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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteční 

30. srpna 2001 
od 15.00 hodin 

v Kulturním domě
v Muglinově. 

Zasedání je veřejné. 

Zastupitelstvo mûstského obvodu
Slezská Ostrava na svém zasedání 
31. 5. 2001 v Kulturním domû v Mug-
linovû:

- uloÏilo mj. Radû mûstského obvo-
du Slezská Ostrava provést prohlídku
nemovitostí za úãasti stavebního úfiadu
v kolonii u ·krobálkovy ulice v Kun-
ãiãkách a poÏádat stavební úfiad, aby v
pfiípadû moÏnosti nafiídil vlastníkÛm v
souladu s pfiíslu‰n˘m zákonem prove-
dení nezbytnû nutn˘ch udrÏovacích
prací na nemovitostech, zjistit pro-
stfiednictvím odboru v˘stavby stav ne-
movitostí z hlediska pofiádku a ãistoty
vefiejn˘ch prostranství a poÏádat pri-
mátora Statutárního mûsta Ostravy o
projednání závadného stavu s vlastníky
nemovitostí, 

- vzalo mj. na vûdomí ústní informa-
ci místostarosty o stavu mûstského ob-

vodu a ãinnosti jeho orgánÛ od 15. 3.
2001, pfiedloÏenou zprávu o v˘sledku
hospodafiení Mûstského obvodu Slezská
0strava za I. ãtvrtletí roku 2001, 

- schválilo mj. závûreãn˘ úãet Mûst-
ského obvodu Slezská Ostrava za rok
2000, rozpoãtová opatfiení podle pfiedlo-
Ïeného návrhu, termíny zasedání zastu-
pitelstva na 2. pololetí roku 2001, 

- souhlasilo mj. s celoroãním hospo-
dafiením Mûstského obvodu Slezská Os-
trava v roce 2000, 

- poÏádalo Zastupitelstvo Statutární-
ho mûsta Ostravy, aby rozhodlo o v˘bû-
ru ÏadatelÛ o úvûr z FRB a o v˘‰i úvûrÛ
podle pfiedloÏeného návrhu, 

- rozhodlo o zámûru prodejÛ byto-
v˘ch jednotek v domech na Keltiãkovû
ulici 64 a 68, o neupotfiebitelnosti mo-
vitého majetku dle pfiedloÏeného návr-
hu.

Slovo místostarosty
VáÏení spoluobãané, 

na tomto místû obvykle nûkter˘ z m˘ch
kolegÛ nebo zastupitelÛ informují o in-
vesticích, rozpoãtech ãi plánech obvodu
do budoucna. 

Chtûl bych své zamy‰lení pojmout ji-
nak a rozdûlit se s Vámi o problém, se
kter˘m se pot˘káme v‰ichni. A kter˘
není mnohdy fie‰iteln˘ Ïádn˘m záko-
nem, vyhlá‰kou ãi nafiízením. 

Mluvím o toleranci ãi spí‰e netole-
ranci mezi sousedy, o dodrÏování etic-
k˘ch norem mezi lidmi. 

Uvedu nûkolik pfiípadÛ, které se v ne-
dávné minulosti fie‰ily, fie‰í se a obávám
se, Ïe se ani nevyfie‰í. Ne kvÛli nevÛli
pracovníkÛ úfiadu, ale kvÛli nedostatku
selského rozumu a chybûjící soudnosti
zúãastnûn˘ch. 

Pfiedstavte si, Ïe si Vá‰ soused pofiídí
na hranici pozemku 10 metrÛ od Va‰e-
ho domu 15 prasat. UÏ jste nûkdy zaÏi-
li to chrochtání a zápach po bfiicho se v
blátû rochnících prasat? Z hlediska cho-
vu je v‰e v pofiádku. Prasátka mají chlí-
veãky jedna radost. Jediná obrana je
obrátit se na soud. K soudu moÏná do-
jde, ale to uÏ budou pa‰íci dávno na pe-
káãi. 

Nedûlmí odpoledne, káva po obûdû
voní, ptáci cvrlikají, siesta zaãíná. A do
toho zleva cirkulárka, zprava sekaãka.
Ja vím, Ïe ãasu je málo, ale jakási ne-
psaná pravidla by se mûla dodrÏovat. 

Stejn˘ nedûlní podveãer. To se nám
Ostrava vylep‰ila v ãistotû ovzdu‰í. No-
vá huÈ uÏ tolik ned˘mí, komíny jsou od-
sífiené, libujete si do doby, neÏ soused
zatopí. Doba je zlá, vypekli nás s elekt-
fiinou, s plynem uÏ pomalu také. Beru,
Ïe lidé topí je‰tû uhlím, ale uÏ neberu to-
pení Pet lahvemi a plasty, odpadky a ka-
ly. 

KaÏd˘ z nás platí za popelnice. KaÏ-
dá rodina má jednu ãi dvû. Na bûÏn˘
provoz to bohatû staãí. Proã musím na
‰pacíru procházet kolem hromad odpad-
kÛ, nechápu. Jsou i tací, ktefií tam vyho-
dí i pohlednice se svou adresou. Chtûl si
chodník, obãane? Nedostane‰, protoÏe
peníze jdou na likvidaci ãern˘ch sklá-
dek (letos nûkolik set tisíc korun). 

Ty mnû bude‰ zahlíÏet na moje pose-
zení. Postavím dva a pÛl metru vysok˘
deskov˘ plot. Îe mi tím bere‰ slunce na
3 - 4 hodiny? Nezájem. Pfiitom by to ‰lo
elegantnû vyfie‰it nûkolika kefii v prosto-
ru ãi posunutím posezení o pár metrÛ. 

Îivot je mnohotvárn˘, pfiiná‰í neãe-
kané situace a komplikace. Ne vÏdy
jdou situace vyfie‰it k úplné spokojenos-
ti. Zkusme ale trochu více pouÏívat nor-
mální selsk˘ rozum a b˘t uznalí k okolí,
sousedÛm, to znamená ve svém dÛsled-
ku také k sobû. 

Mgr. Jifií Smûlík,
místostarosta

Z jednání zastupitelstva

Na své 56. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava rozhodla mj.: 
– o pfiímém zadání vefiejné zakázky jednomu zájemci podle pfiíslu‰ného zákona na

nákup pitné vody od spoleãnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., 
- o zámûru v˘pÛjãky pozemkÛ, 
- o nájmech pozemkÛ a zámûrech nájmÛ pozemkÛ, 
- o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ pro aktivitu dûtí a mládeÏe ve volném ãase, 
- o pfiímém zadání vefiejné zakázky malého rozsahu a uzavfiení smlouvy na nákup

v˘poãetní techniky - poãítaãe k tvorbû webbov˘ch stránek a systémového programu, 
- o pfiidûlení uvolnûn˘ch bytÛ.
Souhlasila mj. s umístûním a realizací stavby „Rekonstrukce vodovodního fiadu pro

bloky 50 - 56 na Kubínovû ulici v Hefimanicích”, 
- s bezúplatn˘m vstupem na ãásti uveden˘ch pozemkÛ v. k. ú. Slezská Ostrava pro

investora stavby „Oprava kanalizace na Bukovanského ulici”. 
Na své 57. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava rozhodla mj. vyÏádat

nabídku k soutûÏi na vefiejnou zakázku podle pfiíslu‰ného zákona na zaji‰tûní akce „Ha-
siãská zbrojnice, k. ú. Anto‰ovice”, uchazeãÛm uveden˘m v dÛvodové zprávû, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve v˘‰i 2 000, - Kã pro Dûtsk˘ domov se sídlem na
Bukovanského ulici 25 ve Slezské Ostravû na pokrytí nákladÛ na pofiádání akce ke Dni
dûtí, 

- o pfiímém zadání vefiejn˘ch zakázek podle pfiíslu‰ného zákona na realizaci akcí:
- „oprava stfiechy domu Dûdiãná 6 a 8, Slezská Ostrava”, 
- „Oprava stfiechy domu Jaklovecká 2a, Slezská Ostrava, 
- „Oprava stfiechy domu Na Burni 18, Slezská Ostrava”, 
- „Oprava zalomené kanalizace Bohumínská l36/398, k. ú. Ostrava-Muglinov”, 
- „Oprava stfiechy domu Vrbická l3l - Restaurace Beseda, Ostrava-Hefimanice”, 
- o zámûru nájmu pozemkÛ a nájmech pozemkÛ.
Souhlasila mj. s bezúplatn˘m vstupem na ãást pozemku v. k. ú. Slezská Ostrava z

dÛvodu stavby „Úprava vstupu penzionu” na Bohumínské ulici 7l pro investora stav-
by.

Vzala mj. na vûdomí usnesení Zastupitelstva mûstského obvodu ã. l/l3 ze dne 3l. 5.
2001, kter˘m uloÏilo radû:

a) provést prohlídku nemovitostí za úãasti stavebního úfiadu v osadû u ·krobálkovy
ulice v Kunãiãkách a poÏádat stavební úfiad, aby v pfiípadû  moÏnosti nafiídil v souladu
se zákonem ã. 50/1976 Sb., (stavební zákon) v platném znûní, vlastníkÛm provedení
nezbytnû nutn˘ch udrÏovacích prací na nemovitostech, 

b) zjistit prostfiednictvím odboru v˘stavby stav nemovitostí z hlediska pofiádku 
a ãistoty vefiejn˘ch prostranství a hledat moÏnost uloÏení pokut podle platn˘ch OZV
SMO a podle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ, 

c) poÏádat primátora Statutárního mûsta Ostravy o projednání závadného stavu 
s vlastníky nemovitostí.

Z jednání rady

Úklid na Zvěřině
Statutární mûsto Ostrava - Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava chce tímto podûkovat

obãanÛm na Zvûfiinû, ktefií se zúãastnili úklidu nepovolené skládky ve dnech 28. a
29. dubna a 15. kvûtna 2001. 

Ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o. (pfiistavení kontejnerÛ), a Technick˘mi
sluÏbami, a. s., Slezská Ostrava (nakladaã UNC) bylo celkem naloÏeno 14 velkoob-
jemov˘ch kontejnerÛ (56 tun odpadu). Této akce se zúãastnilo 35 obãanÛ pod vede-
ním Moniky Koãí.  Miroslav Vojkovsk˘, místostarosta

Rekonstrukce vodovodu 
v Kunčicích a Kunčičkách

Poãátkem ãervence zaãne dlouho oãekávaná rekonstrukce vodovodu v Kunãiã-
kách a Kunãicích. Akci bude provádût firma STASPO, spol. s r. o., nákladem cca
20 milionÛ korun. Rekonstrukce by mûla b˘t ukonãena v závûru roku s tím, Ïe za-
asfaltování probûhne na jafie roku 2002. Rekonstruovat se budou následující ulice:
v Kunãiãkách – Rajnochova, Velichova, ãást Fr˘decké, ·krobálkova, Listopadová,
Pernerova, Na Rampû, v Kunãicích – Na âervence, stará Fr˘decká, Strojní, A. Ku-
bity, Fr˘decká, Pfiibylova, Îelezniãáfiská, Jungbauerova. 

Mgr. Jifií Smûlík, místostarosta

Tak jsme se konečně dočkali
V tûchto dnech se dokonãuje v˘stavba svûtelného pfiechodu v Kunãicích u kfii-

Ïovatky ulic Fr˘decká - Pfiibylova. Tuto akci jsme prosazovali jiÏ od roku 1999, ale

vÏdy skonãila na nedostatku penûz. ·koda dvou zranûní, která se zde v minulosti

stala. Po dokonãení pfiechodu se bude opravovat chodník v ohbí této kfiiÏovatky a

cesta na poãátku Pfiibylovy ulice. Mgr. Jifií Smûlík, místostarosta



Témûfi patnáct tisíc tun paliva, vy-

robeného ze zbytku plastÛ, papíru,

dfieva a prÛmyslového odpadu, bude

dodávat s. r. o. OZO Ostrava hranic-

k˘m cementárnám. Na projektu toho-

to zpÛsobu vyuÏití odpadÛ spolupra-

covaly témûfi dva roky mûsto Ostra-

va, spoleãnost OZO a cementárna

v Hranicích. 

K tomuto úãelu spoleãnost OZO

vybudovala speciální linku na v˘robu

paliva za 23 milionÛ korun. Cemen-

tárna v Hranicích investovala do no-

vého programu 28 milionÛ korun. 

UÏ v loÀském roce OZO vyrobilo

tisíc tun tohoto paliva z odpadÛ, kte-

ré byly v cementárnách spalovány ve

zku‰ebním provozu. Do dvou let má

v‰ak spoleãnost dodávat do Hranic aÏ

15 000 tun odpadu. Proto musí zpra-

covávat odpady nejen z Ostravy, ale

také z okolních mûst a obcí a z Hra-

nic. 

Do hranické cementárny má b˘t

dodávána speciální smûs rozmûlnû-

n˘ch a homogenizovan˘ch plastÛ,

papíru a dfieva, pfiípadnû textilu, tzv.

palozo, jehoÏ prÛmûrná v˘hfievnost

je srovnatelná s v˘hfievností ãerného

uhlí. Nahrazením uhlí touto smûsí se

sníÏí také mnoÏství ‰kodlivin

v ovzdu‰í. 

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Napsali jste
nám... 

Nedávno jsem zhlédl pohádku „O
bílé laÀce“, kterou pfiedvedly Ïaãky
baletního a taneãního oddûlení ZU·
Edvarda Runda ve Slezské Ostravû. 
V koncertním sále Janáãkovy konzer-
vatofie v Ostravû se uskuteãnilo ve
dnech 10. a 11. ãervna celkem pût
tûchto pfiedstavení, na nichÏ se potvr-
dilo, Ïe pracuje-li se s mládeÏí sou-
stavnû a cílevûdomû, pfiinese tato sna-
ha záhy úspûch. 

Zásluhu na vytvofiení tohoto kvalit-
ního programu má pfiedev‰ím vedoucí
taneãního oddûlení v˘‰e uvedené ZU·
paní uãitelka Ludmila Mienclová. 

Oldfiich Herzig, Muglinov

V 19. století nemûlo tehdej‰í Ra-

kousko-Uhersko Ïádnou továrnu na

v˘robu sody, její zvy‰ující se spotfie-

ba musela b˘t kryta dovozem. Proto

se v roce 1850 rozhodli Josef Maria

Miller, majitel velkoobchodu a pe-

nûÏního ústavu ve Vídni, a Karl

Hochstetter, chemik a podnikatel

z Brna, Ïe postaví velkou továrnu,

kde budou vyrábût levnûj‰í sodu a ji-

né, Ïádané chemické v˘robky. 

Po del‰ím hledání vhodného místa

se rozhodli, Ïe na pozemcích v Hru-

‰ovû postaví „První rakouskou továr-

nu na sodu”. Obec byla vybrána pro-

to, Ïe jí procházela hlavní Ïelezniãní

traÈ VídeÀ - Krakov, tzv. Severní drá-

ha Ferdinandova. Dostatek vody po-

skytovaly blízké fieky Ostravice a Od-

ra. Místní ‰achty mohly dodat levné

kvalitní ãerné uhlí, pomûrnû blízko se

nacházely také dal‰í suroviny. Vápe-

nec se dováÏel ze ·tramberka, sÛl

z Vûliãky a kyzy ze Slovenska. 

Témûfi 60 hektarÛ pozemkÛ odkou-

pili od vdovy hrabûnky Gabriely

Wilczkové z Reichsbachu a jejího ne-

zletilého syna hrabûte Jana Nepomu-

ka Wilczka. Od fr˘deckého C. K.

Okresního hejtmanství obdrÏeli 24.

dubna 185l povolení ke stavbû tfií to-

várních budov a jednoho jednopatro-

vého obytného domu. 

V˘stavba hru‰ovského závodu

rychle pokraãovala, takÏe na podzim

roku 185l byly postupnû jednotlivé

v˘robny - sody, kyseliny sírové a ky-

seliny solné uvádûny do provozu. 

Tak se pfied 150 lety zapoãala psát

historie hru‰ovské chemické továrny

a pozdûji pfiidruÏen˘ch závodÛ. 

Otmar Gadowski

150 let od zahájení výroby v I. rakouské továrně na sodu v Hrušově 

Reprodukce litografie J. Alta: I. rakouská továrna na sodu v Hru‰ovû
Foto: archiv

Na svém zasedání 15. bfiezna 2001
schválili zastupitelé nov˘ jednací fiád
sv˘ch zasedání, z nûhoÏ vyjímáme:

- Zastupitelstvu mûstského obvodu
není svûfien v˘kon pfienesené pÛsob-
nosti. 

- Schází se podle potfieby, nejménû
v‰ak jedenkrát za tfii mûsíce. 

- Zasedání zastupitelstva jsou vefiej-
ná. 

- Pfiípravu jednání zastupitelstva or-
ganizuje starosta podle programu sta-
noveného radou mûstského obvodu. 

- O místû, dobû a navrÏeném pofia-
du jednání zastupitelstva mûstského
obvodu informuje úfiad obãany nejpo-
zdûji 10 dnÛ pfiede dnem jeho jednání,
a to vyvû‰ením pozvání na úfiední des-
ce úfiadu. 

- Právo pfiedkládat návrhy k projed-
nání na zastupitelstvu mûstského ob-
vodu mají jeho ãlenové, rada mûstské-
ho obvodu a v˘bory, popfi. dal‰í oso-
by, které o to zastupitelstvo mûstské-

ho obvodu poÏádají, popfi. v˘jimeãnû
urãí rada mûstského obvodu pfii pfií-
pravû programu zastupitelstva mûst-
ského obvodu. 

- Starosta pfiedkládá návrh progra-
mu jednání v úvodu zasedání zastupi-
telstva mûstského obvodu - o nûm, po-
pfi. o jeho doplnûní rozhoduje zastupi-
telstvo mûstského obvodu hlasová-
ním. Na zasedání zastupitelstva mûst-
ského obvodu mÛÏe b˘t jednáno je-
nom o vûcech, které byly dány na pro-
gram. 

- Pokud je v prÛbûhu jednání pfied-
loÏena k projednání vûc nezafiazená
do schváleného programu, mÛÏe za-
stupitelstvo rozhodnout o jejím zafia-
zení nebo o zafiazení do programu
pfií‰tího zasedání zastupitelstva mûst-
ského obvodu. 

- Starosta (pfiíp. pfiedsedající) udûlí
slovo v‰em pfiihlá‰en˘m ãlenÛm za-
stupitelstva mûstského obvodu a ta-
jemníkovi úfiadu. K podání vysvûtlení

nebo upfiesnûní pfiedkládaného materi-
álu nebo projednávané problematiky,
popfi. zodpovûzení dotazu, podnûtu ãi
pfiipomínky, udûlí starosta (pfiedseda-
jící) také slovo vedoucímu odboru
úfiadu, zástupci v˘boru zastupitelstva
mûstského obvodu a komise rady ob-
vodu, fiediteli pfiíspûvkové organizace
a fiediteli nebo vedoucímu organizaãní
sloÏky, které mûstsk˘ obvod zfiídil. 

- Dále starosta (pfiedsedající) udûlí
slovo pfiihlá‰en˘m obãanÛm mûsta
Ostravy, ktefií dosáhli vûku 18 let,
ãestn˘m obãanÛm mûsta a fyzick˘m
osobám, které dosáhly vûku 18 let a
vlastní na území mûstského obvodu
nemovitost, aby mohli na zasedání za-
stupitelstva mûstského obvodu vyjád-
fiit své stanovisko k projednávané vûci
nebo se vyjádfiit k návrhu rozpoãtu
mûstského obvodu a k závûreãnému
úãtu mûstského obvodu za uplynul˘
rok. 

- Starosta (pfiedsedající) udûlí slovo

také prezidentu republiky, ãlenu vlády
nebo jím urãenému zástupci, senáto-
rovi, poslanci nebo zástupci orgánÛ
kraje, primátorovi mûsta Ostravy ãi ji-
nému ãlenu Zastupitelstva mûsta Os-
travy, jestliÏe o to poÏádá. 

- Ostatním úãastníkÛm zasedání
mÛÏe b˘t udûleno slovo podle ãaso-
v˘ch moÏností a se souhlasem ãlenÛ
zastupitelstva mûstského obvodu. 

- Bez ohledu na pofiadí pfiedná‰ek
do diskuse musí b˘t udûleno slovo ta-
ké tomu ãlenu zastupitelstva mûstské-
ho obvodu, kter˘ namítá nedodrÏení
jednacího fiádu nebo právních pfiedpi-
sÛ. 

- Ten, jemuÏ starosta (pfiedsedající)
neudûlil slovo, nesmí vystoupit. 

- PrÛbûh jednání zastupitelstva ne-
smí nikdo ru‰it, starosta (pfiedsedající)
mÛÏe ru‰itele jednání vykázat ze zase-
dací sínû. V zasedací místnosti je za-
kázáno pouÏívat mobilní telefo-
ny.

Z nového jednacího řádu
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

V souladu se zákonem ã. 328/1999
Sb. o obãansk˘ch prÛkazech a o ce-
stovních dokladech jsou vydávány
obãanské prÛkazy a cestovní pasy se
strojovû ãitelnou zónou. Z tohoto dÛ-
vodu musejí obãané pfiedkládat pou-
ze jednu fotografii, která musí odpo-
vídat následujícím zákonn˘m nor-
mám:
- fotografie ve tvaru obdélníku posta-

veného na krat‰í stranu mÛÏe b˘t
barevná nebo ãernobílá, rozmûr 35
x 45 mm, 

- musí na ní b˘t hlava a ramena obãa-
na a musí odpovídat souãasné po-
dobû obãana, 

- doporuãuje se, aby pozadí bylo bílé
aÏ svûtlemodré, pfiiãemÏ je povolen
plynul˘ pfiechod tûchto barev, 

- osoba musí b˘t bez br˘lí s tmav˘mi
skly (s v˘jimkou nevidom˘ch)
a bez pokr˘vky hlavy, 

- osoba musí b˘t zachycena v pfied-
ním ãelním pohledu, pohled musí
smûfiovat do objektivu, 

- negativ ani pozitiv fotografie nesmí

b˘t zneãistûn, pomaãkán, potrhán

nebo poti‰tûn jak˘mkoliv razítkem. 

UpozorÀujeme, Ïe od l. ãervence

loÀského roku pfie‰ly správní ãinnos-

ti t˘kající se obãansk˘ch prÛkazÛ

a cestovních dokladÛ z Policie âR na

okresní úfiady, magistráty a obecní

(obvodní) úfiady povûfiené vedením

matrik. V na‰em obvodû si lze vyfiídit

obãansk˘ prÛkaz také na matrice

v pfiízemí slezskoostravské radnice. 

Îádosti o vydání cestovních dokla-

dÛ (cestovní pas, cestovní prÛkaz)

podle zákona ã. 329/1999 Sb. o ce-

stovních dokladech pfiijímají také

v‰echny úfiady povûfiené vedením

matriky. Obãané si je potom vyhoto-

vené mohou vyzvednout na kterém-

koliv z tûchto úfiadÛ (místo vyzved-

nutí uvedou do Ïádosti). Doba vyho-

tovení trvá do tfiiceti dnÛ. Ve zkráce-

né dobû (do 24 hodin nebo do tfií

dnÛ) mÛÏe obãan poÏádat o cestovní

doklad na pracovi‰ti MMO, Milíãova

ulice 20 v Moravské Ostravû. 

Fotografie na osobních dokladech musí být věrohodná Využití odpadů



VáÏení obãané, 

spoleãnost OZO Ostrava, s. r. o., 

pokraãuje i v leto‰ním roce ve sluÏ-

bách zne‰kodÀování komunálního

odpadu a nabízí vám zne‰kodnûní 

nebezpeãného odpadu, smûsného 

komunálního a velkoobjemového 

odpadu z va‰ich domácností. Nebez-

peãn˘mi a velkoobjemov˘mi odpady

se rozumí jen malé mnoÏství nebo

jednotlivé pfiedmûty z bûÏného chodu

domácností. 

Mezi nebezpeãné odpady patfií:

AKU baterie, oleje, záfiivky, lednice,

kyseliny, drobn˘ chemick˘ odpad. 

Velkoobjemové odpady jsou odpa-

dy z domácností, které se kvÛli sv˘m

rozmûrÛm nevejdou do popelnic

a kontejnerÛ. Jedná se pfiedev‰ím

o nábytek, ‰rot, koberce, televizory

a bílé domácí spotfiebiãe. 

KDE mÛÏete tyto odpady odevz-
dat BEZPLATNù?

Stálé sbûrny nebezpeãn˘ch a vel-

koobjemov˘ch odpadÛ:

Areál OZO, Ostrava-Pfiívoz, Slo-
venská ulice

Provozní doba:
pondûlí - pátek: 6.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin

Areál OZO, Ostrava-Kunãice, Fr˘-
decká ulice

Provozní doba:
pondûlí - pátek: 6.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin

Areál SEKOS, V˘‰kovická 42 (ved-
le Kauflandu)

Provozní doba:
pondûlí - pátek: 6.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin

Nabídka dal‰ích sluÏeb pro obãa-
ny ZA ÚPLATU
- Nájem kontejneru na smûsn˘ komu-

nální a velkoobjemov˘ odpad a suÈ
pro obãany za úplatu: 30, - Kã/den

- Za jeden ujet˘ kilometr s pln˘m nebo
prázdn˘m kontejnerem: 23, - Kã/km

- Za nakládku a vykládku kontejneru
plného nebo prázdného: 60, - Kã/15
minut

- Za uloÏení sutû na skládce v Ostravû
- Hru‰ovû: 250, - Kã/t
- Za uloÏení smûsného komunálního

velkoobjemového odpadu na tfiídûní
v areálu OZO v Kunãicích: od 1 200,
- Kã/t

V CENù NENÍ DPH.
BliÏ‰í informace získáte na tel. ã. 

62 51 225.
Objednat si lze také odvoz fekálií

ze septiku. Informace na tel. ã. 613
31 86, pan Blahuta. 

Pro obãany je zfiízena tzv. zelená
bezplatná linka, kde mohou získat
potfiebné informace:

0800 159 238 - sekretariát 
0800 178 532 - mistfii.
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Nové linky MHD
Ke zkvalitnûní dopravní obsluÏnosti hromadnou dopravou bude od 1. 9.

2001 roz‰ífiena nabídka linek MHD do oblastí s niÏ‰í poptávkou. 
Autobusová linka ã. 96 - minibus
Jedná se o okruÏní linku, která bude vedena v této trase:

- zaãátek u Modrého pavilonu,
- po ulici Michálkovické - stávající zastávky,
- pfies ulici âs. armády na ulici Fi‰erovu - nové zastávky:„U Pumpy”, 

„Mare‰ova”, „Fi‰erova”,
- po ulici Záblatské - nové zastávky „Záblatská”, „Îebrákova”, „BARUM”,
- pfies ulici Orlovskou na Vrbickou (stávající zastávka),
- po ulici Parcelní - nová zastávka „Gruntovní”,
- po ulici Kubínovû k Dolu Hefimanice,
- po ulici Kotalovû na ulici V Korunce - nové zastávky „ Pomezní”, 

„Sluneãná”,
- po ulicích Hefimanické a Michálkovické - stávající zastávky,
- ukonãení u Modrého pavilonu. 
Autobusová linka ã. 97 - minibus

- zaãátek u Modrého pavilonu,
- po ulici Michálkovické do Michálkovic,
- ukonãení u objektu Brazílie a zpût., 

Spoje u tûchto nov˘ch linek budou jezdit v intervalu 60 minut, od 6. 30 do
11. 30 hodin. 

Autobusová linka ã. 75 - standardní autobus
- zaãátek na Mírovém námûstí ve Vítkovicích,
- po Ruské ulici aÏ na Rudnou,
- po Fr˘decké na ·krobálkovu, nová zastávka „Pekafiská”,
- po Vratimovské zpût na Rudnou do Radvanic,
- po Fry‰tátské, Tû‰ínské a Lihovarské,
- ukonãení u BASTRA a zpût. 
Spoje u této linky budou jezdit v ranní a odpolední ‰piãce v intervalu 60

minut. 

● Nabídka bytů ●
SMO - MOb Mor. Ostrava a Pfiívoz,

Proke‰ovo nám. 8, vyhla‰uje v˘bûrové

fiízení na pronájem bytÛ v rekonstruo-

vaném domû na Po‰tovní ul. 23. Jedná

se o byty 1+1 a 1+2 I. kategorie.

Prohlídky bytÛ se uskuteãní:
18. 7. od 15 do 16 hod.

19. 7. od 10 do 11 hod.

25. 7. od 15 do 16 hod.

26. 7. od 10 do 11 hod.

BliÏ‰í informace podá pan Adamov-

sk˘, odbor bytového hospodáfiství, ã.

dvefií 317, telefonní ãíslo 628 42 04.

Bezplatný sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb Statutárního mûsta Ostravy - ÚMOb
Slezská Ostrava ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o., organizuje na pod-
zim roku 2001 bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu. Kon-
tejnery budou na níÏe uveden˘ch místech umístûny na 3 - 4 dny. 

Îádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, stavební suÈ, domovní
a nebezpeãn˘ odpad!

Nebezpeãn˘ odpad (akumulátory, záfiivky, v˘bojky, zbytky barev, léãiv
apod.) od vás pfievezmou pojízdné sbûrny nebezpeãného odpadu, které budou
obsluhovány povûfien˘m pracovníkem. Na místo budou pfiistaveny pouze jeden
den, a to v dobû od 10. 00 do 17. 00 hodin. 

UpozorÀujeme, Ïe tato akce není urãena pro právnické osoby!
Ing. Ilona Boro‰ová, vedoucí odboru DaKS

ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ
I. cyklus od 14. do 17. záfií 2001
k. ú. ulice bliÏ‰í urãení
Kunãice n. O. Na âervence u kfiiÏ. se starou Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou
U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. ulic PstruÏí a ·krobálkovy
PstruÏí park Nadaãní
Bofiivojova - Osadní kfiiÏovatka ulic
Polní osada - Zdaru kfiiÏovatka ulic

II. cyklus od 17. do 19. záfií 2001
Sl. Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské u b˘v. Domu mládeÏe, 
za stánkem s obãerstvením

Zvûfiinská u parãíku
M. Svobody kfiiÏ. s ulicí Vozaãskou
Michálka kfiiÏ. ulic Na Najmanské - Michalská
·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince
Slívova Na Souvrati

III. cyklus od 19. do 21. záfií 2001
Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16

Kamenec park u samoobsluhy
0lbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové
Nad 0stravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská ulice U Jeslí
Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského
Hladnovská sídli‰tû - parkovi‰tû

IV. cyklus od 21. do 24. záfií 2001
Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ulicí ·védskou

st. Hladnovská kfiiÏ. s ul. Komerãní (uKD) 
Vanãurova kfiiÏ. s ul. Zemanskou

Sl. Ostrava Sionkova u domu ãp. 6
8. bfiezna u domu ãp. 1

Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s ul. Kladivovou
PoÏární u hasiãské zbrojnice

V. cyklus od 24. do 26. záfií 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 26. záfií do 1. fiíjna 2001
Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou

Kanczuckého u ulice Orlovské
Na Li‰ãinû kfiiÏ. ulic V Korunce - Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou
Anto‰ovická u samoobsluhy
Anto‰ovická u Nové ‰achty
Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus od 1. do 3. fiíjna 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

ROZMÍSTùNÍ KONTEJNERÒ PRO SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU
k. ú.                                    Umístûní sbûrny                     Datum pfiistavení
Kunãiãky ·krobálkova - PstruÏí 1. 11. 2001
Slezská Ostrava Slívova - Na Souvrati 2. 11. 2001
Slezská Ostrava Na Burni u ãp. 1085/16 5. 11. 2001
Muglinov Komerãní, u KD 6. 11. 2001
Hefimanice ·vejdova - Vrbická 7. 11. 2001
Hru‰ov Na Li‰ãinû - Kotalova 8. 11. 2001
Koblov Koblovská - Lamafi 9. 11. 2001

OZO Ostrava, s. r. o. , informuje



JiÏ nûkolik let pofiádá Z· na Bohu-

mínské ulici pro Ïáky 2. stupnû vzdû-

lávací exkurze, ãímÏ mají moÏnost

doplÀovat si teoretické poznatky ze

‰kolních lavic pfiímo v praxi. JiÏ nû-

kolikrát nav‰tívili pfieãerpávací hyd-

roelektrárnu Dlouhé Stránû, Láznû

Jeseník a tamní muzeum W. Priesnit-

ze, podívali se na v˘robu obuvi ve

Zlínû, prohlédli si historické památky

Olomouce, Mladeãské jeskynû ãi

mûsto ·ternberk. Îáci osm˘ch a de-

vát˘ch tfiíd si roz‰ífiili své znalosti

z oboru chemie náv‰tûvou Granitolu

v Moravském Berounû, seznámili se

s v˘robními postupy v mlékárenském

prÛmyslu ãi s v˘robou piva v No‰ovi-

cích. 

V rámci poslední exkurze se Ïáci

‰esté a sedm˘ch tfiíd podívali do rozk-

vetlého arboreta, obdivovali historic-

ké památky Opavy, zámek v Hradci

nad Moravicí a ãs. opevnûní v Darko-

viãkách. 

Vzhledem k tomu, Ïe si Ïáci tyto

akce velmi oblíbili, jsme i nadále pfii-

praveni pofiádat zajímavé exkurze

k poznání oblasti, v níÏ Ïijeme. 

Mgr. BoÏena BlaÏková
redakãnû upraveno

Základní ‰kola na Chrustovû ulici
ve Slezské Ostravû je opût slavná. Îá-
ci z 8. a 9. tfiíd se v kvûtnu zúãastnili
natáãení zábavného televizního pofiadu
„Neváhej a toã!”. Neváhali a poloÏili
panu Eduardu Hrube‰ovi nûkolik otá-
zek:

Kdybyste mûl tu moÏnost, zmûnil
byste nûco na tomto pofiadu a proã?

- Zmûnil bych pouze vysílací dobu,
abychom se nekryli s jin˘m komerã-
ním pofiadem, kter˘ nám tro‰ku sniÏu-
je sledovanost. 

Chtûl jste uÏ v dûtství úãinkovat v

televizi nebo uvádût nûjak˘ zábavn˘
pofiad? Jak˘ byl Vá‰ dûtsk˘ sen?

- PÛvodnû jsem chtûl b˘t strojvÛd-
cem a fiídit parní lokomotivy. Pozdûji
jsem se chtûl stát televizním moderá-
torem. Na FAMU jsem vystudoval re-
Ïii dokumentu a teprve nyní, po mno-
ha letech, mohu moderovat tento po-
fiad, kter˘ jsem si uÏ dávno vysnil. 

Mohl byste nám sdûlit nûjakou
veselou pfiíhodu z natáãení?

- Tady se nic veselého nedûje, tady
se tvrdû pracuje. Natáãení snímáme
tfiemi kamerami a potom sestfiiháváme.

Toãíme dva díly dennû a na veselé pfií-
hody není ãas. 

JiÏ nûkolikrát jste zmûnili název
pofiadu i místo natáãení, chystáte v
nejbliÏ‰í dobû nûjaké zmûny?

- Zaãínali jsme v krásném prostfiedí
lázní Klimkovice, ale z dÛvodu vyso-
k˘ch ãástek za pronájem jsme se pfie-
stûhovali do „Divadélka pod vûÏí”,
kde to ov‰em také nebylo ideální. Ta-
dy na âerné louce nám to plnû vyho-
vuje, protoÏe mÛÏeme mít stabilnû po-
stavenou dekoraci. Sejdeme se tady
vÏdy jednou za dva mûsíce a toãíme
ãtyfii dny osm dílÛ, máme tedy na dal-
‰í dva mûsíce vystaráno. 

Sledujete tento pofiad doma s dût-
mi?

- Moje dcera má teì matefiské po-
vinnosti, proto se dívá jen obãas. Já
nemám odvahu a tak radûji ãekám v
kuchyni a jsem zvûdav, jak to dopad-
ne. 

Jak trávíte svÛj voln˘ ãas?
- V poslední dobû trávím svÛj voln˘

ãas pfied poãítaãem. Mám uÏ dva si-
mulátory a „létám v letadlech rÛzn˘ch
typÛ nad Pacifikem”. Je mi jen líto, Ïe
mne tato pokroãilá technika zastihla
tak pozdû. 

Máte ve své profesi nûjak˘ vzor?
- Myslím si, Ïe je lep‰í zÛstat sám

sebou neÏ nûkoho napodobovat. Stále
rád vzpomínám na H. J. Kulenkamffa,
stále se mi st˘ská po pofiadech s M.
Horníãkem, J. Satinsk˘m a M. Lasi-
cou. Skvûl˘m konferenciérem byl i Ji-
fií ·tuchal. 

Kter˘ zábavn˘ konkurenãní po-
fiad je Vám nejbliÏ‰í?

- To je velmi obecná otázka a odpo-
vím na ni také obecnû. Rád bych pra-
coval v Hollywoodu a uvádûl pfiedává-
ní OscarÛ. Ov‰em to mi nenabídnou!

Za rozhovor podûkoval
Luká‰ Kudlik

Ïák 9. tfiídy Z· Chrustova
(redakãnû upraveno a zkráceno)
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Ze školských zařízení 
Ze Základní školy
na Chrustově ulici

Zdafiil˘ cyklokurz
Pfii‰lo jaro a s ním i mnoho ‰kolních

v˘letÛ a dobrodruÏství. Základní ‰kola

na Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû

zorganizovala sedmidenní kvûtnovou

v˘pravu do Beskyd pro 44 ÏákÛ ve vû-

ku od deseti do patnácti let, kterou

vedlo ‰est instruktorÛ. Dûti byly roz-

dûleny do tfií v˘konnostních kategorií

a spoleãnû ujely na kolech celkem aÏ

530 kilometrÛ. Kromû jízdy na kole se

hrály rÛzné hry, sportovalo se a tanãi-

lo. V‰echny dûti byly ocenûny slad-

kostmi, byly udûleny diplomy nej-

v‰estrannûj‰ímu sportovci, nejbezpeã-

nûj‰ímu cyklistovi, ale i smolafii kurzu.

Ne‰lo v‰ak o to, kdo bude nejlep‰í, ale

o t˘den stráven˘ v duchu sportem ku

zdraví. 

A i kdyÏ se Ïáci vraceli domÛ una-

vení, uÏ plánovali trasy pfií‰tího cyklo-

kurzu. 

Petra Videnková
redakãnû upraveno

Pobyt dětí ve
škole v přírodě

Dûti a pedagogick˘ dozor z matefi-

sk˘ch ‰kol na Komerãní a na Bohu-

mínské ulici vyjely spoleãnû jiÏ podru-

hé do ‰koly v pfiírodû. I v leto‰ním ro-

ce zÛstaly vûrny Beskydám a „jejich”

hotelem byly „Pefieje” na Ostravici.

Zde pro nû byly pfiipraveny dobro-

druÏné a pohádkové hry v pfiírodû, jíz-

da kouzeln˘m vláãkem a hledání s po-

kladem. M· Komerãní navíc spojila

první den ‰koly v pfiírodû s v˘letem,

jehoÏ se úãastnily i nejmen‰í dûti spo-

leãnû s rodiãi, ktefií se tak pfiesvûdãili,

jaké podmínky pro rekreaci ãekají je-

jich dûti za rok ãi dva. 

J. ·tûpánová, M· Komerãní

M. Richtárová, M· Bohumínská

Česko-polské dny
ve škole

Zaãátkem kvûtna probûhly v Ostra-

vû „âesko-polské dny”, v jejichÏ rám-

ci se uskuteãnilo mnoho akcí. Do jed-

né z nich, konkrétnû do soutûÏe „Co

ví‰ o Katovicích”, se zapojila i Z· Bo-

humínská. Dvû druÏstva dûvãat z osmé

tfiídy vypracovala zemûpisn˘ projekt o

druÏebním mûstû Katovice. DruÏstvo

ve sloÏení: Zuzana Kolderová, Tereza

Krainová, Lucie Oslizlová, Eva ·ust-

ková a Veronika Janeãková se v silné

konkurenci ostravsk˘ch ‰kol umístilo

mezi prvními ãtyfimi nejlep‰ími. 

V téÏe dobû probíhala na katovic-

k˘ch ‰kolách obdobná soutûÏ o Ostra-

vû. Odmûnou nejlep‰ím druÏstvÛm z

obou mûst, a tedy i na‰emu, byl jedno-

denní zájezd do zoologické zahrady

Safari ve Dvofie Králové, kter˘ pofiá-

dala cestovní kanceláfi Fischer. Ostatní

Ïáci mûli moÏnost zúãastnit se vystou-

pení hudebních skupin v Paláci kultu-

ry a sportu. 

Mgr. BoÏena BlaÏková
Z· Bohumínská, Sl. Ostrava

Îáci nav‰tûvující v˘tvarn˘ obor ZU·
v Muglinovû se bûhem nûkolika let
pfiedstavili ‰iroké vefiejnosti celkem na
ãtyfiech úspû‰n˘ch v˘stavách. Po zdafii-
l˘ch vernisáÏích v galerii „U Chemi-
kÛ”, v galerii „Na chodbû” pfii Z· na
Gajdo‰ovû ulici, v prostorách v˘stavní
sínû „Parník” na Sokolské ulici a v pro-
storách foyeru Divadla loutek v Ostra-
vû pokraãovali ve své tradici - nabíd-
nout pfiátelÛm umûní malou ukázku to-
ho, jak pracují a ãím se zab˘vají v hodi-
nách kresby, malby, keramiky ãi jin˘ch
v˘tvarn˘ch technik. 

18. ãervna 2001 byla zahájena dal‰í
pozoruhodná v˘stava v˘tvarného obo-
ru, na kterou se v‰ichni tû‰ili. Mladí
tvÛrci vystavili své práce ve studiu
Della na ·meralovû ulici. Uãitelky
Mgr. Eva Pilafiová a Mgr. Zuzana
Majvaldová vybraly práce ÏákÛ
a usoudily, Ïe by díla vynikla v rá-
mech. 

Rodiãe se skvûl˘m nápadem sou-
hlasili a obûtavû a s neobvykl˘m po-
chopením nechávali po del‰í dobu pÛ-
vodnû „obyãejné v˘kresy” sv˘ch dûtí
mûnit za (nemalé) finanãní náklady na
„hodnotná díla”. 

A tak jsme ve Studiu Della mohli
s potû‰ením hledat mezi pfiibliÏnû pa-
desáti pracemi pro nás tu nejzajíma-
vûj‰í. Z mnohdy zcela nenápadn˘ch
v˘kresÛ se díky paspartování a rámo-
vání stala neuvûfiitelnû krásná dílka.
Zejména práce mal˘ch ÏákÛ – sed-
milet˘ch aÏ desetilet˘ch – pÛsobila
mnohdy aÏ akademicky... 

Kresby a malby doplÀovala pÛvab-
ná keramika s textilem. 

Náv‰tûvníci v˘stavy ocenili jistû
lásku a chuÈ k tvofiivé práci u zde pre-
zentujících se mlad˘ch v˘tvarníkÛ.
A právû to je posláním základní umû-
lecké ‰koly. Nejen vychovávat
k umûní, ale pfiedev‰ím vná‰et do dût-
sk˘ch du‰í onen citliv˘ pfiístup k po-
chopení a záÏitku z tvÛrãí v˘tvarné
práce. 

Chtûla bych podûkovat pfiedev‰ím
v‰em rodiãÛm za laskavost, za mimo-
fiádn˘ pfiístup k realizaci této v˘stavy,
v‰em ÏákÛm, bez nichÏ by se tato v˘-
stava neuskuteãnila a také Úfiadu
mûstského obvodu Slezská Ostrava,
kter˘ tuto akci podpofiil. 

Mgr. Eva Pilafiová
fieditelka ‰koly

Děti ze ZUŠ U Jezu 
v Muglinově vystavovaly

Rozhovor s Eduardem Hrubešem

Prázdninový provoz
mateřských škol

V ãervenci bude v provozu Ma-

tefiská ‰kola na Komerãní ulici v

Muglinovû, v srpnu Matefiská ‰kola

na Bohumínské ulici ve Slezské

Ostravû. Od 2. do l3. ãervence bude

otevfieno v M· na Chalupovû ulici

v Anto‰ovicích.

Stále více dětí
se učí o přírodě

Témûfi 13 500 dûtí z matefisk˘ch,

základních i stfiedních ‰kol z Ostra-

vy a dal‰ích mûst regionu se v roce

2000 zúãastnilo ekologick˘ch pro-

gramÛ, probíhajících v rámci ‰kol-

ního vyuãování. UskuteãÀovaly se

nejen ve ‰kolách, ale i v chránû-

n˘ch územích ãi lesoparcích, kde

Ïáci mûfií, pozorují, diskutují, hrají

hry, zkrátka poznávají pfiírodu sv˘-

mi smysly. Pfii této ãinnosti pouÏí-

vají mnoÏství pomÛcek a pracov-

ních listÛ. 

Akcí této organizace se úãastnilo

v roce 2000 z obvodu Slezská Os-

trava 714 ÏákÛ ve 45 tfiídách matefi-

sk˘ch a základních ‰kol. 

Podrobná nabídka ekologick˘ch

programÛ je k dispozici v kanceláfii

ekologické organizace VITA na

ulici Gen. Janou‰ka 4, Ostrava - Fi-

fejdy, 702 00, tel. ã. 66 16 155. 

Ze Základní školy 
na Bohumínské ulici



Zpracováním sbûrového papíru se

sniÏuje objem pevn˘ch odpadÛ, pfiib˘-

vajících kaÏdoroãnû na skládkách a ve

spalovnách. 

Pfii rozkládání papíru dochází také

k uvolÀování metanu, pfii v˘robû papí-

ru „nového” je zneãisÈována voda

i ovzdu‰í. 

¤e‰ením mÛÏe b˘t pouÏívání recyk-

lovaného papíru. 

Star˘ papír pak lze odevzdat do nû-

které z více neÏ patnácti ostravsk˘ch

sbûren. 

Netfiídûn˘ papír je vykupován za 50

- 60 haléfiÛ/kg. Pokud jsou vytfiídûny

zvlá‰È noviny nebo jen barevné ãasopi-

sy - l, 20 aÏ 2, 00 Kã/kg. Odhaduje se,

Ïe 50 kg sbûrového papíru nahradí je-

den strom. V Ostravû bylo nasbíráno

v rámci akce „Papírové t˘dny”, kterou

pfiipravilo obãanské sdruÏení VITA 

22 727 kg papíru, coÏ pfiedstavovalo

455 zachránûn˘ch stromÛ!

Pracovníci VITY se obracejí na úfia-

dy, firmy i ‰koly s prosbou, aby ode-

vzdávaly pouÏité papíry, které nepod-

léhají archivaci, do sbûru. Jednostran-

nû popsané papíry je moÏné nabídnout

dûtem v matefisk˘ch ‰kolách na kresle-

ní. 

Dal‰í informace je moÏno získat

v ekologické poradnû VITY, tel. ã.

069/66l 11 58

Mgr. Kamila Kanichová

■■■■ Mimofiádnû nároãné bylo leto‰ní
jaro pro pracovníky i klienty v Ústavu
sociá-lní péãe pro mentálnû postiÏené
Ostrava. Spoleãnû s odborem sociálních
vûcí MMO byl ústav pofiadatelem
·est˘ch olympijsk˘ch her seniorÛ a kli-
entÛ ústavu. V Hradci nad Moravicí bo-
jovalo 17. kvûtna 11 ‰estiãlenn˘ch druÏ-
stev z ostravsk˘ch zafiízení sociálního
charakteru. Z na‰eho obvodu hájili bar-
vy sportovci z Penzionu pro dÛchodce
na Kamenci a klienti Stacionáfie z Mug-
linova a Domova pro dospûlé v Hru‰o-
vû. Ceny vítûzÛm i drobné dárky v‰em
úãastníkÛm vyrobili mentálnû postiÏení. 

■■■■ Den otevfien˘ch dvefií 24. 5. 2001
vyuÏili tento rok k prohlídce jednotli-
v˘ch zafiízení ústavu nejen odborní pra-
covníci z jin˘ch sociálních, zdravotnic-
k˘ch a ‰kolsk˘ch institucí, ale hlavnû
rodiãe postiÏen˘ch dûtí, ktefií zvaÏují o
pfiípadném vyuÏití sluÏeb ústavu. 

■■■■ VernisáÏí úspû‰n˘ch prací a oce-
nûním vítûzÛ skonãila 3l. 5. 2001 v˘-
tvarná soutûÏ Beru‰ka, kterou jiÏ po-
ãtvrté vyhlásilo Dûtské centrum ústavu
sociální péãe. Porota posuzovala 333
dûl z 27 ústavÛ i ‰kol, peãujících o men-

tálnû postiÏené. Kresby i koláÏe si zá-
jemci mohli prohlédnout v Divadle lou-
tek do 29. ãervna 2001. 

■■■■ Tfii kvûtnové dny pob˘val v ústavu
francouzsk˘ odborník Jean Maria Vi-
zioz, kter˘ v Bretani pracuje s mentálnû
postiÏen˘mi dûtmi. Ocenil vysokou úro-
veÀ na‰í péãe i tvofiiv˘ pfiístup pracovní-
kÛ. 

■■■■ V ÚSP v Muglinovû se uskuteãni-
ly dvû oslavy Dne dûtí. První uspofiáda-
lo Diagnostické oddûlení a pozvalo ma-
lé gymnastky z vítkovického klubu, kte-
ré dokázaly po svém zaktivizovat klien-
ty DGO i Stacionáfie. Druhou oslavu dû-
ti proÏily pfii hrách, soutûÏích i kultur-
ním programu se sv˘mi rodiãi. Ti si ta-
ké mohli prohlédnout místnosti pro nej-
rÛznûj‰í terapie a zhlédnout ukázky ca-
nis a hipoterapie. 

■■■■ Od 18. ãervna byly vystaveny v
Galerii Ametyst ve Fakultní nemocnici
v Porubû v˘tvarné práce, které vznikly
v kreativním ateliéru, jeÏ je souãástí Do-
mova pro dospûlé na Li‰ãinû. Expozice
byla monotematická, tvÛrci se nechali
inspirovat pravûkem. 

Marcela Lindertová

● 7. ãervence ve 14 hodin zaãne v

areálu Hasiãské zbrojnice v Koblovû

letní slavnost. Na programu bude sou-

tûÏ hasiãsk˘ch druÏstev, pfiedvedení

poÏárního útoku a jiné. 

● 4. srpna pofiádá Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ v Koblovû v areálu místní

hasiãské zbrojnice „srpnovou noc”.

Zaãátek v podveãerních hodinách. 

● 14. srpna od 17 hodin se na hfii‰ti

u Îelazného ulice v Muglinovû pfied-

staví v rámci festivalu „Folklor bez

hranic” taneãní soubory. 

(Bez záruky)
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Zveme vás

Půjčovní doba v knihovnách 
v obvodu Slezská Ostrava 
v červenci a srpnu 2001

V knihovnû ve Slezské Ostravû na
Michálkovické 18l (tel. ã. 624 12 66)
bude otevfieno v pondûlky od 9. 00 -
do 11. 00 hodin a od 12. 00 do 18. 00
hodin. 

UPOZORNùNÍ! K 3l. 8. bude tato
knihovna ze svého dosavadního sídla
(budova b˘valé Janáãkovy filharmo-
nie Ostrava) vystûhována. âtenáfii bu-
dou vãas informováni, kdy bude kni-
hovna uzavfiena z dÛvodu stûhování
(pravdûpodobnû od poloviny srpna). 

V knihovnû ve Slezské Ostravû na
Dûdiãné ulici 10 (tel. ã. 624 18 06) bu-
de otevfieno ve ãtvrtky od 9. 00 do 12.
00 hodin a od 13. 00 do 17. 30 hodin. 

V knihovnû v Kunãiãkách na Hol-
vekovû ulici 44 (tel. ã. 623 7l 55) bude
otevfieno kaÏdé úter˘ od 9. 00 do 12.
00 hodin a od 12. 30 do 17. 00 hodin. 

V knihovnû v Muglinovû, v Kultur-
ním domû na ulici Na Druhém 4 bude
otevfieno kaÏdé pondûlí od 9. 00 do 11.
30 hodin a od 12. 30 do 17. 00 hodin. 

V knihovnû v Hefimanicích na Vr-
bické ulici 133 bude otevfieno kaÏdé
úter˘ od 9. 00 do 11. 30 hodin a od 12.
00 do 16. 00 hodin. 

V knihovnû v Z· na Anto‰ovické
ulici bude zavfieno. 

Jaroslava HoncÛ, 
vedoucí knihoven

Státní památkov˘ ústav v Ostravû
pfiipravil s Muzeem Komenského v
Pfierovû v˘stavu nazvanou „Domác-
nost na‰ich babiãek a Ïivotní styl mi-
nul˘ch století”. Jak jiÏ sám název na-
povídá, jedná se o v˘stavu odráÏející
zpÛsob Ïivota a ve‰kerou techniku a
„vymoÏenosti”, které obsahovaly do-
mácnosti na‰ich pfiedkÛ od poloviny
19. století do poãátku 2. poloviny 20.
století. Vystavován je jednak dobov˘
nábytek, jednak pfiedmûty pouÏívané
na vafiení a peãení, na praní a Ïehlení,
k ‰ití a vy‰ívání nebo ke svícení. Ne-
chybûjí ani první typy rádiopfiijímaãÛ
a televizorÛ. 

V˘stava je umístûna ve v˘stavních
prostorách národní kulturní památky
Dolu Michal a náv‰tûvníci ji mohou
zhlédnout v rámci prohlídky NKP
Dolu Michal v Ostravû-Michálkovi-
cích. 

Otevfieno je kaÏd˘ den kromû pon-
dûlí. V úterky, ãtvrtky, soboty a nedû-
le od 9. 00 do 16. 00 hodin (prohlídka
s prÛvodcem kaÏdou lichou hodinu),
ve stfiedy a pátky od 11. 00 do 18. 00

hodin (prohlídka s prÛvodcem kaÏdou
lichou hodinu). 

Pfiíjezd na koneãnou trolejbusÛ ã.
101 a 104 do Michálkovic. 

Martina Vymûtalová

Pozvánka na zajímavou výstavu

Z v˘stavy „Domácnost na‰ich babiãek”
Foto:Jitka Hanáková

Nevoli i rozhofiãení obãanÛ vzbuzu-

je devastovan˘ objekt b˘valého kina

Horník v Kunãiãkách. Obvodové nos-

né zdivo bylo naru‰eno vlhkostí, oken-

ní a dvefiní otvory byly bez v˘plní,

dvefiní kfiídla nefunkãní. Interiéry byly

po‰kozeny poÏárem, kter˘ rovnûÏ na-

ru‰il stropy. Stfie‰ní krytina byla strÏe-

na, do objektu zatéká a vlivem povûtr-

nostních podmínek a trestnou ãinností

sem neoprávnûnû vnikajících osob do-

cházelo k postupné likvidaci objektu. 

SMO ÚMOb Slezská Ostrava, odbor

v˘stavby, jako pfiíslu‰n˘ stavební úfiad

uloÏil majiteli objektu v souladu s plat-

n˘mi právními pfiedpisy provést zde

zabezpeãovací práce. Vzhledem k to-

mu, Ïe se tak nestalo, provedl tyto na

své náklady ná‰ mûstsk˘ obvod, kter˘

zde nechal uzavfiít vstupy. Po majiteli

je nyní vymáhána finanãní pokuta. 

Pro ilustraci uvádíme krátkou histo-
rii kina:

Kinematografická licence byla obci
Malé Kunãice udûlena 2. 8. 1921. 

Kino zvané Svûtozor bylo nejprve
umístûno v hostinci Anny Borovcové,
pozdûji u SvobodÛ. Ov‰em místní zafií-
zení nebylo vyhovující a obec zaãala
pom˘‰let na zfiízení nového kina. To
vzniklo pfiestavbou obecního domu ã.
245 a ponechalo si název Svûtozor. Za
okupace bylo kino pfiejmenováno a do-
stalo název Viktoria, název Horník zís-
kalo kino v roce 195l. Náv‰tûvnost byla
velmi dobrá, kino s 294 sedadly bylo
ãasto zcela vyprodáno. Hrálo se dennû
mimo pátku, kdy se zde konaly pfiedná‰-
ky, politické a osvûtové akce apod., ãas-
to spojené s promítáním tématicky
vhodného filmu. V roce 1970 bylo kino
rekonstruováno na promítání ‰irokoúh-
l˘ch snímkÛ. 

B˘valé kino Horník v Ostravû-Kunãiãkách. Foto: archiv SON

O bývalém kinu Horník v Kunčičkách

Náročné jaro v ÚSP

Řádková inzerce
Prodám rodinn˘ dÛm 3+l+l v Hefi-

manicích, s velkou garáÏí, hospodáfi-

skou budovou a zahradou za 1 150 000

korun. Objekt se nachází nedaleko

zoo. Tel. ã. 069/623 63 6l (pouze ve-

ãer) nebo mobil: 0603 710 012. 

Proč sbírat starý papír?



13. bfiezna roku 1921 byla na vefiej-
ném shromáÏdûní za úãasti 300 osob
v sále hostince Arsena Dostála v Hefi-
manicích zaloÏena místní církev ãesko-
slovenská husitská. Pfiítomni byli bis-
kup Franti‰ek Stibor a duchovní této
církve z Michálkovic Jan Fajko‰. 28.
bfiezna 1921, v Pondûlí velikonoãní, se
konaly první bohosluÏby na zahradû
dívãí obecné ‰koly. Do církve se pfiihlá-
silo 1 320 vûfiících. 

V této ‰kole se konaly bohosluÏby aÏ
do 5. ãervence 1936, kdy byl slavnostnû
otevfien a vysvûcen místní HusÛv sbor. 

Pro srovnání uvádíme poãty vûfiících
v jednotliv˘ch letech: v roce 1921 mûla
církev l320 ãlenÛ, v roce 1935 1037,
v roce 1945 1077, v roce 1956 914,
v roce 1964 46l, v roce 1969 396, v ro-
ce 1975 354, v roce 1985 267, v roce
2001 l3l.

Husův sbor 
Církve československé husitské

v Heřmanicích
Vedle cviãi‰tû b˘valého Sokola

v Hefimanicích stojí od roku 1936

HusÛv sbor Církve ãeskoslovenské

husitské. Základní kámen k tomuto

svatostánku byl poloÏen 8. záfií 1935

a ke slavnostnímu otevfiení a vysvû-

cení do‰lo 5. ãervence 1936. Na vr-

cholu vûÏe 16 metrÛ vysoké stál pÛ-

vodnû velk˘ bronzov˘ kalich. Po

opravû sboru v roce 1973 byl kalich

odstranûn a umístûn znak nov˘ „Ka-

lich v husitském slunci”. Vnitfiní v˘-

zdobu sboru provedl v roce 1942

akademick˘ malífi Alois Zapletal

z Mariánsk˘ch Hor, kter˘ v národním

slohu namaloval obrazy Cyrila a Me-

todûje, Mistra Jana Husa a Jana

Ámose Komenského. V roce 1973

byl interiér opraven akademick˘m

malífiem, profesorem Ob‰ilem, kter˘

také vytvofiil obraz Krista nad hlav-

ním oltáfiem. Sbor má tfii ocelové

zvony a na balkonû varhany. 

Varhaníkem byl do roku 1952 fiídi-

cí uãitel ‰koly Josef Kruãinsk˘. 

Mojmír Najzar

Od slavnostního poloÏení základní-
ho kamene Vesniãky souÏití v Mugli-
novû uplynulo pÛl roku, bûhem nûhoÏ
se koneãná realizace projektu opût o
nûco pfiiblíÏila. Vzhledem k tomu, Ïe
stavební práce probíhaly i v zimním
období, zaãíná vesniãka získávat plá-
novanou podobu. JiÏ jsme se vyhra-

bali z bláta v˘kopÛ inÏen˘rsk˘ch sítí
a stavíme vlastní rodinné domky. V
souãasné dobû jsou prakticky hotovy
ve formû hrubé stavby. V létû by uÏ
mûlo b˘t v‰ech 15 dvoudomkÛ pod
stfiechou tak, aby se mohlo zaãít s fie-
mesln˘mi pracemi. 

DÛleÏitá souãást vesniãky - komu-

nitní centrum - má nyní hotové pouze
základy, jsou to v‰ak základy pevné,
vyztuÏené bytelnou ocelí, stejnou, ja-
ko u rodinn˘ch domkÛ. V tomto cent-
ru se budou obyvatelé vesniãky i její-
ho okolí scházet buì ve velkém sále
ãi men‰ích uãebnách pfii úãasti na ak-
cích v rámci dlouhodobého sociální-
ho projektu. Komunitní centrum na-
bídne nejrÛznûj‰í v˘chovnû-vzdûlá-
vací kurzy a semináfie zamûfiené na
aktivizaci nezamûstnan˘ch a volnoãa-
sové aktivity pro dûti, mládeÏ a Ïeny
v domácnosti. Souãástí centra bude
také obãanská poradna a ruãní díl-
na. 

K v˘stavbû vesniãky pfiispívají sa-
mi její budoucí obyvatelé. Pût osob je
zamûstnáno pfiímo ve stavební firmû,
dal‰í se zúãastÀují pravideln˘ch dob-
rovoln˘ch brigád. Hlavní idea projek-
tu - realizace spoleãného souÏití rom-
ského etnika a vût‰inové spoleãnosti
na základû vzájemné úcty a spoluprá-
ce - se tak naplÀuje od samého zaãát-
ku v˘stavby vesniãky. Pohled na pra-
covní nasazení a dobrou atmosféru
mezi brigádníky popírá pfiedpovûdi
skeptikÛ o nereálnosti projektu. 

Diecézní charita ostravsko-opavská
obdrÏela na v˘stavbu nov˘ch objektÛ
bydlení státní dotaci ve v˘‰i 16, 5 mi-
lionu korun, tato ãástka v‰ak pfiedsta-
vuje pouze ãtvrtinu celkov˘ch pfied-
pokládan˘ch nákladÛ. Dal‰í finanãní
zdroje jsme získali od partnersk˘ch
zahraniãních charit a holandsk˘ch ka-
tolick˘ch nadací. Dosud chybûjící
ãást chcene pokr˘t prostfiednictvím
grantÛ a programÛ Evropské unie. 
K dne‰nímu dni jiÏ bylo proinvesto-
váno cca 24 milionÛ korun. Pokud
pÛjde v‰e podle plánovaného harmo-
nogramu, bude vesniãka dokonãena
je‰tû v tomto roce a budoucí obyvate-
lé se do ní budou stûhovat na poãátku
pfií‰tího roku. 

Kolaudací stavebních objektÛ
ov‰em samotn˘ projekt teprve zaãíná,
jeho hlavní ãást se bude realizovat
mezi obyvateli vesniãky a jejími sou-
sedy v následujících letech. Teprve ta
ukáÏí, zda je nastoupená cesta správ-
ná a mÛÏe se stát pfiíkladem pro dal‰í
obdobné lokality v âeské republice i
v zahraniãí. RNDr. Pavel Oblúk

Diecézní charita 
ostravsko - opavská
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Výstavba Vesničky soužití pokračuje

Foto: archiv SON

80 let Církve československé husitské v HeřmanicíchPozvánka do zoo
Od poãátku roku nav‰tívilo ostrav-

skou zoologickou zahradu, která letos
slaví 50. v˘roãí svého zaloÏení, 102 000
milovníkÛ zvífiat. U pfiíleÏitosti tohoto ju-
bilea probûhla v Ostravském muzeu v˘-
stava , která dokumentovala v˘voj zoolo-
gické zahrady od jejího zaloÏení v Ostra-
vû-Kunãiãkách aÏ po souãasnost ve Stro-
movce. V˘stavu zhlédlo 2 310 dûtí i do-
spûl˘ch. V kvûtnu probûhlo v zoo vyhod-
nocení fotosoutûÏe „Jaro v zoo”, vyhlá-
‰ené redakcí deníku MF Dnes. Regionál-
ní redakce tohoto deníku uspofiádaly spo-
leãnû s vedením zoo besedu ãtenáfiÛ
a prohlídku s odborn˘m v˘kladem. 

Pracovníci zoologické zahrady a v˘-
bor Kruhu pfiátel zoo uspofiádali pro ‰kol-
ní kolektivy pfiírodovûdnou soutûÏ na-
zvanou Velká cena zoo, které se zúãast-
nilo více neÏ dva tisíce ÏákÛ základních
‰kol celého regionu. Na pfielomu kvûtna
a ãervna probûhly v zoo tfii akce uspofiá-
dané u pfiíleÏitosti Dne dûtí. Zoologická
zahrada byla také zapojena do Bambiriá-
dy 2001, která ukazovala moÏnosti vyu-
Ïití volného ãasu dûtí a mládeÏe. 

V zoo probíhal také oblíben˘ pfiírodo-
vûdn˘ program pro dûti matefisk˘ch ‰kol.
Na objednávku byla zaji‰Èována i prÛ-
vodcovská sluÏba pro ‰koly a instituce,
byly organizovány i náv‰tûvy adoptiv-
ních rodiãÛ u jejich oblíben˘ch svûfiencÛ
ze zvífiecí fií‰e. 

V souãasnosti se zoo stala cílem po-
ãetn˘ch ‰kolních v˘letÛ. Zavítaly sem
i dûti z Bûloruska, které jsou na ozdrav-
ném pobytu v Pálkovicích. 

V posledním srpnovém t˘dnu probûh-
ne v zoo tradiãní Letní ‰kola mlad˘ch bi-
ologÛ. V záfií se zde uskuteãní Den seni-
orÛ a v fiíjnu prezentace Z0O Ostrava pro
âeskou centrálu cestovního ruchu.
V plánu je rovnûÏ setkání s uãiteli biolo-
gie základních ‰kol a gymnázií, na kte-
rém bude hodnocen podíl zoo na ekolo-
gické v˘chovû dûtí a mládeÏe. 

K padesátiletému jubileu trvání vydala
ostravská zoo novou pohlednici a broÏu-
ru, které si náv‰tûvníci mohou zakoupit
u pokladen.

Prom. biol. Josef Stehlík, CSc.,
fieditel

(redakãnû zkráceno a upraveno)

Koše na psí exkrementy
SMO - Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

informuje o rozmístûní Ïlut˘ch ko‰Û na psí

exkrementy v níÏe uveden˘ch lokalitách. 

- Jeden ko‰ u Stacionáfie na Hladnovské

ulici 119.

- V oblasti sídli‰tû Muglinov na ulicích:

Vdovské, ·védské, Na Druhém, KfiíÏkov-

ského, Îelazného (celkem sedm ko‰Û). 

- U Seidlerova nábfieÏí na Kamenci (ãty-

fii ko‰e). 

- Ko‰e budou umístûny v termínu do 18.

ãervence 2001. VyváÏeny budou jedenkrát

za t˘den. 

- Tímto Ïádáme v‰echny majitele psÛ,

aby s pouÏitím nainstalovan˘ch rukavic

a odpadních sáãkÛ psí exkrementy odklá-

dali do tûchto ko‰Û. 

- ZároveÀ apelujeme na obãany, aby ru-

kavice a odpadní sáãky nepouÏívali zby-

teãnû na jiné úãely, neÏ pro které jsou vy-

hrazeny!

Ing. I. Boro‰ová, vedoucí odboru DaKS

Obvodní oddělení
Policie ČR přestěhováno

Bûhem ãervna do‰lo k pfiestûhová-

ní policejní sluÏebny Obvodního od-

dûlení Policie âR Slezská Ostrava

z Bohumínské ulice ã. 1 (u S˘korova

mostu) na Bohumínskou ulici ã. 65

(naproti Základní ‰kole na Kamenci).

Ve‰kerá oznámení obãanÛ jsou pfiijí-

mána jenom v novém sídle sluÏebny.

Nabídka výrobců
domovních tabulek

UpozorÀujeme, Ïe na odboru v˘-

stavby mÛÏete získat adresy firem,

které zhotovují tabulky s ãísly ori-

entaãními, popisn˘mi a evidenãní-

mi. 

Nepřehlédněte
V mûsísích ãervenci aÏ záfií 2001 se

budou prÛbûÏnû provádût opravy povr-

chÛ a nástfiik vodorovného dopravního

znaãení na vybran˘ch parkovi‰tích

v sídli‰tích Muglinov a Kamenec. 

Îádáme obãany, aby uposlechli v˘-

zvy dodavatelské organizace, která

v dostateãném ãasovém pfiedstihu ozná-

mí datum provádûní tûchto stavebních

úprav na pfiedmûtn˘ch pracovi‰tích.

Oznámení budou vyvû‰ena v jednotli-

v˘ch domech a na parkovi‰tích budou

instalovány znaãky. Dûkujeme za po-

chopení. 

Ing. I. Boro‰ová, 
vedoucí odboru DaKS

Historick˘ snímek sboru
Foto: archiv autora



Úsek Ïivotního prostfiedí odboru v˘-
stavby Statutárního mûsta Ostravy -
ÚMOb Slezská Ostrava provádí kaÏ-
doroãnû prohlídky drobn˘ch vodních
tokÛ, které jsou ve správû SMO - MOb

Slezská Ostrava - Muglinovsk˘ potok,
potok Korunka, potok Pod ZOO, pfií-
tok Koblovského potoka. 

Pfii tûchto prohlídkách bylo letos
opût zji‰tûno vypou‰tûní odpadních
vod do Muglinovského potoka a byl
zaznamenán trvající v˘skyt nepovole-
n˘ch skládek, pfieváÏnû tuhého komu-

nálního odpadu podél koryta tohoto
potoka. 

UpozorÀujeme obãany, Ïe podle pfií-

slu‰n˘ch právních pfiedpisÛ (zákon

o vodách, o odpadech, OZV MO ã.

11/1998 o nakládání s komunálním

a stavebním odpadem na území mûsta

Ostravy v platném znûní) je zakázáno

vypou‰tût odpadní vody do potoka a vy-

tváfiet nepovolené skládky odpadÛ. 

Za poru‰ení nebo nesplnûní povin-

ností stanoven˘ch zákonem mÛÏe pfií-

slu‰n˘ správní úfiad poÏadovat sjednání

nápravy a mÛÏe uloÏit pokutu. ZároveÀ

je oprávnûn jako správce vodních tokÛ

provést zaslepení nepovolené pfiípojky.

Vyz˘váme v‰echny obãany, aby se

k Ïivotnímu prostfiedí chovali ohledu-

plnû a jednali v souladu s právními

pfiedpisy na jeho ochranu. Jedná se

pfiedev‰ím o obãany - vlastníky (uÏi-

vatele) pfiilehl˘ch nemovitostí kolem

Muglinovského potoka - na ulicích

Na Vizinû, Koksové, Kranichovû,

Mastného, Jakuba Korty, Dílãí, Po-

dvojné, Nízké, Úpadní, Pod Lanov-

kou, Pfied Lanovkou, Sodné, Volné

a Ciorovy. 

Odbor v˘stavby, úsek ÎP
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Dal‰í z b˘val˘ch brigádnick˘ch
ubytoven OKD na Kubínovû ulici v
Ostravû-Hefimanicích bude slouÏit
bydlení. Zhruba roãní rekonstrukci
provádûla firma Stavos Stavba z Os-
travy-HrabÛvky, rekonstrukci financo-
valo Mûsto Ostrava a vznikne jí 14 no-
v˘ch bytÛ, a to deset bytÛ 1 + 1 a ãtyfii
byty 1+2, v‰echny první kategorie. 

DÛm bude po zkolaudování ve sprá-
vû na‰eho mûstského obvodu a obsazo-
vání nájemníky bude rozhodovat na‰e
obvodní rada. Stûhování nájemníkÛ bu-
de moÏné aÏ po kolaudaci, která podle
posledních informací z investiãního od-
boru magistrátu se oproti pÛvodním
pfiedpokladÛm pfiesune aÏ na záfií. 

V rÛzn˘ch médiích bylo uvefiejnû-

no, Ïe tûmito 14 byty bude fie‰eno ná-

hradní bydlení pro rodiny z ãásti Hru-

‰ova, kter˘ je urãen k vystûhování a

demolici. V této vûci chci uvést, Ïe

stav nûkter˘ch bytÛ v této oblasti sku-

teãnû hraniãí s uÏivatelností bytÛ. Pro-

to je nutno situaci tûchto rodin fie‰it a

pfiidûlit jim náhradní byty podle nej-

bliÏ‰ích moÏností je‰tû bûhem ãerven-

ce a srpna. O pfiidûlení nov˘ch bytÛ na

Kubínovû ulici bude rozhodovat ob-

vodní rada koncem srpna nebo zaãát-

kem záfií. 

Ing. Petr Kudela,

místostarosta

Rekonstruovaný dům 
na Kubínově ulici přivítá nové nájemníky

Pozor na zákaz vypouštění odpadních vod do vodních toků

Snímek z rekonstrukce domu na Kubínovû ulici v Ostravû-Hefimanicích

Padesát ‰kolákÛ ve vûku od devíti
do patnácti let ze Z· na Bohumínské a
Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû, ze
Z· U KfiíÏe a Vrchlického v Radvani-
cích a ze Z· na ·krobálkovû ulici v
Kunãiãkách se dostavilo koncem dub-
na do ·kolního klubu pfii Z· v Kunãiã-
kách, aby se zúãastnilo dopravní sou-
tûÏe „Mlad˘ cyklista”. Toto klání ma-
teriálnû podporuje BESIP, a to jiÏ od
roku 1977. Od roku 199l se vítûzové v
mlad‰í kategorii zúãastÀují evropské
soutûÏe „Kdo je mistrem na dvou ko-
lech?” V pomûrnû nároãné soutûÏi
musely dûti prokázat v teoretické i
praktické ãásti své znalosti z pravidel
silniãního provozu, pfiedvést jízdu
zruãnosti, technické dovednosti i zna-
losti t˘kající se poskytování první po-
moci. Ve v‰ech kolech soutûÏe pro-
bûhlo hodnocení podle téhoÏ bodova-
cího systému pfiidûlováním trestn˘ch
bodÛ za chyby nebo nedostatky v pro-
vedení. 

Pfiítomnost zástupcÛ Policie âR 
pprap. Lenky âarnecké a pprap. Jaro-
míra ·petíka nikoho z pfiítomn˘ch ne-
zaskoãila. Stejnû jako v minul˘ch le-
tech dohlíÏeli na regulérnost soutûÏe a
letos navíc na dodrÏování nového zá-
kona o provozu na pozemních komu-
nikacích. 

Zatímco poskytnutí umûlého d˘chá-
ní, zastavení tepeného ãi Ïilného krvá-
cení, znehybnûní zlomeniny nebo

o‰etfiení zranûného kolena zvládli
prakticky v‰ichni, v jízdû zruãnosti uÏ
to tak jednoznaãné nebylo. VÏdyÈ jízd-
ní kola Sobi vlastní pouze Z· na Vrch-
lického ulici v Ostravû-Radvanicích.
·koly z obvodu Slezská Ostrava se
snad mohou tû‰it na sponzorské dary
místních podnikatelÛ... 

„VÛbec tomu nemohu uvûfiit,” pla-
kala radostí absolutní vítûzka soutûÏe,
dvanáctiletá Lucie KuboÀová, Ïákynû
ze Z· na ·krobálkovû ulici v Kunãiã-
kách. Celou soutûÏ zvládla jen s jed-
ním trestním bodem!

V první kategorii zvítûzila Z· ·kro-
bálkova, ve druhé si nejlépe vedli Ïáci
ze Z· na Vrchlického ulici v Radvani-
cích. V kvûtnu pokraãovali spolu se
soutûÏícími ze Z· na Bohumínské ulici,
ktefií obsadili 2. místo v obou kategori-
ích, v dal‰ím kole soutûÏe v Polance.

A tak si pfiejme, aÈ v‰ichni zúãastnû-
ní své znalosti a dovednosti vyuÏijí ne-
jen v nadcházející sezonû. AÈ nezapo-
menou ani pozdûji jako úãastníci sil-
niãního provozu na vzájemnou tole-
ranci, ohleduplnost, slu‰nost a respek-
tování druh˘ch!

Chyby v silniãním provozu nezna-
menají totiÏ ‰patnou známku nebo
trestné body, ale mohou zpÛsobit ztrá-
tu zdraví nebo Ïivota. 

Uãme tedy dûti „pfieÏít” v podmín-
kách moderního svûta dopravy. 

Jarmila Grossmannová

Jeden za všechny, všichni za
jednoho a nelze neuspět !

Statutární mûsto Ostrava provedlo

prostfiednictvím OZO Ostrava, spol. s

r. o., v období 2000 - 2001 úklid nepo-

volené skládky komunálního odpadu

na pozemku parc. ã. 771 v k. ú. Hefi-

manice, kter˘ je pfiístupn˘ z ulice ·ve-

jdovy. Z v˘‰e uvedeného pozemku by-

lo uklizeno 4 800 tun kontaminované-

ho odpadu a byla provedena rekultiva-

ce plochy v rozsahu 2314 metrÛ ãtve-

reãních, v‰e v hodnotû 3 335 tis. Kã. 

Jednalo se o velmi nákladnou inves-

tici, na níÏ by SMO nemuselo vyna-

kládat finanãní prostfiedky, kdyby ob-

ãané vyhazovali komunální odpad do

pfiistaven˘ch kontejnerÛ a do domov-

ních odpadních nádob. Finanãní pro-

stfiedky by bylo moÏné vyuÏít na jiné,

potfiebné stavební investice, napfiíklad

na kanalizaci. 

Odbor dopravy a komunálních slu-

Ïeb a odbor v˘stavby ÚMOb Slezská

Ostrava tímto upozorÀuje v‰echny ob-

ãany pfiilehlé oblasti na zákaz ukládání

nového odpadu na v˘‰e uveden˘ poze-

mek a dále upozorÀuje obãany pfiileh-

l˘ch nemovitostí na zákaz vypou‰tûní

odpadních vod na tuto plochu. Jedná

se jak o vody spla‰kové, tak de‰Èové.

Tyto je nutno likvidovat na vlastních

pozemcích. Pokud bude prÛbûÏnou

kontrolou zji‰tûno nezákonné vypou-

‰tûní vod, budou odpady fyzicky za-

slepeny. 

Podobné likvidace nepovolen˘ch

skládek byly provedeny na ulici Kota-

lovû v k. ú. Hefimanice (200 tun odpa-

du), na ulici ÎiÏkovû v k. ú. Hru‰ov

(24 tun odpadu), na ulici Zvûfiinské v

k. ú. Slezská Ostrava (56 tun odpadu)

a na ulici Jan Maria (32 tun odpadu) v

k. ú. Slezská Ostrava. 

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKSLucie KuboÀová Foto: autorka

Kontejnery 
na plasty

UpozorÀujeme, Ïe v obvodu Slezská
Ostrava je rozmístûno asi 30 kontejnerÛ
na separovan˘ sbûr plastÛ. V rámci I. eta-
py byly nádoby rozmístûny pfieváÏnû v
místech s obytnou zástavbou, tj. v k. ú.
Slezská Ostrava: v oblasti Kamenec - 7
kusÛ, v oblasti ulic Keltiãkova, Kmetská,
Na Burni, Obãanská - 5 kusÛ, v oblasti
Zámostí. Pfiíbramské a Michálkovické
ulice a nám. J. Gagarina - 4 ks, v oblasti
kolem Modrého pavilonu - 2 kusy. V ob-
lasti sídli‰tû Muglinov 12 kusÛ. 

Akci organizuje Statutární mûsto Os-
trava - odbor DaKS. V pfiípadû, Ïe budou
kontejnery vyuÏívány, budou se umisÈo-
vat do oblastí s rodinnou zástavbou. 

Jsou umístûny spoleãnû s kontejnery
na domovní odpad i sklo. OZO Ostrava,
spol. s r. o., a SMO - Mûstsk˘ obvod
Slezská Ostrava Ïádají v‰echny obãany,
aby odpad odkládali do pfiíslu‰n˘ch kon-
tejnerÛ. 

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Odstraňování nepovolených skládek je nákladné
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Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 91

(vedle kostela svatého Josefa) 

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

provozní doba: pondûlí – pátek: 8.00 – 16.00 hodin

www.funeralservice.cz

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

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

- Obáváte se o své pfiíjmy v období 
nemoci nebo úrazu?

- Obáváte se o zaji‰tûní Va‰ich splátek, 
leasingu nebo úvûru?

...s námi se bát nemusíte

agentura Ostrava

POJISTKA NA DOBU PRACOVNÍ 
NESCHOPNOSTI PRO PODNIKATELE 

I ZAMùSTNANCE
NádraÏní 192, 702 00 Ostrava - Pfiívoz

Kontakt: 069/613 65 5l, 0608 749 077

e - mail: l.pivonkova@volny. cz

Kde nás najdete?
- 100 metrÛ od hlavního vlakového nádraÏí

- koneãná tramvají ã. 1, 2, 8 a trolejbusÛ 

ã. 102, 108

RESTAURANT RADEGAST
Gagarinovo námûstí 2, Slezská Ostrava

(vedle Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava)

Tel. ã. 069/624 23 52

Nabízí:
pivo Radegast 120, Gambrinus 100, tlaãené vzduchem – ãtyfinásobná filtrace 

- vynikající kuchyni 

- v˘bûr chutn˘ch jídel za nízké ceny, moÏno hradit i menu stravenkami

- posezení ve stylovém prostfiedí

- prostory k pofiádání rodinn˘ch a firemních oslav, smuteãních hostin 

a rÛzn˘ch spoleãensk˘ch akcí

Otevírací doba:
pondûlí - ãtvrtek od 10.00 do 22.00 hodin, 

v pátek od 10.00 do 24.00 hodin, 

v sobotu od 10 00 do 22.00 hodin, v nedûli zavfieno. 

Srdeãnû vás zve ochotn˘ personál. 
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