

s obãerstvením. 

I nastal ten nejdÛleÏitûj‰í okamÏik,

kdy muzikanti spustili své nástroje

a fanfárami uvítali náv‰tûvníky. Zaãalo

se soutûÏit o nejrychlej‰ího, nej‰ikov-

nûj‰ího a nejhezãího náv‰tûvníka, hrály

se rÛzné hry , ma‰kary tanãily . 

Po nûkolika hodinách skvûlé zábavy

v‰e skonãilo a dûti se s mnoh˘mi cena-

mi a záÏitky vracely domÛ, spokojeni

byli i rodiãe. 

Petra Videnková, 
(redakãnû upraveno a zkráceno)
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Ze školských zařízení 

Pfii malování pomáhal mj. také pan
Petrla Foto: archiv SON

Rodiče handicapovaných dětí-vozíčkářů, pozor!
Základní ‰kola v Ostravû-Hulvákách na Matrosovovû ulici l4 nabízí rodi-

ãÛm a hlavnû jejich dûtem-vozíãkáfiÛm integraci ve tfiídách klasické základní

‰koly rodinného typu. BliÏ‰í informace mohou pfiípadní zájemci získat na fie-

ditelství ‰koly, tel. ãís. 069/662 23 34, pfiípadnû lze domluvit osobní kontakt. 
Mgr. Pavel Kroutil, fieditel ‰koly

Nedávno uplynulé velikonoãní

prázdniny strávilo 50 dûtí na‰í ‰koly

spoleãnû se sv˘mi pedagogy v oblasti

centrální ãásti Moravskoslezsk˘ch

Beskyd. Základnou pobytu se stala

malebná obec Ostravice, nacházející

se v podhÛfií dvou beskydsk˘ch domi-

nant - Lysé hory a Smrku. 

Túry beskydskou pfiírodou posílily

dûti na tûle i na duchu, nároãné v˘stu-

py zlep‰ily ÏákÛm fyzickou kondici,

pfiiãemÏ jejich zrak vnímal neopako-

vatelnou krásu okolní pfiírody. 

Samostatnou kapitolou pobytu

v Beskydech bylo vskutku typické

„aprílové“ poãasí. Husté mraky se stfií-

daly s nesmûl˘m a „zubat˘m“ sluníã-

kem, krátce nato se z oblohy snesly

snûhové vloãky a vytvofiily spolu s vy-

kvetl˘mi petrklíãi, sasankami a blatou-

chy sice naprosto bizarní, ale pfiesto

nádhernou scenérii. 

Sport, zábava a romantika pobytu

v pfiírodû dûti nadchla. JiÏ nyní se spo-

leãnû tû‰íme na dal‰í, tentokrát letní

cykloturistickou akci na‰í ‰koly. 

Mgr. Franti‰ek Vrána, fieditel 
Z· na Pû‰í ulici, Muglinov

„Na takov˘ch kfiápech nedûlám“, za-

bruãí vztekle jeden z deváÈákÛ, kdyÏ se

mu uÏ po nûkolikáté „kousne“ poãítaã.

Uãitel jen bezmocnû pokrãí rameny -

obrázek, kter˘ v základní ‰kole asi nebu-

de v˘jimkou. Nevyhovující poãítaãe, za-

staral˘ hardware i software. „Ale buìme

rádi, Ïe máte alespoÀ nûco. VÏdyÈ nejsou

peníze”, sl˘cháváme ãasto.

KdyÏ nastoupil do funkce fieditele na

Základní ‰kolu na Chrustovû ulici Mgr.

Radim Motyãka, vytyãil si jako stûÏejní

prioritu modernizaci poãítaãÛ ve  ‰kole.

Sám k tomu poznamenává: „Neskr˘-

vám, Ïe mám k této problematice blíz-

ko i z osobních dÛvodÛ. JiÏ od mládí

mne poãítaãe pfiitahovaly a po absolvo-

vání odboru informatika–v˘poãetní

technika na Pedagogické fakultû v Os-

travû jsem pfiedmût poãítaãe uãil v 8.

a 9. roãníku v základní ‰kole. Myslím

si, Ïe v dne‰ní dobû by mûly mít v‰ech-

ny dûti moÏnost nauãit se v základní

‰kole s poãítaãem dobfie zacházet.” 

V prvním pololetí tohoto ‰kolního

roku se ve ‰kole podafiilo opravit nûko-

lik star‰ích poãítaãÛ a dokoupit dva re-

pasované, ãímÏ se otevfiela moÏnost se-

znamovat Ïáky s dnes bûÏnû pouÏíva-

n˘m (i kdyÏ ne uÏ nov˘m) operaãním

systémem Windows 95 a s programo-

v˘m balíkem Office 97. Pfied nedávnem

pfiibyl i scaner pro v˘uku grafiky

a tvorbu ‰kolního ãasopisu. ¤editel

Motyãka dodává: „Rád bych pokraão-

val ve vybavování uãebny dal‰ími no-

vûj‰ími poãítaãi. A co se t˘ãe ‰kolní

agendy, i ta by se dala pfievést na poãí-

taãové zpracování zakoupením progra-

mu Bakaláfii, ãímÏ by odpadlo tfiídním

uãitelÛm psaní vysvûdãení a seznamÛ.” 

Je známo, Ïe problémy se zavádûním

a údrÏbou poãítaãÛ jsou znaãné. Spoãíva-

jí nejen v nákupní cenû, ale i v tom, Ïe

vzhledem k bleskovému trendu v˘voje

poãítaãové techniky je modernizace ná-

kladná. Dal‰í potíÏ je v malé znalosti v˘-

poãetní techniky mezi uãiteli. 

R. Motyãka je v‰ak rozhodnut tyto pfie-

káÏky pfiekonávat. „Je mi líto, Ïe nebude

realizován projekt ministerstva, v jehoÏ

rámci mûlo b˘t 100 ostravsk˘ch ‰kol

v blízké budoucnosti pfiipojeno na inter-

net,” fiíká R. Motyãka. ·kola vyuÏívá e-

mail a internet k provozním potfiebám,

podle slov fieditele je v‰ak nutné pouÏít

rychlej‰í spojení, pokud má b˘t vyuÏíván

v‰emi Ïáky. Petr Hermann

Z MŠ na Chrustově ulici

Svátky jara, petrklíče a sněhové vločky

ZŠ Chrustova: Prioritou jsou počítače

V ZŠ na Bohumínské ulici se obavy z odchodu žá-
ků na osmiletá gymnázia nepotvrzují



1. ãervna od 14 hodin probûhne v

areálu zahrady Hasiãské zbrojnicce v

Kunãiãkách zábavn˘ program „Den

dûtí aneb Z pohádky do pohádky”.

V Ostravském muzeu je pfiístupná

do 27. 5. fotografická v˘stava, mapují-

cí rozvoj zoo v Ostravû.

Ve dvorance ZU· E. Runda na Kel-

tiãkovû ul. se 22., 24., 28. a 31. kvûtna

uskuteãní koncerty. Zaãátky v 17 ho-

din.

Bez záruky 
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Poděkování za plynofikaci Salmy
a Zvěřiny

Dovolte mi, abych touto formou po-

dûkoval pfiedstavitelÛm mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava, a to konkrétnû

panu starostovi ing. Janu Svozilovi,

místostarostovi Mgr. Jifiímu Smûlíkovi,

a dále ing. Karle Záhorové, vedoucí 

stavebního úfiadu odboru v˘stavby

a Karlu Klímovi, vedoucímu investiãní-

ho odboru, za realizaci plynofikace ob-

lasti Salma-Zvûfiina. 

Plynovodní síÈ o celkové délce 4 500

metrÛ se l50 pfiípojkami byla vybudo-

vána rychle a peãlivû. 

O v˘hodách plynofikace se nebudu

‰ífiit, neboÈ jsou v‰eobecnû známy. Ob-

vod poskytoval ÏadatelÛm z fiad obãanÛ

pÛjãky do v˘‰e 40 000 Kã na tfii roky,

a to pfii v˘hodném úroku. 

Doposud jsme topili lokálním tope-

ním, coÏ bylo z ekologického hlediska

nevhodné. Vafiení na propan-butanu by-

lo neekonomické, zváÏíme-li, Ïe deseti-

kilogramová láhev propan-butanu stála

pfies 300 Kã, dnes témûfi 350 Kã. Tope-

ním na zemní plyn spotfiebujeme asi 75

proc. paliva, l5 % na ohfiev vody a asi 

5 % na úpravu pokrmÛ. A tak jsem si

spoãítal v˘daje za rok l999 pfii topení

v kamnech H 4: 

8900 Kã za hnûdouhelnou kostku

s dovozem

1200 Kã za odvoz popele

3000 Kã za l0 kusÛ desetikilogramo-

v˘ch lahví propan-butanu

700 Kã za dva metry krychlové tvr-

dého na‰típaného dfieva. 

Celkem to tedy ãinilo 13 800 Kã, a to

nepoãítám dal‰í ‰típání a fiezání dfiíví,

odná‰ení popele atd. Papírem mû stále

bohatû zásobují ostravské hypermarke-

ty. 

Po zkou‰kách zavedení plynu za mû-

síce listopad a prosinec 2000 a leden

a únor 2001 jsem spálil v bytû o v˘mû-

fie 72 metry ãtvereãní 890 metrÛ krych-

lov˘ch plynu, pfii teplotû 21,5 stupnû

Celsia pfies den a 19 stupÀÛ Celsia v no-

ci. I kdyÏ cena plynu je od l. l. 2001

draÏ‰í, tj. 6,60 Kã za metr krychlov˘,

pfiijde mû topení levnûji, bez práce

a v pohodû, nemluvû o celkové estetiza-

ci prostfiedí bytu a domu. A v tom je

krása a velikost technické chemie. A to

byl také velk˘ dar pod vánoãní strome-

ãek. 

Na tomto místû bych chtûl vyjádfiit

podûkování firmû Jifií Bordovsk˘-elekt-

roinstalaãní servis z Ostravy-HrabÛvky.

Jmenovan˘ fieditel firmy s kolektivem

pracovníkÛ zajistili kompletní stavební

a technické vybavení plynoinstalace

domkÛ na Salmû. Dûkujeme v‰em za-

stupitelÛm mûstského obvodu Slezská

Ostrava. Pfiejeme zdraví, zdar a splnûní

v‰ech pfiání. 

Vítûzslav Tomeãka, 
Slezská Ostrava

Mezi sedmi letopisci, zpracovávají-

cích historii v‰ech obcí na‰eho obvodu,

je i Josef Bartusek, autor jiÏ vydané

knihy Kunãiãky - Z historie obce. Po-

voláním revizní technik ze závodu 4

Nové hutû se nyní vûnuje dûjinám Kun-

ãic a svou práci chce dokonãit je‰tû

v leto‰ním roce. 

- Pane Bartusku, mÛÏete nám pro-
zradit, jak jste se jako technicky za-
mûfien˘ odborník dostal k historii?

- Historie je m˘m velk˘m koníãkem.

K sepsání publikace o Kunãiãkách jsem

se dostal vlastnû náhodou. Pocházím ze

Zárubku, v roce 1950 jsme se pfiestûho-

vali do Kunãiãek a osm let pozdûji jsem

se pro Novou huÈ zaãal uãit elektro-

montérem a v tomto podniku pracuji

podnes. V záfií roku 1998 jsme si

v Kunãiãkách chtûli pfiipomenout 70.

v˘roãí zaloÏení mû‰Èanské ‰koly vydá-

ním almanachu, vyuÏil jsem tedy této

pfiíleÏitosti a nabídl fiediteli ‰koly Mgr.

Jifiímu Smûlíkovi, Ïe historii Kunãiãek

zpracuji. Vûnoval jsem se tomu dennû

po práci, obcházel jsem archívy a pa-

mûtníky, sbíral materiály. 

- Kdo nezaÏil hledání v archivech,
asi by si myslel, Ïe tam proÏíváte
chvíle napûtí ?

- Jen zfiídka, protoÏe písemn˘ch ma-

teriálÛ je málo, to platí jak o Kunãiã-

kách, tak o Kunãicích, jsou to spí‰e jen

torza a obyãejnû tam není to, co bych

potfieboval. Hledal jsem i v podniko-

vém archivu Nové hutû, ale i tam je

stejná situace, neboÈ historické prame-

ny se t˘kají více samotné v˘stavby

podniku a jen velmi málo Kunãic jako

obce. Îije sice je‰tû dosti pamûtníkÛ

z doby, kdy se zaãala Nová huÈ , a. s.,

stavût, ale na jejich pamûÈ se nedá spo-

léhat. Mnozí obãané mají doma staré

dokumenty a fotografie, ov‰em pokud

o nû nûkdo projeví zájem, zbystfií po-

zornost a domnívajíce se, Ïe jde o vzác-

nost, materiály nepÛjãí. A ty nakonec

stejnû po ãase vyhodí. (by) 
(redakãnû upraveno)

Dodejme, Ïe pan Bartusek vûnuje

historickému bádání znaãnou ãást své-

ho volného ãasu a Ïe jím sepsané dûjiny

sám graficky upravuje na poãítaãi.

Všechno nesmí odnést čas
aneb Záslužná práce letopisců

I kdyÏ pánové nejsou vÏdy v oble-

cích a dámy v mal˘ch odpoledních,

jsou taneãní hodiny v Domovû pro do-

spûlé na Li‰ãinû Ústavu sociální péãe

pro mentálnû postiÏené Ostrava stejnû

slavnostní, jako ve v‰ech jin˘ch kur-

zech. Zahájeny byly v úter˘ 27. února

2001 a „první“ nebo moÏná i „druhé“

krÛãky po parketu si vyzkou‰elo l5 pá-

rÛ, sloÏen˘ch z klientÛ tohoto zafiízení

a dívek ze Stacionáfie v Muglinovû.

PrÛvodci taneãní abecedou a spoleãen-

sk˘m chováním jsou „taneãní mistfii“

z fiad vychovatelÛ. V˘uka pokraãuje

ve l4denních intervalech mimo prázd-

nin aÏ do listopadu, kdy bude pfiipra-

vena velká „‰luskolona“. S první ta-

neãní hodinou bylo spojeno i slavnost-

ní otevfiení nové místnosti pro muziko-

terapii.

–  Témûfi na den pfiesnû byla opût po

roce otevfiena druhá etapa internátního

bydlení v Domovû pro dospûlé na Li‰-

ãinû ÚSP pro mentálnû postiÏené Os-

trava. V pûkném tfiípokojovém bytû

na‰lo nov˘ pohodln˘ domov ‰est kli-

entÛ tohoto zafiízení. Byt se skládá ze

dvou tfiílÛÏkov˘ch loÏnic, spoleãného

ob˘vacího pokoje, kuchyÀky a sociál-

ního zafiízení. V‰echny tyto prostory

jsou bezbariérové, takÏe v pfiípadû po-

tfieby vhodné i pro vozíãkáfie. Mentál-

nû postiÏen˘m tato forma bydlení

umoÏÀuje více soukromí a samostat-

nosti, i vy‰‰í kvalitu samotného Ïivota

v ústavu. K devíti klientÛm, ktefií se do

internátního bydlení v Domovû pro

dospûlé nastûhovali v loÀském roce,

pfiibylo tak dal‰ích

‰est muÏÛ. Na slav-

nostní otevfiení 2l.

bfiezna byli pozváni

i jejich rodiãe

a opatrovníci. 

– Rozjezdy pro

hvûzdy – i tak by se

dalo charakterizovat

„Muglinovské jarní

cvrlikání“. Jde o pfie-

hlídku zpûvu, tance,

divadla i recitace, je-

jíÏ II. roãník se

uskuteãnil v tûlo-

cviãnû muglinovské-

ho Stacionáfie ÚSP

pro mentálnû posti-

Ïené l0. dubna. Organizátofii – dia-

gnostické oddûlení ústavu – celé dopo-

ledne pojali v indiánském stylu. Potû-

‰itelné je, Ïe vystoupili klienti ze

v‰ech zafiízení ústavu a ukázali tak, co

v‰echno se dokáÏí nauãit. Pobavili se-

be i své kamarády. Nejvût‰í úspûch

mûl skvûl˘ zpûvák Petr Baìura ze

·koly Ïivota ve Vítkovicích. 

Marcela Lindertová

Z taneãních hodin v ÚSP Foto: Marcela Lindertová

Novinky v Ústavu sociální péče v Muglinově

S lupou pan Josef Bartusek a vlevo kronikáfi Anto‰ovic a autor dûjin této obce
pan Valter âuraj. Foto: archiv SON

Poděkování
Dûkujeme v‰em pracovníkÛm Re-

vírní bratrské pokladny na Michálko-

vické ulici ve Slezské Ostravû, ktefií

uspofiádali sbírku o‰acení a hraãek

pro sociálnû slabé rodiny. 

Za spolupráci také dûkujeme man-

ÏelÛm Hurtov˘m z organizace AD-

RA. Ti obstarali a darovali sociálnû

potfiebn˘m obãanÛm z na‰eho obvo-

du napfi. nábytek, obleãení apod. 
Dana Nogová a Hana ÎÛrková,

pracovnice sociálního odboru

Výkopové práce v obvodu
Na Hefimanické ulici bude do konce

ãervna probíhat oprava vodovodu, a to

od ulice V Korunce po Michálkovic-

kou. Práce provádí firma STASPO,

spoleãnost s ruãením omezen˘m. 

Na ulici ·enovské - od ulice Poãá-

teãní aÏ po budovu b˘valé matefiské

‰koly- bude do konce kvûtna firma

HYDROSPOR, spol. s r. o., rekonstru-

ovat vodovodní fiad. 

Na Îebrákovû a na S˘korovû ulici v

Hefimanicích se bude opravovat vodo-

vodní fiad.

Zveme vás
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Nabídka 
letního tábora

Liga Lesní moudrosti dûtí a mládeÏe,

kmen Mu‰ket˘rci, ·enovská 37, Slez-

ská Ostrava pofiádá letní tábor s v˘cvi-

kem jízdy na koních, a to v Hradci nad

Moravicí-Radkovû. 1. turnus potrvá 11

dní od 28. ãervence do 7. srpna, II. tur-

nus 12 dní od 7. do 18. srpna.

Cena za I. turnus je 3 630 Kã, za II.

turnus 3 890 Kã. 

V programu je zahrnut nejen v˘cvik

jízdy na koních-jezdecké hrátky, ale

také táborové dovednosti, historick˘

‰erm, celotáborová hra, koupání a pla-

vení s koÀmi a v˘lety do okolí. BliÏ‰í

informace podají: Ing. Ludmila Halec-

ká, Jahnova 870/2, Ostrava-Mariánské

Hory, 709 00, tel. ã. 069/66l 93 27, ne-

bo Marek Bober, Závodní l340, ·e-

nov, tel. ã. 0737 756 570. 

Tábor je vhodn˘ pro dûti od 8 do l6

let.

Jedno anglické pfiísloví tvrdí, Ïe

první pÛlku Ïivota nám niãí rodiãe, za-

tímco druhou dûti. Zdá se, Ïe tento sar-

kasmus neodpovídá beze zbytku na-

‰im zku‰enostem. Svûdãí o tom mimo

jiné skuteãnost, Ïe ‰kole nescházejí Ïá-

ci ani rodiãe. 

A navíc ve vzájemn˘ch vztazích

jednoznaãnû pfievládá dÛvûra, vstfiíc-

nost, tolerance, respekt, potfieba osob-

ního kontaktu, vzájemného poznávání,

souãinnosti, spolupráce. Jsem pfie-

svûdãen, Ïe spoleãná ãinnost je v˘ra-

zem spoleãného zájmu. Myslíme si, Ïe

jsme vytvofiili trojúhelník, bez potfieby

spojenectví kohokoliv s k˘mkoliv pro-

ti komukoliv. 

Spoleãnou prací poskytujeme pfií-

leÏitost k poznání v˘znamu, ‰ífie i

kvality aktivit ‰koly. Vûfiíme, Ïe pfies

kaÏdoroãní úspûchy v celostátních

soutûÏích, vefiejn˘ch koncertech, vy-

stoupeních a prezentacích a úspû‰ích

na‰ich ÏákÛ v pfiijímacím fiízení na

stfiední a vysoké ‰koly umûleckého

zamûfiení, je obecnû zfiejmé daleko

‰ir‰í zamûfiení spoleãné práce. Ve

v‰ech souvislostech pfiesahuje v˘-

hradnû vzdûlávací, v˘chovn˘ a umû-

leckopedagogick˘ obsah a je otevfie-

na kaÏdému, kdo cítí potfiebu zahr-

nout do osobního Ïivotopisu tvofiivé

ãinnosti, schopnost srovnávat sebe

sama s vlastní pfiípravou, otevfien˘,

aktivní pfiístup k Ïivotu. . . Pfiítomná

je trvalá snaha o vytváfiení podmínek

uznání a úspûchu a ztotoÏnûní se s

poznáním, Ïe ocenûní a odmûna ne-

jsou shÛry dány a v apatyce na pro-

dej. Samozfiejmou souãástí je indivi-

duální, pfiimûfiená a snad i efektivní

péãe o talentované Ïáky a studenty. 

Pfied deseti lety jsme k oznaãení zá-

kladní umûlecká ‰kola pfiipojili ãestn˘

název Edvarda Runda s vûdomím

na‰í odpovûdnosti vÛãi odkazu této

v˘znamné osobnosti ostravského hu-

debního a kulturního Ïivota prvních

tfiiceti let dvacátého století a zaklada-

teli na‰í ‰koly. Spoleãnû se ZU· Bed-

fiicha Smetany v Karviné jsme se roz-

hodli pfiipomenout ‰ir‰í vefiejnosti Ed-

varda Runda slavnostním koncertem

3. kvûtna v Mûstském domû kultury v

Karviné a v nedûli 6. kvûtna v sále Ja-

náãkovy konzervatofie v Ostravû. Zá-

‰titu nad ostravsk˘m koncertem pfie-

vzali primátor mûsta Ostravy pan ing.

âestmír Vlãek a starosta mûstského

obvodu Slezská Ostrava pan ing. Jan

Svozil. 

Mgr. Josef Swierkosz,
fieditel ZU· E. Runda,

Slezská Ostrava

Struãn˘ pfiehled Ïivota a díla Edvar-

da Runda vám mÛÏeme pfiedloÏit díky

laskavosti pana Dr. Iva Stolafiíka: 

EDVARD RUND (1879-1931)

Není mnoho pamûtníkÛ ostravského

hudebního Ïivota prvních tfií desetiletí

dvacátého století, ktefií si pfiipomínají

v˘raznou osobnost sbormistra, sklada-

tele a hudebního pedagoga, profesora

E. Runda, rodáka z rumunského To-

me‰tu, kde jeho otec pÛsobil ãtyfii roky

jako uãitel a váÏen˘ kapelník. 

Mlad˘ Edvard vyrÛstal v mimofiád-

nû podnûtném rodinném prostfiedí (ve-

fiejnû vystupoval jiÏ jako devítilet˘),

studoval na brnûnské Janáãkovû var-

hanické ‰kole a také u znamenit˘ch

pedagogÛ praÏské konzervatofie. Od

dvaceti let byl kapelníkem koãovn˘ch

divadelních spoleãností, sbormistrem,

varhaníkem a pedagogem v âechách,

v Haliãi a na Moravû. V roce 1907 se

stal profesorem hudby a zpûvu na uãi-

telském ústavu ve Slezské Ostravû.

Vedle pedagogické ãinnosti se vûno-

val intenzívní práci v ãesk˘ch hudeb-

ních a pûveck˘ch spolcích. 

Byl sbormistrem slezskoostravské-

ho Záboje, ostravského Lumíru, v So-

kolském pûveckém sdruÏení a v kar-

vinském pûveckém spolku Smetana.

Se Zábojem a s ostravskou hornickou

hudbou uvedl opakovanû Blodkovu

operu V studni, Prodanou nevûstu a

âeskou píseÀ Bedfiicha Smetany, spo-

leãnû se spolkem Lumír oratoria Berli-

ozova a Bendlova, Beethovenovu IX.

symfonii a fiadu men‰ích kantát a také

orchestrálních koncertÛ. ZaloÏil a fiídil

hudební ‰kolu Smetana v Karviné. 

SloÏil fiadu skladeb komorních, or-

chestrálních (provedením své symfo-

nické básnû Polonia se ostravsk˘m po-

sluchaãÛm pfiedstavil v roce 1907),

sborov˘ch a chrámov˘ch. Tiskem vy-

‰ly zdafiilé sborové úpravy lidov˘ch

písní regionu a Praktická ‰kola hry na

housle. Nenahraditelnou ‰kodou je, Ïe

takfika celá jeho rukopisná pozÛstalost

shofiela pfii náletu na Ostravu v roce

1944. 

Edvard Rund byl rovnûÏ inspirují-

cím organizátorem ostravského kon-

certního dûní. Díky jemu se v Ostravû

pfiedstavili houslista Jaroslav Kocián,

·evãíkovo kvarteto, âeská filharmo-

nie, Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch

uãitelÛ a dal‰í v˘znamní sólisté i tûle-

sa. Do posledních dnÛ ãinorodého Ïi-

vota stál v ãele hudebního dûní ãeské

Ostravy a stal se v˘znamnou souãástí

její historie. Dr. Ivo Stolafiík

Pozvánka na pochod

Stále živá tradice Edvarda Runda

S pfielomem tisíciletí uplynulo ãtvrt-

století trvání odboru Klubu ãesk˘ch tu-

ristÛ Hutních montáÏí Ostrava. Není to

sice dlouhá doba, ale nûktefií ãlenové uÏ

poznali nejen mnohá místa v ãesk˘ch

zemích a na Slovensku, ale i mnohé

kraje v cizinû. Do rodného kraje se

ov‰em rádi vracejí a snaÏí se do nûj pfii-

vádût dal‰í spfiíznûné du‰e. VÏdyÈ tu-

risté jsou tvorové spoleãen‰tí a záÏitek

spoleãnû proÏit˘ je záÏitkem dvojná-

sobn˘m. Od poãátku je odbor zamûfien

na rodinnou turistiku a ãinnost oddílÛ

mládeÏe, postupnû pak na v˘konnostní

turistiku. 

Logick˘m vyústûním v‰ech aktivit se

stalo pofiádání turistick˘ch akcí pro ‰i-

rokou vefiejnost, kaÏdoroãního jarního

a podzimního Montérského putování

Beskydami. Jeho základnou je horsk˘

hotel Montér na Ostravici, umístûn˘

pfiímo pod Lysou horou. 

Dne‰ní dálkové pochody mají v sobû

pofiád onu pÛvodní zdravou formu „he-

cu“, která v‰em zdrav˘m lidem kaÏdé-

ho vûku umoÏÀuje uvûdomit si, jakého

v˘konu je jejich organismus fyzicky

a psychicky schopen. 

Stále více oblíbenou souãástí „Mon-

térsk˘ch putování“ jsou pak trasy krát-

ké, na nûÏ se chodí „jen“ pro své zdra-

ví, kvÛli pfiekonání vlastního pohodlí. 

Pfiijìte se pfiesvûdãit. Staãí dojet

v sobotu l9. kvûtna mezi 6.-l0. hodi-

nou k nádraÏí v Ostravici a odtud uÏ

vyrazit podle smûrovek k horskému

hotelu Montér a vybrat si okruh dlou-

h˘ l2, 20, 35, 50 nebo 100 km pro pû‰í

ãi 22, 40, 50, 75 nebo 100 km pro hor-

ská kola. Z krat‰ích tras si vybere

opravdu kaÏd˘, i dfiíve narození nebo

rodiny s dûtmi. 

âas pochodu, ani pofiadí, v jakém

pfiijdete do cíle, se nebude sledovat. Pro

kaÏdého, kter˘ dojde do cíle, je pfiipra-

ven úãastnick˘ list, pamûtní razítka, ob-

ãerstvení a suven˘r. K dispozici bude

také leto‰ní kalendáfi turistick˘ch akcí,

dûti mohou obdrÏet textilní figurku

Toulavého náprstka a diplom s indián-

sk˘m symbolem mûsíce kvûtna za spl-

nûní jednoho ze seriálu Za dvanácti mû-

síãky. 

BliÏ‰í informace podá ing. Z. Olb-
fiímek, tel. ã. : 069/66 04 114.

Může vás zajímat
K l. l. 2001 Ïilo v na‰em obvodû cel-

kem l9 789 obyvatel, a to: 

v Anto‰ovicích 277, v Koblovû

1138, v Hru‰ovû 2427, v Hefimanicích

l92l, v Muglinovû 4273, v Kunãicích

758, v Kunãiãkách l689 a ve Slezské

Ostravû 7 306. DomÛ bylo 4550, z toho

v Anto‰ovicích 8l, v Koblovû 388,

v Hru‰ovû 449, v Hefimanicích 683,

v Muglinovû 724, v Kunãicích 420,

v Kunãiãkách 377, ve Slezské Ostravû

1428. 

Ve ãtyfiech dvoupokojov˘ch a osmi

jednopokojov˘ch bytech v domû na

Kubínovû ulici 47 Ïije 12 maminek ,

které se se sv˘mi dûtmi ocitly v mimo-

fiádnû svízelné Ïivotní situaci. Zdej‰í

obyvatelky jsou zde ubytovány na do-

poruãení pracovnic odboru sociálních

vûcí - paní Dany Nogové a Hany ÎÛr-

kové a následném schválení bytovou

komisí a radou obvodu. Je zde stano-

ven fiád, kter˘ vût‰ina zde bydlících

Ïen neporu‰uje, neboÈ si takovéhoto

bydlení velmi váÏí. V blízkosti jim

chybí snad jen prodejna s potravinami,

kde by mohly levnû nakoupit. 

Líbí se zde také malé

Nikolce FroÀkové a její

matce Ivetû, která nás

poÏádala o podûkování

v‰em zamûstnancÛm

úfiadu, ktefií se o zfiízení

tohoto domu zaslouÏili,

zvlá‰tû pak uÏ jmenova-

n˘m pracovnicím soci-

álního odboru.

Péče o matky s dětmi

DÛm na Kubínovû ulici. 
Malé Nikolce FroÀkové se zde moc lí-
bí. Foto: archiv SON
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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

Ve dnech 25. -27. kvûtna 2001 pro-

bûhne v Ostravû akce Bambiriáda

2001, aneb prezentace ãinnosti obãan-

sk˘ch sdruÏení dûtí a mládeÏe, domÛ

dûtí a mládeÏe a stfiedisek volného ãa-

su z celého Ostravského regionu, kte-

rou pfiipravilo obãanské sdruÏení RA-

DAMOK-Rada dûtí a mládeÏe Os-

travského kraje. 

Dûti, rodiãe, uãitelé a ‰iroká vefiej-

nost se zde budou moci seznámit s

ãinností a v˘sledky tûchto v˘‰e jme-

novan˘ch organizací a subjektÛ. Mo-

hou zde také získat kontakty a námûty

pro svou ãinnost a vyuÏití volného ãa-

su. 

V pavilonech A, C, G na âerné lou-

ce se uskuteãní v˘stavky ukázek ãin-

ností dûtí - ãasopisÛ, fotografií, ruko-

dûln˘ch v˘robkÛ apod. Nebudou chy-

bût ani hudební a folklorní vystoupení

na pódiu, vystoupení ãlenÛ dramatic-

k˘ch krouÏkÛ a ukázky halov˘ch

sportÛ a bojov˘ch umûní. Hlavní me-

diální partner RADAMOKU - Rádio

âas - pfiekvapí dûti tradiãní dûtskou

poutí. 

V Hornickém muzeu v Petfikovi-

cích bude moÏno zhlédnout ukázky

tábofiení a tábornick˘ch dovedností,

sportovních ãinností aj. 

VSTUP DO OBOU ZA¤ÍZENÍ

BUDE ZDARMA. V·ICHNI JSTE

SRDEâNù ZVÁNI. 

Akce probûhne také v dal‰ích mûs-

tech âeské republiky. V pfiípadû, Ïe

by nûkteré doposud nezúãastnûné or-

ganizace, pracující s dûtmi, projevily

zájem o prezenci na této akci, je moÏ-

no kontaktovat buì v˘konného fiedite-

le Bambiriády ·tefana Gre‰e (tel. ã.

0606 509 663), nebo mluvãího této

akce ing. Mojmíra Nováãka (tel. ã.

0603 513 144). 

Bambiriáda 2001

TûÏní jáma Zárubek se zaãala hlou-

bit v roce 1845. V˘stavba probíhala

v obtíÏn˘ch geologick˘ch podmín-

kách (pfiítoky vod z fieky Luãiny) a ne-

pfiiná‰ela zisk. V roce 1856 byla pro-

dána soukromé spoleãnosti Severní

dráha Ferdinandova. Podle prvního

fieditele spoleãnosti a správního rady

Hermenegilda Francesconiho dostala

jáma svÛj název. 

KvÛli zvládnutí pfiítokÛ vod hloubil

nov˘ majitel nejdfiíve v tûsné blízkos-

ti tûÏního pole od roku 1858 vodní já-

mu. TûÏba se postupnû roz‰ifiovala

v˘stavbou jam mimo pÛvodní lokalitu

- západnû se hloubila v roce 1859 tûÏ-

ní a v˘du‰ná jáma Vilém, jihov˘chod-

nû v roce 1868 Jakub a jiÏnû Alexan-

der. 

V letech 1911-1914 probûhla v lo-

kalitû areálu dolu rozsáhlá rekonstruk-

ce, na jejíÏ realizaci se podílel v˘-

znamn˘ architekt Franti‰ek Fiala. By-

ly napfi. postaveny budovy administ-

rativy, koupelen, cechovny, strojovny

a mechanické dílny. TûÏba na jamách

Vilém a Jakub byla zastavena. Nov˘

závod byl jako první ze v‰ech závodÛ

spoleãnosti elektrifikován a byla zde

centralizována tûÏba. Lokalita dostala

název Zárubek. V roce 1926 s ní byla

slouãena také jáma Alexander. 

V roce 1945 byl dÛl znárodnûn a tû-

Ïilo se v nûm aÏ do poÏáru o Veliko-

nocích v roce 1990. Poté jiÏ nebyla

tûÏba v plném rozsahu obnovena.

V rámci útlumového programu byly

obû jámy - tûÏní i vodní - zasypány po

druhé patro, odkud byly ãerpány vody

prosakující z fieky Luãiny, aby neo-

hrozily dal‰í lokality utlumovaného

Dolu Ostrava. âerpání probíhalo do

roku 1998, potom likvidace postupo-

vala dosypáním jam, zbofiením tûÏní

vûÏe a definitivním zabezpeãením po-

vrchu uzavíracími povaly. 

Bourání v areálu zaãalo v února

a provádí jej firma Cina. 
Zpracováno podle materiálu K. S.

Ostravská zoologická zahrada jubilující

Demolice v areálu bývalého
Dolu Zárubek

Zoologická zahrada Ostrava byla za-

loÏena 26. 10. 195l na ‰estihektarovém

pozemku poblíÏ Dolu Alexander v Os-

travû-Kunãiãkách. U jejího zrodu stáli

horníci z dolÛ Zárubek a Alexander, na

její v˘stavbû se podíleli i obãané Ostra-

vy, vãetnû ‰kolní mládeÏe. Zoo se od po-

ãátku pot˘kala se znaãn˘mi problémy

pováleãn˘ch let, velké potíÏe byly ze-

jména se získáváním zvífiat. Nejcennûj-

‰ím zvífietem zoo v Kunãiãkách bylo

mládû indického slona, které obdrÏelo

jméno „Pepík“. 

JiÏ pfii zaloÏení zoo v Kunãiãkách by-

lo konstatováno, Ïe se jedná o provizóri-

um a definitivní umístûní je tfieba teprve

nalézt. Po rozsáhlé diskusi byla v roce

l953 zvolena pro v˘stavbu nové zoo

Stromovka - jeden z nejkrásnûj‰ích pfií-

rodních parkÛ na území mûsta Ostravy. 

V˘stavba nové zoo ve Slezské Ostra-

vû zaãala v roce 1956, dne 1. 5. l960 by-

la je‰tû rozestavûná zoo otevfiena pro ve-

fiejnost. Dnes se rozkládá na pozemcích

o celkové rozloze 100 hektarÛ. 

Zoo Ostrava je jedním ze zakládají-

cích ãlenÛ Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch

zoologick˘ch zahrad, která vznikla v ro-

ce 1990. Na základû splnûní nároãn˘ch

podmínek bylo udûleno ostravské zoo

v roce 1996 plné ãlenství v Evropské

asociaci zoologick˘ch zahrad a akvarií.

V souladu se svûtov˘m trendem se os-

travská zoologická zahrada stále více za-

mûfiuje na chov ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat.

Velká pozornost je tradiãnû vûnována

vzdûlávací ãinnosti a práci s dûtmi

a mládeÏí. Nedílnou souãástí na‰í práce

je i péãe o lesopark. Budoucnost zoolo-

gické zahrady spoãívá i v symbióze zoo-

logick˘ch a botanick˘ch prvkÛ expozic

a jejich okolí. 

Díky podpofie zfiizovatele, kter˘m je

Statutární mûsto Ostrava, bylo moÏné

zahájit proces rekonstrukce a moderni-

zace zoo. Cílem je zv˘‰ení atraktivity

pro náv‰tûvníky a zlep‰ení podmínek

pro chovaná zvífiata. Souãasn˘m poÏa-

davkÛm na chov zvífiat plnû vyhovují

v˘bûhy jelenÛ, voln˘ v˘bûh ‰impanzÛ

a v˘bûhy africk˘ch kopytníkÛ. Z nov˘ch

expozic jsou to voliéry dravcÛ (1997),

expozice rysÛ (1998), voliéry papou‰kÛ

(1998), voln˘ v˘bûh lvÛ (2000), expozi-

ce plameÀákÛ (2000) a ostrovní expozi-

ce lemurÛ. 

Nûkteré chovatelské objekty v‰ak po-

cházejí z ‰edesát˘ch let minulého století

a bude proto nutná jejich zásadní rekon-

strukce, pro nûkterá zvífiata bude tfieba

vybudovat nová chovatelská zafiízení. 

DÛleÏit˘m pfiedpokladem pro

zv˘‰ení náv‰tûvnosti zoologické

zahrady je i budování nov˘ch ex-

pozic v rámci investiãního rozvo-

je. Rada mûsta Ostravy zadala

v leto‰ním roce zpracování pro-

jektové dokumentace pro územní

fiízení v souvislosti s plánovanou

v˘stavbou nového pavilonu slonÛ. 

Roãní náv‰tûvnost ostravské

zoologické zahrady pfiekraãuje

v posledních letech hranici 300 tisíc lidí,

ãímÏ se toto zafiízení zafiadilo mezi turis-

tická centra mûsta i celého regionu. Cí-

lem vedení a v‰ech pracovníkÛ zoologic-

ké zahrady je zlep‰ování sluÏeb náv‰tûv-

níkÛm, obohacení kolekce zvífiat o nové

druhy a dÛsledné plnûní poslání zoo

v oblasti ochrany pfiírody a vzdûlávací

ãinnosti. 

O tom, jak se dafií tyto zámûry plnit,

se lze pfiesvûdãit i na v˘stavû „50 let

ZOO Ostrava“, která bude instalována

v Ostravském muzeu na Masarykovû ná-

mûstí aÏ do 27. kvûtna 2001. 

Pro zajímavost: v loÀském roce na-

v‰tívilo ostravskou zoologickou zahradu

315 000 náv‰tûvníkÛ, pfiiãemÏ v areálu je

chováno pfies 830 zvífiat ve 200 druzích.

K leto‰ním pfiírÛstkÛm patfií napfiíklad

dva kolou‰i vietnamsk˘ch sik a mládû

madagaskarského lemura katy. 

Koncem bfiezna se zaãala líhnout prv-

ní mláìata sov pálen˘ch. K lep‰í infor-

movanosti náv‰tûvníkÛ jistû pfiispûjí

i nové nauãné tabule se zajímavostmi ze

Ïivota zvífiat. 

Prom. biol. Josef Stehlík, CSc.,
fieditel
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nu 2001. Sazba a tisk: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., Ostrava-Mar. Hory a Hulváky
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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

Nové poradenské místo 
âeskomoravské stavební spofiitelny, a. s.,

zahájilo provoz 

a srdeãnû
Vás zve do novû otevfiené kanceláfie 

v areálu obchodního centra DISKONT PLUS 
(kfiiÏovatka Michálkovické a Hladnovské ulice). 

A co Vám nabízíme?
✔ maximální zúroãení Va‰ich vkladÛ, v˘nos aÏ 14, 4 %

✔ v˘hodné úvûry na bydlení
✔ produkt FOX PLUS-stavební spofiení pro mladé 
do 31 let (úrazová pojistka po dobu jednoho roku

zdarma)
✔ akce „Li‰ka mobilní“ (moÏnost získání slevy 

aÏ 3000 Kã na telefon Paegas). 

Na‰e kanceláfi Vám pomÛÏe ve v‰em, 
od uzavfiení smlouvy aÏ po vyfiízení úvûru, rychle,

spolehlivû a profesionálnû. 

Otevfieno pro Vás máme: 
pondûlí aÏ ãtvrtek: 9.00-17.00 hodin

pátek: 12.00-17.00 hodin

Telefonní spojení: 0723 449 522
0604 427 425

Zveme Vás do stylové restaurace

DUETTO
Nabízíme v˘bûr míchan˘ch alko i nealko nápojÛ, 

bohat˘ jídelníãek se specialitami 

ãeské i svûtové kuchynû. 

V pracovních dnech vafiíme menu. 

Najdete nás na Zámostní ulici ã. 29 

ve Slezské Ostravû 

(dfiíve restaurace „U TomanÛ“).

Z ulice Michálkovické nad stadionem 

Bazaly dolÛ smûrem k tanku 

a Mostu Milo‰e S˘kory. 

Rezervace: 069/624 22 04 - aÏ 08, kl.113, 114. 

Provozní doba: pondûlí-pátek: 10.00 - 22.00 hodin 

Sobota: 11.00 - 22.00 hodin

Nedûle: 13.00 - 20.00 hodin. 

Za budovou restaurace nabízíme parkování 

osobních vozidel.

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!

Most 

Milo‰e S˘kory
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