
VáÏení spoluobãané,

toto ãíslo na‰ich Slezskoostravsk˘ch novin

vychází pfiibliÏnû v ãase, kdy se schází Za-

stupitelstvo mûstského obvodu Slezská Os-

trava, kde starosta pfiedná‰í zprávu o stavu a

situaci v obci. ProtoÏe se na‰eho zastupitel-

stva zúãastÀuje pomûrnû málo na‰ich obãa-

nÛ, rád bych vyuÏil této pfiíleÏitosti a infor-

moval Vás o nejdÛleÏitûj‰ích problémech,

které fie‰íme.

Zaãnu jako obvykle finanãní situací. Za

první pololetí leto‰ního roku hospodafiíme s

pfiebytkem + 1, 3 milionu korun. Toto ãíslo

není nijak oslnivé, protoÏe se mohou vy-

skytnout neoãekávané a nepfiíznivé okol-

nosti, které mohou tento v˘sledek negativnû

ovlivnit. Z toho dÛvodu Vás informuji, Ïe

stav na‰í pokladny se v prÛbûhu mûsíce ãer-

vence podstatnû zlep‰il a finanãní odbor vy-

kazuje pozitivní v˘sledek cca 7,7 milionu

korun.

Na druhé stranû se vyskytly v prÛbûhu

prvního pololetí problémy, kdy nám hrozil

znaãn˘ v˘padek v platbách danû z nemovi-

tosti. MoÏná, Ïe jste o tomto pfiípadu ãetli 

v novinách. Stalo se to, Ïe Nová huÈ, a.s.,

vyhrála soud ve vûci platby této danû za zá-

vodní vleãky a finanãní úfiad okamÏitû rea-

goval tím, Ïe nám pfies 11 milionÛ korun z

tohoto pfiíjmu odeãetl. Takto velk˘ v˘padek

bychom nebyli schopni fie‰it sami. Na zákla-

dû na‰í Ïádosti Rada mûsta Ostravy blesko-

vû zareagovala a poskytla nám dotaci, která

kryje odeãtenou ãástku.

Na úseku finanãního hospodafiení nám

je‰tû hrozí v˘padek v podobû platby za

ukládání odpadÛ. Pfiíãinou tohoto v˘padku

je pfiirozená snaha podnikÛ sníÏit poplatky

za odpady na minimum. V praxi to zname-

ná, Ïe nebude a ani nemÛÏe b˘t naplnûna

poloÏka 8,5 milionu korun, kterou máme v

na‰ich rozpoãtov˘ch pfiíjmech. Oãekávan˘

v˘padek musíme nahradit jin˘m zpÛsobem.

Prázdninová sezona nebyla zdaleka sezo-

nou okurkovou.

Zhodnotím situaci po jednotliv˘ch odbo-

rech.

Pracovníci odboru dopravy a komunál-

ních sluÏeb byli velmi zamûstnáni vysok˘m

poãtem rÛzn˘ch podání. Dále na základû

poÏadavkÛ obãanÛ a vlastních provûrek vy-

stavili 67 objednávek pro dodavatelské prá-

ce, jako jsou opravy místních komunikací,

chodníkÛ, kanalizaãních vpustí a na údrÏbu

zelen˘ch ploch. Velmi dobfie se nám rozbí-

há zamûstnávání pracovníkÛ na vefiejnû pro-

spû‰né práce, kde pracuje 14 obãanÛ. Tito

obãané provádûjí práce rÛzného charakteru

a myslím si, Ïe i kdyÏ máme stále mnoho

ãern˘ch skládek, vzhled obvodu se postup-

nû zlep‰uje. Jenom za poslední období mo-

hu uvést likvidaci komunálního odpadu v

Hru‰ovû. Tento odpad musel b˘t odstranûn

na pokyn krajského hygienika, kter˘ se obá-

val rÛzn˘ch epidemií. Pfii tûchto pracech by-

lo naplnûno 20 velk˘ch a 10 mal˘ch kontej-

nerÛ.

Odbor v˘stavby se zab˘val agendou, za-

mûfienou ke stavební problematice a k Ïivot-

nímu prostfiedí. Specifickou otázkou bylo

posuzování technického stavu obytn˘ch do-

mÛ v Hru‰ovû. Byly vydávány demoliãní

v˘mûry a rovnûÏ byla fie‰ena otázka Ïivotní-

ho prostfiedí. Doslova lahÛdkami pro tento

odbor jsou problémy, spojené s nesplnûn˘-

mi termíny demoliãních v˘mûrÛ v areálu

SEPO-EXIM, trvalé zabezpeãení objektu

b˘valé Hornicko-geologické fakulty na Mi-

chálkovické ulici a dlouhodobû nefie‰ená

problematika nepovolen˘ch ubytoven na

Bohumínské ulici. Dále na základû usnesení

rady a zastupitelstva mûstského obvodu by-

lo zahájeno správní fiízení ve vztahu k ob-

jektÛm i Ïivotnímu prostfiedí v „Polní“ a

„Jubilejní“ osadû v Kunãiãkách.

Je‰tû bych se rád vrátil k problematice

severní ãásti Hru‰ova. S v˘jimkou pûti ro-

din, které bydlí v domech v dobrém technic-

kém stavu a s jejichÏ likvidací se poãítá aÏ v

roce 2002, byli v‰ichni obyvatelé Hru‰ova

pfiestûhováni. Poslední ãást tvofiily 3 rodiny

ze ·imonovy ulice ã. 5, kde jsme navíc zaji-

stili prakticky bezplatné pfiestûhování. V

tom smûru je tfieba ocenit práci bytového

odboru, kter˘ navíc provedl zpûtné pfiestû-

hování obyvatel do vyklizeného domu po

havárii na b˘valé ‰achtû „Jakubka“ na Zá-

rubku.

Vedení úfiadu usiluje o urychlení demoli-

ce havarijních domÛ v Hru‰ovû, protoÏe ne-

jsme spokojeni s postupem a kvalitou dopo-

sud proveden˘ch prací.

Investiãní odbor zaji‰Èoval a zaji‰Èuje fia-

du akcí, z nichÏ namátkovû uvádím v˘stav-

bu Hasiãské zbrojnice v Anto‰ovicích, ge-

nerální opravu Vratimovské ulice, plynofi-

kaci a kanalizaci v osadû „Îabinec“ a fiadu

dal‰ích plynofikaãních akcí. Velkou prací

investiãního odboru bylo zpracování návrhu

investiãního rozpoãtu Mûstského obvodu

Slezská Ostrava na rok 2002 a návrh kapitá-

lového v˘hledu na léta 2003 - 2005.

Odbor organizaãní a vnitfiních vûcí se za-

b˘vá zpracováním Organizaãního fiádu ve

vazbû na zmûnu Obecnû závazné vyhlá‰ky,

kterou se vydává Statut mûsta Ostravy.

Mnoho práce bylo vykonáno na vybavení

poãítaãové sítû a na pfiipojení úfiadu k inter-

netové síti.

Sociální odbor zabezpeãoval bûÏné úkoly

státní správy, z nichÏ k nejv˘znamnûj‰ím

patfií náv‰tûva dûtí v dûtsk˘ch domovech a

v˘chovn˘ch ústavech podle zákona ã.

359/99 Sb. o sociálnûprávní ochranû dûtí.

V˘znamné je navázání spolupráce s pracov-

níky Domu na pÛli cesty, kdy je zprostfied-

kováváno ubytování dûtem, propu‰tûn˘m z

ústavní v˘chovy a také rodinám s dûtmi,

které se ocitly v tíÏivé finanãní situaci.

âinnost finanãního odboru se projevuje v

na‰em finanãním hospodafiení, pfiípravû 

a zpracování smluv o poskytování úvûrÛ 

z fondu rozvoje bytové v˘stavby. Dále jsou

provádûny kontroly v˘herních hracích pfií-

strojÛ, podání návrhÛ na platební rozkazy k

soudu, podání návrhÛ na soudní vystûhová-

ní, podání Ïalob atd.

Pokud se t˘ká odboru ‰kolství a kultury,

mimo bûÏnou agendu bych rád uvedl pfiípra-

vu oslav 90. v˘roãí na‰í radnice, organizaã-

ní pomoc pfii celostátní akci Folklor bez hra-

nic a koneãnû organizaci na‰ich koncertÛ.

Myslím, Ïe si mÛÏeme povaÏovat za ãest, Ïe

jeden z komorních koncertÛ Janáãkova má-

je se konal v na‰í obfiadní síni.

Majetkov˘ odbor jiÏ tradiãnû fie‰il po-

zemkovou agendu, prodej bytov˘ch jedno-

tek, nájemní smlouvy atd. Tento odbor pfii-

pravil pro obvodní radu celkem 96 materiá-

lÛ. V této souvislosti chci je‰tû uvést, Ïe v

pfiípravû je otevfiení Vysoké ‰koly podnika-

telské v b˘valé budovû Janáãkovy filharmo-

nie, která bude pro potfieby této ‰koly rekon-

struována. Podle mého názoru otevfiení této

‰koly mÛÏe znamenat pfiíliv mlad˘ch lidí do

celého mûsta.

Z tohoto struãného pfiehledu je vidût, jak

bohatou ãinnost úfiad mûstského obvodu vy-

konává, aÈ uÏ na úseku samosprávy nebo

státní správy v období od posledního zastu-

pitelstva.

Závûrem bych rád popfiál tûm obãanÛm,

ktefií to dosud nestihli, pfiíjemnou dovolenou

a hodnû zdraví. Vá‰ ing. Jan Svozil
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

obvodního zastupitelstva, 
které se uskuteční 
1. listopadu 2001 
od 15.00 hodin 

v Kulturním domě
v Muglinově. 

Zasedání je veřejné. 

Slovo starosty

Na své 59. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava rozhodla mj. o pfiímém za-

dání následujících vefiejn˘ch zakázek:

realizace akce - „Stavební úpravy místních komunikací na zavedení autobusové linky

ã. 96 v obvodu Slezská Ostrava“, 

zpracování projektové dokumentace :

- „Úpravy restaurace a sociálního zafiízení v budovû Slezskoostravské radnice“, realiza-

ce akce: „Instalace termostatick˘ch ventilÛ a objektové regulace diferenãního tlaku budo-

vy Tû‰ínská 35“, realizace akce: „Rekonstrukce stfie‰ní krytiny Z· Anto‰ovická 1O7“,

zpracování realizaãního projektu: „42 bytov˘ch jednotek Franti‰kov - Slezská Ostrava“, 

- o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na realizaci „Hasiãské zbrojnice v Anto‰ovicích“, 

- o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na realizaci akce „Generální oprava ulice Vratimovské

a U S˘pky“ v k. ú. Kunãice, 

- o pronájmu nebytov˘ch prostorÛ v KD Dûdina turistickému oddílu HOGAN, 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou jeden rok, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve v˘‰i 5000 Kã pro ¤ímskokatolickou farnost Ostra-

va-Hru‰ov na pokrytí nákladÛ na opravy interiérÛ kostela, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve v˘‰i 5000 Kã pro Obãanské sdruÏení AKCENT Os-

trava na ãásteãné krytí v˘dajÛ pro úãast na mistrovství Evropy dûtí do 11 let v oblasti mo-

derního a sportovního tance, 

- o nájmu pozemkÛ, 

vzala mj. na vûdomí: návrh investiãního rozpoãtu Mûstského obvodu Slezská Ostrava

na rok 2002 a návrh rozpoãtového kapitálového v˘hledu na léta 2003-2005, 

schválila mj.: rozpoãtová opatfiení k 30. 6. 2001, 

uloÏila mj. místostarostovi Mûstského obvodu Slezská Ostrava provést provûrku moÏ-

ností oprav fasád bytového fondu v majetku obvodu, 

souhlasila mj.: s pfiejmenováním ãásti ulice Michálkovické na námûstí Jurije Gagarina.

Na své 60. schÛzi Rada mûstského obvodu Slezská Ostrava rozhodla mj. o bezúplat-

ném pfievodu penûz ve v˘‰i 2000, -Kã pro Centrum sluÏeb pro zdravotnû postiÏené, 

- ve v˘‰i 15 000 Kã pro ZO âSCH Ostrava-Kunãiãky na ãásteãné pokrytí nákladÛ na

plynofikaci objektu Domu chovatelÛ v Kunãiãkách, 

- vyÏádat nabídku k soutûÏi na vefiejnou zakázku „Oprava oplocení na Ústfiedním hfibi-

tovû ve Slezské Ostravû“, 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou jednoho roku, 

- o zámûrech nájmÛ pozemkÛ a nájmech pozemkÛ, 

doporuãila mj. Zastupitelstvu mûstského obvodu Slezská Ostrava

- ke schválení pfiedloÏenou zprávu o v˘sledku hospodafiení Mûstského obvodu Slezská

Ostrava za I. pololetí roku 2001 a aby poÏádalo Zastupitelstvo Statutárního mûsta Ostravy

o odnûtí nemovitostí v k. ú. Hru‰ov ze svûfiení MOb Slezská Ostrava:

- dÛm ã.p. 450 na ulici Pechalovû 10/450, 

- dÛm ã.p. 451 na ulici Pechalovû 12/451, 

- dÛm ã.p. 452 na ulici Pechalovû 14/452, 

- dÛm ã.p. 47 na ulici Husitské 11/47, 

- dÛm ã.p. 438 na ulici Husitské 13/438

- dÛm ã.p. 345 na ulici Husitské 15/345, 

- dÛm ã.p. 296 na ulici ·imonovû 1/296, 

- dÛm ã.p. 281 na ulici ·imonovû 3/281, 

- dÛm ã.p. 264 na ulici ·imonovû 5/264, 

uloÏila mj. vedoucímu bytového odboru pfiipravit novelizaci „Zásad pro prodej domÛ 

a bytÛ“ s cílem prodávat tyto v˘luãnû bytov˘m druÏstvÛm.

Z jednání rady



2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Informace stavebního úřadu
● Z dÛvodu ohroÏení bezpeãnosti a

zdraví osob v urãit˘ch lokalitách v

Hru‰ovû musel stavební úfiad pfiistou-

pit k ústnímu nafiízení k vyklizení tfií

obsazen˘ch bytov˘ch jednotek a k de-

víti ústním nafiízením k odstranûní sta-

veb. V deseti pfiípadech, kdy nafiízení

k odstranûní staveb bylo jiÏ vydáno v

minulosti, musel stavební úfiad vyzvat

vlastníka k neodkladnému odstranûní

objektÛ. 

Jedná se o objekty na ulici Husitské,

Pechalovû, ·imonovû, ÎiÏkovû a Plo-

várenské a na námûstí Julia Fuãíka. 

● Vût‰inu nemovitostí na území ob-

vodu Slezská Ostrava vlastní OKD, a.

s. a ze strany obãanÛ dochází ãasto ke

stíÏnostem na neudrÏování jak pozem-

kÛ, tak objektÛ. 

JiÏ pfied dvûma lety byla OKD, a. s.

-Správa majetku o. z. jako vlastník ne-

movitostí v tzv. „Polní osadû“ v Kun-

ãiãkách upozornûna na‰ím stavebním

úfiadem na ‰patnou údrÏbu objektÛ a

pozemkÛ. Vzhledem ke skuteãnosti,

Ïe nedo‰lo ke zlep‰ení a zdej‰í neutû-

‰en˘ stav trval, svolal stavební úfiad

opakované místní ‰etfiení za úãelem

obhlídky v koloniích „Polní“ a „Jubi-

lejní“ a vyzval vlastníka - OKD, a. s. ,

Správu majetku, o. z. k nápravn˘m

opatfiením s termínem do 15. 7. 2001.

Pfiijatá nápravná opatfiení ze strany

vlastníka nejsou ov‰em z pohledu sta-

vebního úfiadu dostateãná, a proto sta-

vební úfiad zahajuje z vlastního podnû-

tu s vlastníkem nemovitostí fiízení u

nebezpeãnû zchátral˘ch staveb-jsou

nafiízeny udrÏovací práce, nebo ne-

zbytné úpravy ãi odstranûní staveb.

● SMO ÚMOb Slezská Ostrava ob-

drÏel kopii Ïádosti oddûlení Památkové

péãe MMO Útvaru hlavního architekta

o zru‰ení prohlá‰ení zámku v Kunãi-

cích za kulturní památku. Soukrom˘

vlastník bude tedy moci tuto zchátralou

nemovitost odstranit. 

● Stavební úfiad obdrÏel po dlouho-

letém nekoneãném fiízení od MMO in-

formaci o novém vlastníku objektu ã.

26/342 na Zámostní ulici. 

Po provedeném zápisu do katastru

nemovitostí nov˘ majitel nechá odstra-

nit zdej‰í zdevastovan˘ rodinn˘ domek

a z dÛvodu omezené v˘stavby v tomto

prostoru (b˘valá dÛlní jáma) zde zfiídí

odstavnou plochu pro osobní automobi-

ly firmy. 

● Stavební úfiad nafiídil vlastníku ob-

jektu ã. 1O9/988 na Michálkovické uli-

ci (b˘valá Hornická fakulta) zabezpe-

ãovací práce a povinnou údrÏbu, která

by zabránila dal‰ímu chátrání. Vzhle-

dem k tomu, Ïe na majetek vlastníka

byl vyhlá‰en konkurz, spravuje jej

správce konkurzní podstaty. Samotn˘

majitel se proti rozhodnutí SÚ odvolal.

V souãasnosti probíhá odvolaci fiízení

na MMO. Jaroslava Novotná, 
vedoucí odboru v˘stavby

Výběrové řízení na pronájem bytů
SMO - MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo nám. 8, Ostrava 

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ I. a II. kategorie: 
prohlídky  dne

ulice velikost kat. 3.9. 4.9. byt ã.
Gen.Píky 2 1+2 I. 13.00 9.00 21

Lechowiczova 2 0+1 I. 13.20 9.20 25

Hornopolní 51 0+1 I. 13.40 9.40 8

Ahepjukova 11 0+1 I. 14.00 10.00 20

Nedbalova 30 1+1 II. 14.40 10.40 2

SenováÏná 2 1+1 I. 15.10 11.10 4

Na Fifejdách 1 1+1 I. 15.30 11.30 3

5.9. 6.9.
Stfielniãní 1 0+1 I. 13.00 9.00 10

Solná 1 1+3 I. 13.20 9.20 5

Solná 1 1+3 I. 13.20 9.20 12

30. dubna 3 0+1 I. 14.00 10.00 87

30. dubna 3 0+1 I. 14.00 10.00 92

NádraÏní 73 0+1 I. 14.20 10.20 4

Valchafiská 4 1+2 II. 14.40 10.40 3

Valchafiská 4 1+2 II. 14.40 10.40 4

Valchafiská 4 1+2 II. 14.40 10.40 6

Jak vyřizovat 
na katastrálním 

úřadě
Katastrální úfiad se v Ostravû na-

chází na Nemocniãní ulici 13 vblíz-

kosti nemocnice na Fifejdách. 

Úfiední hodiny jsou následující: 

pondûlí: 8.00-12.00, 13.00-17.00 h.

úter˘: 8.00-12.00, 13.00-14.30 h.

stfieda: 8.00-12.00, 13.00-17.00 h.

Podatelna

Pondûlí: 8.00-12.00, 13.00-17.00 h.

Úter˘: 8.00-12.00, 13.00-14.30 h.

Stfieda: 8.00-12.00, 13.00-17.00 h.

âtvrtek: 8.00-12.00, 13.00-14.30 h.

Pátek: 8.00 - 13.00 hodin.

Pfii jednání na tomto úfiadû nezapo-

meÀte na následující náleÏitosti: 

- návrh na vklad (v˘maz) práva s

uvedením: kdo podává, ãeho se domá-

há, sjednané ceny nemovitosti,

- prvopis smlouvy (ovûfiená kopie)

s ovûfien˘mi podpisy úãastníkÛ

smlouvy (není - li sepsána notáfiem),

- v˘pis z katastru nemovitostí

- geometrick˘ plán (je - li souãástí

smlouvy)

- ovûfienou plnou moc - je-li úãast-

ník smlouvy zastoupen zmocnûncem,

- úvûrovou (zástavní) smlouvu -

jde-li o vklad zástavního práva,

- doklad spofiitelny - jde-li o v˘maz

zástavního práva,

- originál (ovûfienou kopii) listiny,

prokazující oprávnûní pfievodce na-

kládat s pfiedmûtem smlouvy.

UpozorÀujeme, Ïe 23. 7. 2001 byl

zahájen provoz dálkového pfiístupu k

údajÛm katastru nemovitostí. První

skupinû uÏivatelÛ, ktefií o zfiízení sluÏ-

by v pfiedstihu poÏádali, byly zaslány

údaje umoÏÀující vstoupit na adrese

katastr.cuzk.cz do oblasti vyhrazené

registrovan˘m uÏivatelÛm, kde jsou

dostupná reálná data katastru nemovi-

tostí. Na této adrese jsou dostupné ta-

ké v‰echny informace potfiebné ke zfií-

zení sluÏby.

Dálkov˘ pfiístup k údajÛm katastru

nemovitostí je sluÏbou zpoplatnûnou

pro v‰echny uÏivatele na základû usta-

novení paragrafu 22 zákona ã.

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí

âR, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Podmínky stanoví vyhlá‰ka âÚZK ã.

162/200l Sb. Dálkov˘ pfiístup mÛÏe

získat kaÏd˘, kdo o to poÏádá, bude

dodrÏovat podmínky stanovené tímto

pfiedpisem a sloÏí zálohu, ze které se

hradí poplatky za získané v˘stupy,

které ãiní 50 Kã za stránku v˘stupní

sestavy. Pro srovnání lze uvést, Ïe ty-

to poplatky nepfievy‰ují bûÏn˘ správní

poplatek pfii vydání v˘pisu z katastru

nemovitostí na pfiepáÏce katastrálního

úfiadu. Îádost se podává Zemûmûfiiã-

skému úfiadu v Praze, vzor Ïádosti je

pfiístupn˘ spolu s dal‰ími informacemi

pro uÏivatele jak na adrese

katastr.cuzk.cz (podmínky pro získání

pfiístupu), tak na www.cuzk.cz (dálko-

v˘ pfiístup ke katastru).

Informace
snoubencům 
k uzavírání

sňatku
Informujeme tímto snoubence, Ïe

v souladu se zákonem ã. 94/1963 o ro-

dinû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

a zákonem ã. 128/2000 Sb. o obcích

(obecní zfiízení) v platném znûní je

moÏno uãinit 

„PROHLÁ·ENÍ O UZAV¤ENÍ
MANÎELSTVÍ“

pfied starostou, místostarostou nebo

povûfien˘m ãlenem Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava

u zdej‰ího matriãního úfiadu. V˘‰e

uveden˘mi ãleny zastupitelstva, ktefií

mohou „oddávat“ jsou: 

Ing. Jan Svozil, starosta

Mgr. Jifií Smûlík, 1. místostarosta

Miroslav Vojkovsk˘, 2. místostarosta

Ing. Petr Kudela, 3. místostarosta

Ing. Justina Kamená, povûfiená ãlen-

ka zastupitelstva

RNDr. Katefiina Chudá, povûfiená

ãlenka zastupitelstva

Mgr. Marie Gospo‰ová, povûfiená

ãlenka zastupitelstva

Karel Klimonda, povûfien˘ ãlen za-

stupitelstva.

Mgr. Gustav Kuchafi

tajemník ÚMOb Slezská Ostrava

Podmínky výběrového řízení:
- zapeãetûné obálky s uvedením nabídky smluvního nájemného

(min. 50 Kã/m2/mûsíc u bytÛ I. kat. a 40 Kã/m
2

/mûsíc u bytÛ II.

kat. – mimo sluÏby spojené s uÏíváním bytu a nájem zafiizovacích

pfiedmûtÛ) oznaãené “V¤ na pronájem bytÛ” je nutno doruãit do

10. 9. 2001 (do 11.00 hod.) na odbor bytového hospodáfiství – de-

set navrhovatelÛ s nejvy‰‰í nabídkou bude pozváno do druhého

kola V¤ (pfii upfiesnûní nabídky v druhém kole V¤ nesmí b˘t na-

bídka prvního kola sníÏena),

- po ukonãení druhého kola V¤ a pfied pfiedloÏením návrhu na pro-

nájem jednotliv˘ch bytÛ k rozhodnutí Radû mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz sloÏí kaÏd˘ navrhovatel zálohu na ná-

klady spojené s v˘bûrov˘m fiízením ve v˘‰i 1.000,- Kã na kaÏd˘

poÏadovan˘ byt,

- nájem bude sjednáván dohodou na dobu urãitou, pfied podepsáním

nájemní smlouvy musí b˘t sloÏena kauce ve v˘‰i nájemného za

ãtyfii mûsíce, vãetnû záloh za sluÏby,

- nájemné bude kaÏdoroãnû k 1. 7. zvy‰ováno o koeficient inflace do

doby vyrovnání s regulovan˘m nájemn˘m, potom se stává smluv-

ním nájemn˘m nájemné regulované,

- v pfiípadû, Ïe je navrhovatel nájemncem jiného obecního bytu, je

povinen pfied uzavfiením nájemní smlouvy ukonãit tento nájemní

pomûr a uvolnûn˘ byt vrátit,

- navrhovatel je na Ïádost vyhla‰ovatele povinen doloÏit zpÛsob

úhrady nájmu bytu,

- nájemci nebude umoÏnûno koupit dÛm jako jedinému vlastníkovi,

- pfiípadná smûna a podnájem bytu nebude odsouhla‰ena po dobu

dvou let trvání nájmu.

Informace: Odbor bytového hospodáfiství, p. Adamovsk˘, ã. dv. 317

telefon 628 42 04. (ÚMOb Moravská Ostrava a Pfiívoz).



Je v‰eobecnû známo, Ïe populace v

na‰í republice stárne. Lidí v dÛchodo-

vém vûku pfiib˘vá. Mnozí z nich jsou i

ve vy‰‰ím vûku ãilí, bez jak˘koliv pro-

blémÛ. Mnozí se ov‰em pot˘kají s rÛz-

n˘mi tûÏkostmi a pfiivítali by v této si-

tuaci pomoc druh˘ch lidí. Ne kaÏdému

se ov‰em podafií získat místo v domovû

pro dÛchodce, nûktefií seniofii by tam

ani pob˘vat nechtûli. Vytvofiit domov

pro dÛchodce v rodinném prostfiedí pfií-

slu‰né domácnosti se snaÏí agentura

STÉBLO. Ing. Richarda Skláfie jsme se

zeptali: 

Pane inÏen˘re, jaké konkrétní
sluÏby poskytujete?

Pro své klienty vytváfiíme doma je-

jich „penzion seniora“, ve kterém se cí-

tí bezpeãni tím, Ïe jim v pravidelnou

dobu voláme, ptáme se jich na jejich

potfieby a mÛÏeme tak okamÏitû reago-

vat na jakoukoliv nenadálou událost.

Bezpeãí a dÛvûra ze strany klienta jsou

u nás na prvním místû. Mimo bûÏn˘ch

sluÏeb také zabezpeãujeme údrÏbu do-

mácností, péãi o zahradu a opravy v‰e-

ho druhu, vãetnû sobot, nedûlí i veãerÛ. 

Konkrétnû: klientÛm nakoupíme,

pfiineseme léky z lékárny, uklidíme do-

mácnost, vypereme a vyÏehlíme prádlo,

pomÛÏeme pfii pfiípravû stravy a osobní

hygienû. Ve spolupráci s lékafikou po-

skytneme odbornou zdravotní péãi. Bo-

huÏel se musím zmínit i o takové smut-

né záleÏitosti, která ale také patfií k Ïi-

votu. Ohlednû posledních vûcí ãlovûka

zajistíme ve‰keré pfiíslu‰né nezbytnosti.

Komu jsou tyto sluÏby urãeny?
Na‰e sluÏby uleví nejen tûm, ktefií jiÏ

nemají dost sil se postarat sami o sebe,

ale také jejich dospûl˘m dûtem, které

díky své obrovské pracovní vytíÏenosti

nemají ãas peãovat o své rodiãe, které

nade v‰e milují. Jsme tedy jakousi dele-

gací jejich svûdomí, a zárukou toho, Ïe

kdykoliv zajedou za rodiãi, mohou se

plnû vûnovat sami sobû a bfiímû starostí

neseme my. Dûti tak mohou b˘t v klidu

s vûdomím, Ïe o jejich rodiãe je posta-

ráno. 

Co Vás vedlo k zaloÏení této agen-
tury?

Myslím si, Ïe sluÏby tohoto charak-

teru u nás citelnû chybûly. V nûkter˘ch

zahraniãních zemích je tzv. domácí pé-

ãe velmi roz‰ífiena. 

Kde Vás mohou pfiípadní zájemci
o Va‰e sluÏby najít?

- Sídlíme na NádraÏní ulici 46(poblíÏ

b˘valého kina Svoboda). Tel. ã. (záz-

namník: 069/611 42 47. Mobilní ãísla

na nás: 

0777 071 082, 0777 073 894. Vzhle-

dem k na‰í vytíÏenosti jsme bûhem dne

neustále v terénu, proto je lépe zavolat

na nûkteré z mobilních ãísel a domluvit

se pfiedem!! 

Dûkuji za rozhovor. 

„Já dûkuji také a pfieji v‰em ãtenáfiÛm

mnoho nádhern˘ch a ‰Èastn˘ch dní.“

Veãerníkovské postaviãky dvou ne-

zbedn˘ch klukÛ-Jáji a Páji-inspirovaly

dûti z muglinovského stacionáfie Ústavu

sociální péãe pro mentálnû postiÏené pfii

v˘bûru jmen pro dva lamí kluky, ktefií se

pfied nedávnem narodili v ostravské zoo-

logické zahradû. Byla to jejich povinnost

kmotrÛ tûchto jihoamerick˘ch zvífiat.

Slavnostní kfiest se konal 16. srpna a Jája,

mládû lamy krotké, i Pája, lama alpaka,

se s dûtmi - jen co vypila pofiádnou skle-

nici mléka - skamarádila. Nechala se tr-

pûlivû hladit, fotografovat i snímat kame-

rou, jakoby vûdûla, Ïe je jejich velk˘ den.

VÏdyÈ na jejich zdraví a dobr˘ rÛst se pi-

lo i dûtské ‰ampaÀské. Také pro deset

mal˘ch kmotrÛ z ústavu to byl v˘jimeãn˘

den. Nejen pfiím˘ kontakt s Ïiv˘m zvífie-

tem, jeho hebounkou vlnou, pro kterou je

právû lama alpaka chována, ale i svezení

vláãkem po zoo byly nezapomenutelné

záÏitky, na nûÏ dûti vzpomínaly nûkolik

dní. Marcela Lindertová
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Pozor na změny v městské
hromadné dopravě

Od 3. záfií dochází na nûkter˘ch linkách Ostravského dopravního integro-

vaného systému k úpravû jízdních fiádÛ. Vût‰inou se jedná o men‰í úpravy

odjezdÛ jednotliv˘ch spojÛ, na nûkter˘ch linkách jsou pfiidány nové spoje ne-

bo zfiízeny nové zastávky. Roz‰ifiuje se také poãet autobusov˘ch linek. 

Tramvajová doprava
Zastaven je provoz na lince ã. 6. 

Autobusová doprava
Z provozních dÛvodÛ je trasa linek 21 a 28 ve smûru z Horní Datynû a ¤e-

pi‰tû, resp. Václavovic zkrácena na v˘stupní zastávku „ÚAN“. V opaãném

smûru zÛstává nástupní zastávkou „Námûstí republiky“. 

U linek 68 a 69 je ve smûru Sad B. Nûmcové, resp. Dílny DP Ostrava za-

vedena nová zastávka Ludgefiovice SOU (mezi zastávkami ·ilhefiovice Ric-

ka a Ludgefiovice OÚ ). 

Trasa linky 73 je mezi zastávkami „Hornické muzeum“ a „Pneuservis“

zmûnûna, linka je novû vedena pfies zastávku „Hluãín cihelna“. Mezi zastáv-

kami „Pí‰È kostel“ a „Vfiesina restaurace“ je zfiízena nová zastávka „Vfiesina

hájenka“. 

Nová linka ã. 75 vede po trase: Mírové námûstí - Dopravní inspektorát -

Bivojova - Fr˘decká - ·krobálkova - Vratimovská - Fry‰tátská - Radvanice-

‰kola - BASTRO. 

Nová linka ã. 94 vede po trase Petfikovice námûstí - HP TREND -Vrablo-

vec transformátor. 

Nová linka ã. 96 (minibus) vede po trase: DÛl Petr Bezruã (zastávka na uli-

ci M. D. Rettigové (po ulici Michálkovické a âs. armády po zastávku 

U Pumpy - Záblatská - DÛl Hefimanice - Konûvova-DÛl Petr Bezruã (ukon-

ãení u Modrého pavilonu). BlíÏe viz informace v minulém ãísle SON. 

Nová linka ã. 97 (minibus) vede po trase: DÛl Petr Bezruã(zastávka na uli-

ci M. D. Rettigové) Na Jánské - Brazílie - Na Jánské - DÛl Petr Bezruã. - Blí-

Ïe viz informace v minulém ãísle SON. 

Podrobnûj‰í údaje lze zjistit v novém jízdním fiádu ODIS s platností do 14.

2. 2002. Souãástí tohoto jízdního fiádu jsou kupony, za které se slevou obdr-

Ïíte dodatky jízdního fiádu. 

Cena za sadu listÛ s jízdními fiády a plánem sítû ãiní 28 Kã, cena za obal 

s krouÏkov˘m vazaãem taktéÏ 28 Kã, komplet (sada listÛ a obal) je tedy k do-

stání ve v‰ech prodejnách jízdních dokladÛ za 56 Kã.

Centrum služeb seniorům STÉBLO
nabízí širokou škálu služeb

Na Bukovanského ulici ã. 25 bydlí

a Ïije 26 dûtí ve vûku od 3 do 18 let.

Jejich zázemím se stal vût‰inou na

mnoho let dûtsk˘ domov. Tak se tento

objekt totiÏ naz˘vá. 

Dûti se dostaly do tohoto zafiízení

nikoliv vlastní vinou, ale vût‰inou

z dÛvodu úmrtí jednoho nebo obou ro-

diãÛ, ãi ‰patnou funkcí jejich rodiny. 

Dûvãata a chlapci zde nejsou v Ïád-

ném pfiípadû izolováni, ale Ïijí vlastnû

obdobn˘m Ïivotem jako ostatní rodi-

ny. Chodí do matefiské ‰koly, vzdûlá-

vají se v základních ‰kolách, docháze-

jí do uãÀovsk˘ch ‰kol ãi studují stfied-

ní ‰koly. 

V domovû mají také své drobné pra-

covní povinnosti, ruku pfiiloÏí také

k práci na rozsáhlé místní zahradû. 

Velkou radost jim pfiiná‰í zde cho-

vaná zvífiata - od akvarijních rybek

pfies Ïelvy, kfieãky a zvlá‰tû psa, na

kterého nedají dopustit. 

Pûkné vztahy si dûti vytvofiily k „te-

tám a str˘cÛm“, ktefií se o nû starají.

O tom svûdãí také ãasté náv‰tûvy jiÏ

dospûl˘ch dûtí po jejich odchodu ze

zafiízení do samostatného Ïivota.

V tomto pro nû velmi bolestném obdo-

bí, kdy za sebou necítí jistotu podpory

vlastní rodiny, jim pomáhají opût vy-

chovatelé z domova. 

âasto se nám stává, Ïe nás osloví li-

dé, ktefií nebydlí daleko a pfiitom vÛ-

bec neví o existenci domova. Jsme tak

vlastnû rádi, Ïe se nijak neodli‰ujeme

od jin˘ch rodinn˘ch domkÛ a rodin

v nich... 

Mnohaleté a vstfiícné vztahy máme

s Mûstsk˘m obvodem Slezská Ostra-

va. Vysoce také hodnotíme, Ïe radnice

nikdy nezapomene na Den dûtí 

a za poskytnut˘ finanãní pfiíspûvek si

na‰e vût‰í i men‰í dûti mohou více za-

mlsat. 

Dûtsk˘ch domovÛ není v republice

mnoho, bohuÏel vÏdy se vyskytnou

pfiípady, kdy dûti musejí b˘t umístûny

v zafiízeních, nahrazujících rodinnou

péãi. Jsme proto opravdu spokojeni,

kdyÏ víme, Ïe dítû vychované v na‰em

dûtském domovû si v Ïivotû dobfie ve-

de a ve svém vlastním soukromí je

‰Èastné. A takov˘chto dûtí je na‰tûstí

vût‰ina. Bc. Dagmar Nosálová, 
fieditelka Dûtského domova 

ve Slezské Ostravû
(redakãnû upraveno)

Nenápadné zařízení ve Slezské Ostravě
O Dětském domově na Bukovanského ulici

V prÛbûhu prázdnin, kdy Ïáci i uãite-

lé odpoãívali po uplynulém a pfiipravo-

vali se na nadcházející ‰kolní rok, byla

fiada na‰ich ‰kolních zafiízení otevfiena.

Ne pro to, aby v nich probíhala v˘uka,

ale pracovníci rÛzn˘ch firem provádûli

námi zadané opravy. 

Pracovalo se jak na místech, která

jsou skryta bûÏnému pohledu, tak se ta-

ké malovalo. Dokonãovala se oprava

stfiech na Z· Koblov, provádûla se ply-

nofikace matefisk˘ch ‰kolek v Anto‰o-

vicích, Hefimanicích, Kunãicích a v M·

Slívova na Slezské Ostravû, v Základní

‰kole na Bohumínské ulici byly vyma-

lovány tfiídy a její ‰kolní jídelna dostala

dlouho oãekávan˘ nov˘ kuchyÀsk˘ ro-

bot, byly vymalovány ‰kolní jídelny,

byly opraveny a natfieny sokly v Zá-

kladní ‰kole v Kunãiãkách, natfiena ok-

na v M· Komerãní v Muglinovû atd. 

I kdyÏ se nûkteré akce dokonãovaly

aÏ koncem srpna, vûfiím, Ïe v‰echna

‰kolská zafiízení budou 3. záfií pro nad-

cházející ‰kolní rok perfektnû pfiiprave-

na. Pfieji v‰em ÏákÛm na‰ich ‰kol, jejich

uãitelÛm a vychovatelÛm úspû‰n˘ ‰kol-

ní rok. Ing. Petr Kudela 
místostarosta

Školy otevřené i o prázdninách

Volná místa 
v mateřských školách

UpozorÀujeme, Ïe v nûkter˘ch ma-

tefisk˘ch ‰kolách v na‰em obvodu jsou

je‰tû volná místa, a to v Matefiské ‰ko-

le na Zámostní ulici 20 míst. v Matefi-

ské ‰kole na Bohumínské ulici 17 vol-

n˘ch míst, v Matefiské ‰kole Na Li‰ãi-

nû 16 voln˘ch míst, v Matefiské ‰kole

na Chrustovû ulici 5 voln˘ch míst a v

Matefiské ‰kole na Jaklovecké ulici 5

voln˘ch míst. 

Z Ústavu sociální péče

Foto: Autorka



Ne v‰ichni vûdí, Ïe právo na

vzdûlání bylo lidu pfiiznáno teprve

6. prosince 1774, kdy Marie Terezie

vydala ‰kolní fiád se zavedením po-

vinné ‰kolní docházky dûtí od ‰esti

do dvanácti let. U kaÏdé fary byla

zfiizována triviální ‰kola, kde se uãi-

lo tzv. triviu - ãtení, psaní, poãítání. 

Dûti z Hefimanic nav‰tûvovaly aÏ

do roku 1851 ‰kolu u kostela sv. Jo-

sefa v Polské Ostravû. V té dobû

mûly Hefimanice jen 50 domÛ a 435

obyvatel, z toho 6O dûtí povinn˘ch

‰kolní docházkou. V dobû, kdy byl

hefimanick˘m starostou Josef Do-

stál, byl v roce 1851 zakoupen do-

mek ãp. 39, nacházející se naproti

hostinci poblíÏ fiímskokatolického

kostela. V tomto nízkém domku

s mal˘mi okny a do‰kovou stfiechou

byla v roce 1851 otevfiena první ‰ko-

la v Hefimanicích, kde se vyuãovalo

aÏ do 7. ledna 1874. Mezitím uÏ by-

la otevfiena druhá ‰kola, pozdûji

obecná chlapecká ‰kola, protoÏe po-

ãet dûtí neustále vzrÛstal. Napfiíklad

v roce 1872 tady bylo 115 dûtí.

V prvnû uvedené ‰kole byla jedna

uãebna se ‰esti dlouh˘mi lavicemi

pro Ïáky tfií oddûlení. V pfiedních la-

vicích sedûli Ïáci nejstar‰í ze tfietího

oddûlení, v zadních lavicích prvního

oddûlení sedûli Ïáci nejmen‰í. V do-

bû, kdy musely dûti pomáhat pfii

polních pracích a pást dobytek, byl

poãet ÏákÛ nav‰tûvujících ‰kolu níz-

k˘. Úleva od ‰kolní docházky byla

úfiednû povolena. Vyuãovalo se nû-

mecky, v nûmãinû byly také úfiední

pfiípisy, vysvûdãení a doklady. 

âe‰tina byla oficiálnû zavedena

na ‰kolách aÏ v roce 1895. 

Nutno ov‰em zdÛraznit, Ïe v zimû

byla ‰kola pfieplnûna tak, Ïe Ïáci se-

dûli i na zemi. Prvním uãitelem

a správcem ‰koly s názvem

„Volksschule“ byl Jan Wandrol, po-

cházející z Nûmecké Lutynû, kter˘

souãasnû vyuãoval i ve Vrbici

a Pudlovû. V hefimanické ‰kole pÛ-

sobil 37 rokÛ, a to od roku 1851 do

roku 1888. Lidé ho oslovovali

„rechtor“-pÛsobil i na kÛru v míst-

ním katolickém kostele. Budova

‰koly jiÏ neexistuje. Vyhofiela 9.

ãervna 1956. 

V leto‰ním roce si tedy pfiipomí-

náme 150 let od zahájení vyuãování 

v první obecní ‰kole v Hefimanicích. 
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V Základní ‰kole na Anto‰ovické

ulici v Koblovû probíhala v˘uka podle

vzdûlávacího programu Základní ‰ko-

la. ·kola není ov‰em postavena jen na

v˘uce, ale i na jin˘ch aktivitách, které

pro své Ïáky pfiipravili uãitelé, SRPD·

a místní TJ Sokol Koblov. 

Îáci nav‰tûvovali divadla, besedy,

zúãastnili se s vût‰ími ãi men‰ími ús-

pûchy rÛzn˘ch soutûÏí nejen v rámci

‰koly, ale i mûsta. Ve ‰kole pracovalo

sedm zájmov˘ch krouÏkÛ, které nav-

‰tûvovalo 84 ÏákÛ. Prostory ‰koly vyu-

Ïívaly k zájmové ãinnosti pro Ïáky i ji-

né subjekty: ZU· Muglinov-obor v˘-

tvarn˘ a hudební, TJ Sokol Koblov-

fotbal, SK Slavie Ostravské univerzi-

ty-softbal. 

Ve ‰kole probûhly v rámci ekolo-

gické v˘chovy akce ve sbûru starého

papíru a pomeranãové kÛry. Pro Ïáky

uspofiádali uãitelé 2. roãník drakiády,

mikulá‰skou nadílku a ma‰karní ples.

Pro rodiãe nacviãili uãitelé se sv˘mi

Ïáky program ke Dni matek. Pracovní-

ci ‰koly se SRPD· ve spolupráci s TJ

Sokol uspofiádali pro rodiãe 2. spole-

ãensk˘ ples a pro dûti sportovní odpo-

ledne. 

V‰ichni Ïáci 9. tfiídy zaãnou od záfií

studovat na stfiedních ‰kolách podle

vlastního v˘bûru. 

Od l. ledna 2002 zaãne v koblovské

základní ‰kole probíhat v˘uka v pfií-

pravném roãníku. ¤editelka ‰koly s

podporou SRPD· vypracovala projekt

„Pfiíprava na ‰kolní docházku“, kter˘

vyhovûl stanoven˘m kritériím konkur-

zu a na jehoÏ realizaci poskytne Kan-

celáfi mezirezortní komise Úfiadu vlá-

dy âeské republiky dotaci ve v˘‰i 30

tisíc Kã. 

Co víc si pfiát, kdyÏ v‰e klape, jak

má? Snad jen do dal‰ích ‰kolních let

je‰tû více spoleãn˘ch aktivit, dûtem

krásné známky a dospûl˘m více chuti

spolupracovat se ‰kolou a nedívat se

na vûci vÏdy jen oãima rodiãe, ale po-

chopit i tûÏkou práci pedagogÛ a ne

vÏdy lehk˘ úkol vedení ‰koly vyhovût

v‰em. Mgr. Jana Pûãková,
fieditelka ‰koly

Ohlédnutí za školním rokem 2000/200l
v Základní škole v Koblově

150 let od zahájení vyučování v první škole v Heřmanicích

Softbal – 
copak je to za sport?
V minulém roce bylo v Koblovû u

místní základní ‰koly slavnostnû otev-

fieno za úãasti primátora mûsta Ostra-

vy softbalové hfii‰tû Slavie pfii Ostrav-

ské univerzitû. V oddíle tráví smyslu-

pln˘m zpÛsobem ãas více neÏ 60 ãle-

nÛ. Aktivnû zde sportují tfii mládeÏnic-

ká druÏstva dívek a jedno druÏstvo do-

spûl˘ch Ïen, které v rámci leto‰ního

soutûÏního roãníku vybojovalo pro

Ostravu úãast ve druhé softbalové lize

Ïen. V oddíle pÛsobí dvû reprezentant-

ky âeské republiky v juniorském vû-

ku. Tréninkov˘ proces zabezpeãují

trenéfii s kvalifikací II. a III. tfiídy, kte-

fií také aktivnû spolupracují s rodiãi

sportovkyÀ. 

Pokud si myslíte, Ïe takovéto tráve-

ní volného ãasu by mohlo b˘t zajíma-

vé i pro va‰e ratolesti, rádi je uvítáme.

Informace naleznete na softbalové in-

ternetové adrese. Pokud pfiístup na in-

ternet nemáte, netrapte se tím a pfiijìte

mezi nás osobnû na koblovské hfii‰tû. 

Softbal má ve svûtû dlouholetou tra-

dici a patfií k nejoblíbenûj‰ím sportÛm.

V celosvûtovém mûfiítku hraje softbal

více neÏ 100 milionÛ aktivních hráãÛ.

Nejvíce je tato hra roz‰ífiena v Severní

a Stfiední Americe, Asii a Tichomofií.

Koncem 2. tisíciletí se softbal razantnû

roz‰ífiil i do dal‰ích evropsk˘ch zemí.

Softbal Ïen jiÏ byl zafiazen do skupiny

olympijsk˘ch sportÛ. 

První ‰kola v Hefimanicích Foto: archiv autora 

Ilustraãní foto: archiv SON

Období ‰kolního vyuãování ve ‰kol-

ním roce 200l/2002 zaãne na v‰ech zá-

kladních, stfiedních a speciálních ‰ko-

lách v pondûlí 3. záfií 2001. 

Podzimní prázdniny pfiipadnou na

pondûlí 29. a úter˘ 30. fiíjna 200l. Vá-

noãní prázdniny budou od 23. prosince

200l do stfiedy 2. ledna 2002. Vyuão-

vání zaãne ve ãtvrtek 3. ledna. Vyuão-

vání v prvním pololetí bude ukonãeno

ve ãtvrtek 31. ledna 2002. Jednodenní

pololetní prázdniny pfiipadnou na pá-

tek 1. února 2002. Jarní prázdniny v

délce jednoho t˘dne se uskuteãní na

Ostravsku od 11. 2. do 15. 2. Veliko-

noãní prázdniny pfiipadnou na ãtvrtek

28. bfiezna a pátek 29. bfiezna 2002.

Období ‰kolního vyuãování ve 2. po-

loletí bude ukonãeno v pátek 28. ãerv-

na 2002. Hlavní prázdniny budou trvat

od pondûlí 1. ãervence do soboty 31.

srpna 2002. Období ‰kolního vyuãová-

ní ve ‰kolním roce 2002/2003 zaãne v

pondûlí 2. záfií 2002. 

Zpracováno podle informace na in-

ternetové stránce ministerstva ‰kolství

30. 7. 2001. 

Pozvánka na sraz
B˘valí Ïáci tfiíd 8.a a 8.b Základní

‰koly v Kunãiãkách, ktefií ukonãili

‰kolní docházku v ãervnu roku 1956,

se sejdou 3. listopadu. Sraz zaãíná 

v 11.00 hodin v Z· v na ·krobálko-

vû ulici. Zájemci nechÈ se hlásí u pa-

ní Vladislavy Holmanové - tel. ã.

0777 324 589. 

Organizace školního roku 2001/2002 
v základních, středních a speciálních školách

V Muglinově
se představily
folklorní soubory
Hfii‰tû u Îelazného ulice v Muglino-

vû se i letos stalo místem pro vystou-

pení folklorních taneãních souborÛ,

vystoupiv‰ích zde v rámci IV. roãníku

mezinárodního festivalu Folklor bez

hranic. V leto‰ním roce zde pfiedvedly

své taneãní umûní dûti z moravského

dûtského souboru HolÛbek z Ostravy-

Zábfiehu, souboru lidov˘ch písní a tan-

cÛ ze StráÏnice Dana i soubor Li‰ãina,

hudecká muzika Cvrãci - pÛsobící pfii

Z· E. Runda ve Slezské Ostravû a bra-

tislavské folklorní soubory Javorãek a

Lípa. Akci v Muglinovû pfiedcházelo

neformální setkání pfiedstavitelÛ tûch-

to souborÛ se ãleny vedení na‰eho ob-

vodu - starostou ing. Janem Svozilem

a místostarostou ing. Petrem Kudelou

ve slezskoostravské radnici, pfii nûmÏ

se hosté ledacos zajímavého dozvûdûli

o historii i souãasnosti obvodu.



V telefonátech, kter˘mi jste reagovali na ãlánek v minul˘ch Slezskoostrav-

sk˘ch novinách, se opakovala stejná otázka: Kde jsou v Ostravû sbûrny, ve kte-

r˘ch vykupují star˘ papír? Jak je máme najít?

Od dubna, kdy jsme pfiipravovali minulou informaci, se poãet sbûren bohuÏel

sníÏil. Stále jich v‰ak nûkolik na území mûsta najdeme. BohuÏel ve Slezské Os-

travû se nám nepodafiilo najít Ïádnou. Sbûrna na ulici Na Najmanské je zru‰ena

a sbûrna Urban na Keltiãkovû 44 vykupuje Ïelezn˘ ‰rot, star˘ papír v ní odevz-

dat nelze.

Star˘ papír mÛÏete odevzdat v následujících v˘kupnách: 

Otevírací doba

Adresa Po Út St ât Pá So

HrabÛvka

Edisonova ul. 9-l6 9-16 9-16 9-16 9-16

Mariánské Hory, 

Rybáfiská 9-16 9-15 9-16 9-16 9-16 9-12

Moravská Ostrava,

Hlubina 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Moravská Ostrava, 

Stodolní 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16

Poruba, 1. ãs.

armádního sboru 13 8-14.45 8-15.45 8-15.45 8-15.45 8-15.45

Pfiívoz, Jirská 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Svinov, Nad Porubkou 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Svinov, 

u budovy ‰koly 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Vítkovice 8-15 8-15 8-15 8-15 8-13

Sirotãí

(zde je vykupován tfiídûn˘ papír a Ïelezo)

Zábfieh, 

Pavlovova 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Ve v˘‰e uveden˘ch sbûrnách vykupují star˘ papír i Ïelezn˘ ‰rot.

Dal‰í informace získáte na telefonních ãíslech: 0602/707 100 nebo 0602/504

781.

Vyplatí se papír pfied odvozem do sbûrny vytfiídit na: noviny, barevné ãasopi-

sy vãetnû reklamních letákÛ, vlnitou lepenku, poãítaãov˘ papír, knihy bez de-

sek. Cena za vytfiídûn˘ papír se pohybuje mezi 0,60 aÏ 5,00 Kã (podle druhu) a

za netfiídûn˘ papír 0,20 aÏ 0,50 Kã za 1 kg. Ceny za papír jsou ov‰em orientaã-

ní a velmi ãasto se mûní.

S problémy t˘kajícími se Ïivotního prostfiedí vám rádi pomÛÏeme v Ekolo-

gické poradnû VITA na ulici Gen. Janou‰ka 4 v Moravské Ostravû.

Mgr. Kamila Kanichová

● âlenky Klubu dÛchodkyÀ ze

Slezské Ostravy a Hru‰ova budou 8.

záfií vystavovat v Kulturním domû v

Muglinovû v˘‰ivky a ruãní práce, a to

od 9.00 do 16.00 hodin.

● Odbor sociálních vûcí ÚMOb

Slezská Ostrava pofiádá 20. záfií v Kul-

turním domû v Muglinovû pfiedstavení

manÏelÛ Prymusov˘ch „Náv‰tûva

mladé dámy“. Zaãátek v 15 hodin,

vstup zdarma.

● V Domû chovatelÛ na Rajnocho-

vû ulici v Kunãiãkách se 22.záfií usku-

teãní od 8.00 do 18.00 hodin v˘stava

králíkÛ, drÛbeÏe, holubÛ a zpûvného

ptactva.Vstupné 10, -Kã.

● Ve stfiedisku Svazu chovatelÛ u

Chittussiho ulice probûhne ve dnech

20. - 21. 10. 2001 v˘stava drobného

zvífiectva. Bez záruky
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Zveme vás

Půjčovní doba v knihovnách 
v obvodu Slezská Ostrava 

od září 2001
Knihovna ve Slezské Ostravû na Dûdiã-

né ulici 10:
Pondûlí: 9.00 -12.00, 13.00 -17.30

Úter˘: 12.00 -15.00

âtvrtek: 9.00-12.00, 13.00 -17.30

Knihovna v Kunãiãkách na Holvekovû
ulici 44:

Úter˘: 9.00-12.00, 12.30 - 17.00

âtvrtek: 9.00 -11.00, 11.30 - 15.00

Knihovna v Muglinovû ulice Na Dru-
hém 4:

Pondûlí: 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Knihovna v Hefimanicích na Vrbické
ulici 133:

Úter˘: 9.00 - 11.30, 12.00 - 16.00

Knihovna v Koblovû v budovû Z· na
Anto‰ovické ulici:

Pátek: 11.00 -14.30

Upozornûní ãtenáfiÛm knihovny ve
Slezské Ostravû na Michálkovické ulici
181 (b˘valá budova JFO):

Bûhem mûsíce záfií bude knihovna z této

budovy vystûhována. ÎÁDÁME âTENÁ¤E

O URYCHLENÉ VRÁCENÍ VYPÒJâE-

N¯CH KNIH A âASOPISÒ do této knihov-

ny.

Od 3. 9. do 14. 9. zde budou pÛjãovní dny

následující: 

Pondûlí: 12.00 - 18.00

âtvrtek: 10. 00-12.00, 13.00 - 17.00

Pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00

Dal‰í informace poskytneme na tel. ã. 624

12 66.

Dûkujeme.

Jaroslava HoncÛ, 
vedoucí knihoven

Foto: archiv SON

Ještě jednou o sběru starého papíru

Mrtví pochovaní na slezskoostrav-

ském hfibitovû by se asi ve sv˘ch hro-

bech obrátili, dozvûdûli-li by se o ne-

morálních ãinech sv˘ch potomkÛ. 

Je aÏ neuvûfiitelné, Ïe z místních 18

tis. hrobov˘ch míst patfií 5 107 dluÏní-

kÛm. Pracovníci Hfibitovní správy se

snaÏí rÛzn˘mi zpÛsoby neplatiãe na

jejich dluhy upozornit - zasílají jim do

místa bydli‰tû upomínky, vkládají

upozornûní do okének ãi lamp u po-

mníkÛ, zvefiejÀují je na úfiední desce,

umístûné u vchodu na hfibitov. 

„Vzhledem k tomu, Ïe ani to ãasto

nepomáhá, fie‰íme danou situaci po-

tom tak, Ïe hrobové místo zru‰íme 

a pokud je bez identifikace, pronajme-

me dal‰ímu zájemci,“ fiekla nám Dag-

mar Ulmanová, vedoucí Hfibitovní

správy. 

„Problémy s neplatiãi pronajat˘ch

hrobov˘ch míst máme i na jin˘ch

hfibitovech v obvodu, jen na místû po-

sledního odpoãinku v Kunãiãkách ob-

hospodafiujeme 2071 hrobov˘ch míst,

pfiiãemÏ u 521 nájemcÛ evidujeme

dluÏné ãástky. “

MnoÏí se také krádeÏe - váz a oz-

dobn˘ch prvkÛ z barevn˘ch kovÛ,

krá‰lících hroby, ale i kvûtin. Nedáv-

no byly nûkter˘mi náv‰tûvníky hfibito-

va vytrhávány letniãky z kvûtinov˘ch

mís, umístûn˘ch na cestû ke kremato-

riu. 

Na hfibitovû zahlédneme také nû-

která hrobová místa zcela neudrÏova-

ná, zarostlá vysokou trávou, i kdyÏ

podle slov paní Ulmanové fiádnû za-

placená. „PozÛstalí sem pfiestali cho-

dit, o hrob mrtvého pfiíbuzného Ïádn˘

zájem nejeví, udrÏovací práce potom

hradí obvod“, dodává. 

Hrubou neúctu k mrtv˘m prokazují

také ti pozÛstalí, ktefií nechají mrtvého

zpopelnit a popel potom rozsypou po

rozptylové louãce, kde uÏ je nûkolik

let zakázáno provádûní vsypÛ. Pfii

bûÏné zahradnické údrÏbû hfibitova je

potom tento popel shrabán a odvezen

tfieba s odpadky... 

Rozhofiãení v‰ak vzbudil u pracov-

níkÛ Hfibitovní správy nedávn˘ ãin

nájemce jednoho hrobového místa,

jenÏ bez v‰ech okolkÛ vykácel dvû tú-

je. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe hfibi-

tov patfií do skupiny v˘znamn˘ch kra-

jinn˘ch prvkÛ, nesmûjí zde nájemci

hrobov˘ch, urnov˘ch nebo epitafních

míst stromy ani sázet, ani kácet. Tako-

véto jednání je vÏdy postihováno jako

pfiestupek. VÏdyÈ i sami pracovníci

Hfibitovní správy musejí Ïádat pfied

vykácením stromu rostoucího na hfibi-

tovû o povolení odbor Ïivotního pro-

stfiedí MMO a poté zajistit náhradní

v˘sadbu. 

Smutná je procházka po hfibitovû.

Nejen z toho, Ïe zde odpoãívají lidé,

ktefií byli milováni a za prodlouÏení

jejich Ïití by nûktefií pozÛstalí byli

ochotni obûtovat mnoho. Zaplakat by

se chtûlo také nad lidskou bezcitností,

bezcharakterností, zlovÛlí a vypoãíta-

vostí. Ov‰em vym˘tit tyto vlastnosti z

nûkter˘ch bytostí, fiíkajících si lidé,

nebude snadné. 

Nešvary na slezskoostravském
hřbitově

Krátce
● Asi stovka zvífiat z ostravské zoo-

logické zahrady, pfiedev‰ím zebry, Ïira-

fy a tygfii, mají své adoptivní rodiãe. Ti

posílají na urãité zvífie finanãní ãástky.

Tabulky se jmény sponzorÛ jsou umís-

tûny ve dvou vitrinách, z nichÏ jedna je

umístûna u vstupu do zahrady, druhá u

dûtské zoo. ·tûdfií sponzofii, jejichÏ

ãástka pfiesáhla 10 tisíc korun za rok,

mají své reklamní cedule pfiímo u v˘bû-

hu zvífiete. Nejãastûj‰ími adoptivními

rodiãi jsou ‰koly. 

● Îáci FC Baník Ostrava získali na

prestiÏním svûtovém turnaji NIKÉ

PREMIER Cup ãtrnáctilet˘ch fotbalis-

tÛ v Berlínû cenné páté místo. 

● Filmov˘ ‰táb reÏiséra Jifiího Svo-
body natoãil pro film s pracovním ná-
zvem Udûlení milosti se zamítá nûkolik
zábûru v areálu b˘val˘ch Hru‰ovsk˘ch
chemick˘ch závodÛ. 

● V polovinû srpna se konala na
pláÏi naturistÛ v Anto‰ovicích akce
malování na tûlo. KaÏd˘, kdo si na‰el
vhodn˘ objekt, mohl projevit svÛj ma-
lífisk˘ talent. A tak se pláÏ na nûkolik
hodin zmûnila na Ïiv˘ malífisk˘ ateliér
v pfiírodû. 

● V lokalitû Hladnov mezi ulicemi
Hladnovskou, M. D. Rettigové, Chitus-
siho a Nejedlého vyrÛstá nov˘ objekt
Ostravské univerzity. Stavební práce
provádí firma UNIPS (viz foto). 



JiÏ pojedenácté se budou ve dnech

8. a 9. záfií konat v âeské republice

Dny evropského dûdictví. Jedná se o

v˘znamnou kulturnû poznávací akci,

která je jiÏ od roku 1991 pofiádána

kaÏdé záfií pod zá‰titou Rady Evropy

ve vût‰inû evropsk˘ch zemí. 

Cílem této akce je pfiedev‰ím zmû-

nit pohled obãanÛ na kulturu a kultur-

ní hodnoty jako takové, nahlíÏení na

kulturní dûdictví a jeho ochranu. V ce-

loevropském kontextu se snaÏí zlep‰it

informovanost o jin˘ch kulturách, kte-

ré lze vyuÏít v boji proti netoleranci a

nesná‰enlivosti. 

Pro vefiejnost bude v tûchto dnech

zpfiístupnûno po celém území bezpoãet

zajímav˘ch památek, budov a objektÛ. 

Této akce se zúãastní také Státní pa-

mátkov˘ ústav v Ostravû, kter˘ ve

dnech 8. - 9. záfií 2001 zpfiístupÀuje

zdarma národní kulturní památku DÛl

Michal v Ostravû - Michálkovicích.

Náv‰tûvníci si budou moci - vedeni

slovem prÛvodce - prohlédnout fietíz-

kové ‰atny a koupelny, tzv. cechovnu,

dispeãink a pfiedev‰ím strojovnu, vy-

bavenou stroji z poãátku tohoto století. 

Ve v˘stavních prostorách této v˘-

znamné ostravské kulturní památky

jsou instalovány v souãasnosti dvû v˘-

stavy. Jednak „Domácnost na‰ich ba-

biãek aneb Ïivotní styl minul˘ch stole-

tí“, která odráÏí zpÛsob Ïivota i vyba-

vení domácností od poloviny 19. stole-

tí do poloviny století 20. Cílem této

v˘stavy není pfiedstavení unikátních,

ojedinûl˘ch a umûlecky vysoce cen-

n˘ch pfiedmûtÛ. Právû naopak. Prezen-

tuje bûÏné dostupné a uÏívané pfiedmû-

ty denní potfieby, které jejich uÏivatelé

povaÏovali za samostatnou souãást

svého Ïivota. Náv‰tûvníci si tak pro-

hlédnout nejrÛznûj‰í pfiedmûty, pouÏí-

vané k vafiení, ‰ití, svícení ãi praní, aÏ

po první rádia ãi televizory. 

Novû je instalována mezinárodní

v˘stava „Kolmo k ose II“, která pfied-

staví tvorbu umûlcÛ z âeské republi-

ky, Slovenska a Polska. Jedná se o ‰ir-

‰í projekt, kter˘ bude zahájen autor-

sk˘mi instalacemi v prostorách ce-

chovny NKP Dolu Michal a zpfiístup-

nûn bude aÏ do 31. 10. 200l. Akce bu-

de pokraãovat dal‰í v˘stavou, instalo-

vanou v Domû umûní v Opavû od 30.

10. do 30. 11. 200l. 

V sobotu 8. záfií 200l bude program

roz‰ífien je‰tû o jízdu historického tro-

lejbusu, kter˘ bude jezdit na trase ná-

mûstí Republiky - Michálkovice podle

speciálního jízdního fiádu. 

Otevírací doba: 9. 00 - 16. 00 hodin,

vstupy po dvou hodinách v 9. 00, 

11. 00, 13.00 a 15.00 hodin. Vstupné

zdarma. Délka prohlídky cca 1, 5 ho-

diny. Jízdní fiád mimofiádné jízdy his-

torického trolejbusu lze získat v Mûst-

ském informaãním centru na NádraÏní

ulici nebo v NKP DÛl Michal. Je vy-

vû‰en také v tramvajích a trolejbusech

MHD. Martina Vymûtalová

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zaji‰Èuje i v leto‰ním roce hromadné oãkování psÛ proti vzteklinû. Oãkování provede MVDr. Barbora 

Jelonková u psÛ star‰ích ‰esti mûsícÛ.

Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následujících termínech: 

Datum hodina k.ú. místo oãkování

pondûlí

10. 9.200l 15.00-16.00 Koblov u hasiãské zbrojnice

16.30-17.00 Anto‰ovice u restaurace „U LacinÛ“

úter˘

11.9.200l 14.00-15.00 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské zbrojnice

15.30-16.00 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy ulice

16.30-17.30 Muglinov V˘vozní ulice, chovatelské stfiedisko

stfieda

12.9.2001 15.00-15.30 Hraneãník tramvajová smyãka

16.00-17.00 Sl. Ostrava Kamenec, prostor pod siln. mostem v úrovni sjezdu na Muglinov

17.30-18.30 Na Jánské pfied restaurací SENEKA, naproti benz.pumpû

ãtvrtek

13.9.2001 15.00-16.00 Kunãice u hasiãské zbrojnice

16.30-17.00 Kunãiãky Svaz chovatelÛ, ve dvofie

Upozornûní:
Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 60, -Kã.
Poplatek bude vybrán v místû oãkování. V cenû je zahrnut veterinární úkon, cena vakcíny a zdrav.materiálu, potvrzení o oãkování.
Za vystavení nového oãkovacího prÛkazu bude úãtováno 5, -Kã.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi byli opatfieni náhubkem a pfiivádûla je dospûlá osoba.
Náhradní termín oãkování se nestanoví. Majitelé psÛ mají moÏnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.
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Národní kulturní památka DÛl Michal Foto: archiv SON

Upozornění chovatelům psů o hromadném očkování
psů proti vzteklině

Prohlídka na Dole Michal bude 
ve Dnech evropského dědictví zdarma

Pozvánka na osla-
vu Dne horníků

I v leto‰ním roce se uskuteãní 8. 9. v

Hornickém muzeu v Petfikovicích fiada

zajímav˘ch akcí. Program zaãne atrakce-

mi pro dûti od 11 do 14 hodin na pódiu

Harendy a v kompresorovnû. V jiÏní ãásti

areálu bude pfiipraveno pódium, na kte-

rém se od 14 hodin vystfiídá fiada zná-

m˘ch umûlcÛ - Pavel Dobe‰, Marie Rott-

rová, taneãní soubor Hlubina a posléze

skupiny Rock and Roll Marcela Wood-

mana a Buty. 

Sdělení občanům
● Od 1. ãervence sídlí Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje na ulici 28. fiíj-

na. Pfiesná adresa: Moravskoslezsk˘ kraj,

Krajsk˘ úfiad, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostra-

va. Telefonní ãíslo na ústfiednu: O69/562

22 22. Telefonické spojení na Stfiedisko

informaãních sluÏeb krajského úfiadu:

O69/562 21 27 nebo 562 21 28.

Výkopové práce v obvodu
● Firma STASPO, spol. s r. o. , bude

provádût do 20. 12. 200l rekonstrukci vo-

dovodního fiadu , a to postupnû v Kunãiã-

kách na ulicích Fr˘decké, Rajnochovû,

Velichovû, ¤ímanovû, ·krobálkovû, Li-

stopadové, Pernerovû, Na rampû, v Kun-

ãicích na ulicích Strojní, Ant. Kubity, Pfii-

bylovû, Jungbauerovû a Îelezniãáfiské. 

● InÏen˘rské sítû Havífiov, s. r. o. ,

provádûjí plynofikaci v Kunãicích v loka-

litû Îabinec - na ulicích Vratimovské, U

S˘pky, U Uãili‰tû, Krouského, Blokovû,

Nogovû, Demlovû. 

Ivona BuroÀová, odbor DaKS
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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

BEZKONKURENČNÍ
5procentní
čistý úrok

si stále je‰tû mÛÏete zajistit 

u HYPO stavební spofiitelny a.s.

na dobu spofiení nejménû pûti let

+ 25% státní podpora aÏ 4500 Kã

+ moÏnost 5% úvûru jiÏ po dvou letech

v˘hodná varianta 40:60

+ dal‰í v˘hody vrácení poplatku

UZAV¤ÍT SMLOUVU JE MOÎNÉ 

PRO KAÎDÉHO – 

pro dítû i dospûlého bez omezení.

Naspofiené finanãní prostfiedky mÛÏete pouÏít 

na cokoliv (dovolená, nábytek atp.)

Kde nás najdete:

Léto pomalu pfiechází v podzim, kdy

zaãíná sbûr jádrovin. Mnozí z nás bu-

dou mít ze sv˘ch zahrad jist˘ pfiebytek

plodÛ, které nejdou z nejrÛznûj‰ích dÛ-

vodÛ skladovat. 

Organizace âeského zahrádkáfiské-

ho svazu proto jiÏ dávno v minulosti

zfiídily mo‰tárny, su‰árny, palírny, ãili

zafiízení, která pomohou pfiebytky ovo-

ce zpracovat na formu, jeÏ vût‰inu do-

br˘ch vlastností ovoce zachová

a umoÏní tak jejich skladování a kon-

sumování déle neÏli ãerstvé ovoce. 

Takovéto úãelové zafiízení - mo‰tár-

nu - postavila ZO âZS v Muglinovû

uÏ v ‰edesát˘ch letech. Najdete ji na

kfiiÏovatce ulic Komerãní a Hladnov-

ské, naproti staré po‰tû, v níÏ je v sou-

ãasnosti veterinární ordinace. V loÀ-

ském roce místní organizace âSZ pro-

vedla generální opravu budovy se za-

bezpeãením proti vandalÛm. S pfiispû-

ním ÚMOb Slezská Ostrava upravili

a zpevnili i plochu pfied budovou. 

MnoÏství ovoce, zpracovávaného

v mo‰tárnû, je kaÏd˘ rok jiné. Pro

pfiedstavu: v roce 1998 bylo zpracová-

no kolem 5,3 tuny ovoce, v roce 1999

5, 5 tuny, v roce 2000 10,6 tuny ovoce.

BûÏnû se mo‰tuje od konce srpna do

konce listopadu. Mo‰tovací dny jsou

v úterky a pátky, vÏdy od 16 hodin. Je

také moÏné telefonicky se domluvit

s mo‰tafii na individuálním termínu.

(S panem Josefem Zezulãíkem - tel. ã.

624 37 75 nebo Lub. Salamonem - tel.

ã. 663 73 0l.) 

Ovoce by mûl mít zákazník ãisté,

opracované, nenahnilé, neboÈ na tom je

závislá chuÈ a skladovatelnost mo‰tu.

Pfied zpracováním se sice nabízí moÏ-

nost umytí, ale pfii vût‰ím zájmu o mo‰-

tování dochází ke zdrÏování. Potom se

ovoce podrtí a vylisováním drti pfii vy-

sokém tlaku se získá lahodná ‰Èáva -

mo‰t. Je také moÏné ovoce jen drtit na

kvas, na pálení. Mo‰t nefiltrujeme, ani

nesterilizujeme. V˘lisky si kaÏd˘ zá-

kazník musí odvézt, zahrádkáfii je pou-

Ïijí do kompostÛ. 

Na odvoz mo‰tu se doporuãuje mít

nádoby o objemu 40-60 % hmotnosti

ovoce v litrech. 

Pro dobrou chuÈ mo‰tu se doporuãu-

je smûs rÛzn˘ch druhÛ jablek, dobfie

oãistûn˘ch, pfiebran˘ch, bez hnilobn˘ch

nákaz. Znalci a gurmáni pfiidávají k 50

% hmotnosti jablíãek i zralé kdoule

(pfiíjemnû aromatizují) nebo k ãtvrtinû

celkové hmotnosti jablek zralé hru‰ky

(pfiíjemnû sníÏí kyselost mo‰tu, nesmûjí

to ale b˘t hru‰ky pfiezrálé!) Plody jefiá-

bu sladkého, mi‰pulí, které pro‰ly mra-

zem, je moÏné pfiidat v mnoÏství 15 %. 

O budovu mo‰tárny se vzornû stará

technická komise s pfiedsedou L. Let-

tovsk˘m. Jar. Jan‰ta, Muglinov
red.upraveno

V muglinovské moštárně čekají
na vaši úrodu ovoce

Opět o černých skládkách
VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

SMO-ÚMOb - Slezská Ostrava,

úsek Ïivotního prostfiedí odboru v˘-

stavby mj. neustále fie‰í v rámci své

ãinnosti upozornûní a oznámení ob-

ãanÛ na v˘skyt tzv. ãern˘ch skládek,

obvykle komunálního a stavebního

odpadu. 

VÏdy se jedná o zdlouhavé fiízení a

obtíÏné prokazování, bûhem nûhoÏ se

musí jednoznaãnû urãit pÛvodce ne-

povolené skládky. V pfiípadû, Ïe se

jej nepodafií prokázat, pfiechází po-

vinnost zajistit zne‰kodnûní odpadu

na v l a s t n í k a pozemku, a to v

souladu s právními pfiedpisy na

ochranu Ïivotního prostfiedí. 

Vût‰ina pozemkÛ na území SMO -

MOb Slezská Ostrava patfií spoleã-

nosti OKD, a. s. , a proto je nutné v

první fázi smûfiovat podnûty k odstra-

nûní skládek na tohoto vlastníka, kte-

r˘ sjedná nápravu. AÏ následnû po-

tom na SMO-ÚMOb Slezská Ostra-

va, a to v pfiípadech, kdy lze identifi-

kovat pfiestupce pro správní fiízení, a

v pfiípadech, Ïe vlastník nesjedná ná-

pravu na základû pfiedchozího upo-

zornûní. 

Za spolupráci pfii ochranû Ïivotní-

ho prostfiedí v na‰em obvodu obãa-

nÛm dûkujeme. 

Ing. Jana Mû‰Èanová, 
úsek Ïivotního prostfiedí 

odboru v˘stavby

Sprejery čekají
tvrdé tresty

Podle novely trestního zákona, pla-

tící od 1. ãervence, hrozí sprejerÛm za

jejich nekalé aktivity tvrd‰í postih neÏ

dosud. 

Podle paragrafu 257 b zákona ã.

139/200l Sb. bude ten, kdo po‰kodí

cizí vûc tím, Ïe ji postfiíká, pomaluje

ãi popí‰e barvou nebo jinou látkou,

potrestán odnûtím svobody aÏ na je-

den rok nebo penûÏit˘m trestem. Od-

nûtím svobody na ‰est mûsícÛ aÏ tfii

léta nebo penûÏit˘m trestem bude pa-

chatel potrestán, zpÛsobí-li takov˘mto

ãinem znaãnou ‰kodu nebo spáchá-li

takov˘ ãin opûtovnû ãi jako ãlen orga-

nizované skupiny nebo spáchá-li tako-

v˘ ãin na vûci, která poÏívá ochrany

podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. Odnûtím

svobody na dva aÏ osm rokÛ bude pa-

chatel potrestán, zpÛsobí-li sv˘m sp-

rejersk˘m ãinem ‰kodu velkého roz-

sahu. 

Oblastní fieditelství

NádraÏní 192

702 00 Ostrava-Pfiívoz

(100 m od hlavního vlakového

nádraÏí)

tel.ã.: 613 65 51

PRIVAT:

Suchá 4

713 00 Ostrava-Hefimanice

tel. ã. 069/623 64 10

email: 1.pivonkova@volny.cz
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Srdeãnû Vás zveme do restaurace

DUETTO
(b˘valá restaurace „U TomanÛ“), 

ulice Zámostní 29, Slezská Ostrava

- ãepujeme Radegast 120 a PlzeÀ 120

- nabízíme moÏnost stravování na stravenky

- v pondûlí - pátek v˘bûr ze 2 druhÛ menu 

á 53,-Kã (vãetnû polévky)

- minutková kuchynû

- moÏnost pofiádání akcí 

(promoce, oslavy, pohfiební hostiny apod.) 

v samostatném salonku

- letní zahrádka i s parkovi‰tûm

- ruské kuÏelky

Rezervace: 069/624 22 04, kl. 113

0603 953 370

Provozní doba: pondûlí-ãtvrtek: 11.00 - 23.00 hodin 

Pátek: 11.00 - 24.00 hodin

Sobota: 12.00 - 24.00 hodin

Nedûle: 12.00 - 22.00 hodin. 

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!

UNITHERM
pevná paliva, a.s.

NádraÏní ã. 157
702 00 Ostrava - Pfiívoz

CENÍK PEVN¯CH PALIV
KOKS-âERNÉ UHLÍ

Cena v Kã/q, vãetnû DPH, platnost od 25. 5. 200l

Neúãtujeme Vám Ïádné dal‰í poplatky za váÏení, nakládku apod.

Koks O¤ 2 388,90 Kã

Koks O¤ 1, OT.SM. 448,90 Kã

âerné uhlí 273,90 Kã

Ekologické topné peletky (náhrada hnûdého uhlí)

– informace: 069/613 92 90.
Po dohodû moÏnost prodeje uhlí a koksu v pytlích.

Koks ofiech 2: 439 Kã/q vãetnû DPH

âerné uhlí: 324 Kã/q vãetnû DPH

Zaji‰Èujeme dopravu uhlí a koksu (IFA, AVIA, LIAZ, MULTICAR)

Doprava vozidlem MULTICAR (10-15 q) do 10 km ZDARMA

MoÏn˘ osobní odbûr na skládce vlastním vozidlem.

Objednávky pfiijímáme osobnû v sídle firmy, tj. 500 metrÛ od Hlavního

nádraÏí smûrem do centra, rohov˘ dÛm nad ¤eznictvím na kfiiÏovatce 

u b˘valého kina Svoboda, 50 metrÛ od zastávky tramvají

Námûstí Svatopluka âecha v Pfiívoze. Bezplatné parkovi‰tû pfies cestu,

vchod z NádraÏní ulice, 3. patro

nebo na skládce v Hefimanicích - areál b˘valého Dolu Hefimanice (trolej-

busové spojení) a telefonicky na tûchto ãíslech: 069/613 92 80 (7 - 15 ho-

din, pátek do 13 hodin).

069/624 15 94 (7.00-14.00 hodin).
Velkoobchod: 069/613 92 90/tel. ã./fax.

HABITAT TOVÁRNÍ PRODEJNA
DVOJPLYŠOVÉ KOBERCE ZN. DOWO

BYTOVÝ TEXTIL

AKCE V MùSÍCI ZÁ¤Í

Slevy kobercÛ aÏ o 70 %
Perské koberce znaãek MESCHED, KARUS a vybrané druhy 

a rozmûry vlnûn˘ch kobercÛ

Najdete nás  v prodejnû na ulici  F. Koláfie 1

(v blízkosti Gagarinova námûstí a Mostu Milo‰e S˘kory)

Otvírací doba: pondûlí - pátek 9.00 - 17.00 hodin

sobota: 9.00 - 12.00 hodin

E-mail: habitat@promail.cz
www.habitat-cz.cz

Telefon: 069/624 43 78.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
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