
VáÏení spoluobãané,

konãí rok. První rok v novém tisíci-

letí. Asi kaÏd˘ z nás oãekával, Ïe

prvním rokem nového vûku se nûco

zmûní. Vûci kolem nás budou lep‰í,

na‰e okolí bude pfiátel‰tûj‰í a problé-

mÛ bude ub˘vat. Asi jsme snili. Asi

se skuteãnû zmûnila jenom jedniãka

za dvojku v kalendáfii. Dûti nás stej-

nû zlobily, manÏelé zase chodili po-

zdû domÛ a na‰e okolí nebylo o nic

lep‰í, neÏ pfied rokem. Îivot pokra-

ãuje stejn˘m tempem a na‰e radosti

a strasti jsou stejnû veliké, tak veli-

ké, jaké jsme si je udûlali ãi je vní-

máme. Tak jako jeden ãlovûk fiekne,

Ïe sklenice je poloplná, druh˘ si

myslí, Ïe je poloprázdná. I my posu-

zujeme jednu vûc rozdílnû, ani jinak

nemÛÏeme. Jinak se dívá na slona v

zoo mal˘ Pepík z Hefimanic a jinak

star‰í paní z Hru‰ova, která spadla na

neopraveném chodníku. A kaÏd˘ z

nich má pravdu. Mnohdy se takto

posuzuje i práce na na‰em úfiadû. Ale

vûfite, Ïe kaÏdé rozhodnutí bylo po-

suzováno zleva, zprava, zastupiteli

obvodu, úfiedníky, vedením radnice

a snahou v‰ech byla co nejlep‰í roz-

hodnutí. Snad se nám to v leto‰ním

roce dafiilo co nejvíce. Nebudu vypo-

ãítávat jednotlivé akce, opravené

cesty a chodníky, nové budovy ãi

opravené byty. Stejnû tak by nûkdo

vypoãetl neopravené cesty, chodníky

nebo byty. A vypoãetl, co není a

chybí. 

Do dokonalosti a spokojenosti má

svût i my na Slezské daleko. Jedno

dobré a pozitivní ale mÛÏeme udûlat

v‰ichni. Dívat se na svût a blízké

okolí z lep‰í stránky. Vidût radûji tu

pomyslnou sklenici poloplnou neÏ

poloprázdnou. VÏdyÈ po dojímav˘ch

vánoãních svátcích pfiijde zase jaro

se v‰emi krásami. Rozkvetlé louky,

pÛvab na ulicích a tfieba i splnûní na-

‰ich plánÛ, cílÛ, snÛ a velk˘ch tuÏeb.

Pfiejme zdraví sobû, sv˘m blízk˘m,

pfiejme úspûch sv˘m sousedÛm i

zdánliv˘m protivníkÛm. Dal‰í rok

bude takov˘, jak˘ si ho udûláme. Pro

nûkoho nejkrásnûj‰í v Ïivotû, pro nû-

koho smutnûj‰í. 

Pfiál bych Vám, váÏení spoluobãa-

né, za sebe i své kolegynû i kolegy,

abychom v‰ichni my na Slezské mû-

li pfií‰tí rok úspû‰n˘ a dívali se na se-

be a svût kolem nás laskavûj‰íma

oãima. 

Souãasnû mi dovolte, abych Vám

jménem vedení radnice popfiál pfií-

jemné proÏití vánoãních svátkÛ a

mnoho ‰tûstí a zdraví v novém roce. 

Mgr. Jifií Smûlík,
místostarosta

Rada mûstského obvodu Slez-
ská Ostrava na své 65. schÛzi, ko-
nané 8. 11. 2001, rozhodla mj.

- o pfiímém zadání vefiejn˘ch za-

kázek na:

- v˘stavbu plotu v rámci stavby

Hasiãské zbrojnice v Anto‰ovicích,

- plynofikaci kotelny v domû na

Vrbické 183 v Hefimanicích,

- v˘mûnu kotlÛ ve stávající kotel-

nû v domû na Dûdiãné ulici 8/1338

ve Slezské Ostravû,

- instalaci dal‰ího plynového kot-

le v domû na ulici 8. bfiezna 1 /264

ve Slezské Ostravû,

- plynofikaci kotelny v bytovém

domû na Muglinovské ulici 97/11 v

Muglinovû,

- v˘mûnu kotlÛ v M· na Jaklo-

vecké ulici ve Slezské Ostravû,

- rekonstrukci kotelny v Hasiãské

zbrojnici na PoÏární ulici v Hefima-

nicích,

- rekonstrukci oplocení areálu

Ústfiedního hfibitova v k. ú. Slezská

Ostrava.

Schválila mj.:
- operaãní plán zimní údrÏby

místních komunikací pro období

2001/2002.

Rozhodla mj.:
- o pfiijetí penûÏních darÛ Statu-

tárním mûstem Ostrava-Mûstsk˘m

obvodem Slezská Ostrava:

a) od dárce ODS - Dopravní stav-

by, a. s., pro úãely konání komor-

ních koncertÛ,

b) od dárce Moravskoslezské tep-

lárny, a. s., pro M· na Keramické

ulici.

Na své 66. schÛzi 20. 11. Rada
mûstského obvodu Slezská Ostra-
va rozhodla mj.:

- o prodejích a nájmech pozemkÛ,

- o bezúplatném pfievodu penûz

ve v˘‰i 15 000 Kã,- pro Knihovnu

mûsta Ostravy na v˘daje spojené s

nákupem dûtské literatury pro kni-

hovny v obvodu Slezská Ostrava,

- o bezúplatném pfievodu penûz

pro Sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ z

obvodu Slezská Ostrava,

- o poskytnutí finanãních pro-

stfiedkÛ pro aktivitu dûtí a mládeÏe

ve volném ãase pro M· na Zámost-

ní ulici, pro M· na Fr˘decké ulici,

pro Z· na ·krobálkovû ulici a pro

M· na Chalupovû ulici,

- pronájmu bytÛ na dobu urãitou

jednoho roku,

- o pfiímém zadání vefiejné zakáz-

ky na realizaci akce „Zastfie‰ení

montovan˘ch bunûk nebytového

prostoru ã. 101 u domu na Vrbické

ulici 183“ v Hefimanicích.

Z jednání 
zastupitelstva

Zastupitelstvo mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na svém 15.

zasedání 1. 11. 2001 v Kulturním

domû v Muglinovû schválilo mj.

- Zprávu o v˘sledku hospodafie-

ní Mûstského obvodu Slezská Os-

trava za III. ãtvrtletí roku 2001,

rozhodlo mj.:

- o v˘bûru Ïadatele o úvûr z

Fondu rozvoje bydlení,

- o odpisu pohledávky vÛãi spo-

leãnosti ROTUNDA , s. r. o.,

- neuzavfiít dohodu o splátkách

na úhradu dluÏného nájmu u dluÏ-

níkÛ uveden˘ch v dÛvodové zprá-

vû,

- o prodeji podílÛ k pozemkÛm.

Navrhlo Zastupitelstvu mûsta

Ostravy schválit návrh spoleãnosti

VAE CONTROLS na pfiejmenová-

ní ãásti ulice Michálkovické na ná-

mûstí Jurije Gagarina.
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme všechny občany 
na další zasedání 

Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
7. března 2002

v Kulturním domě 
v Muglinově. 

Začátek v 15 hodin. 

Slovo místostarosty Z jednání rady

Snímek z pfiedávání ‰eku Foto:Marcela Lindertová

Dar pro Ústav
sociální péče
Generální fieditel Moravskoslez-

sk˘ch tepláren Francois Habégre pfie-

dal 29. listopadu fieditelce Ústavu so-

ciální péãe pro mentálnû postiÏené

Ostrava Tamafie ·eligové symbolic-

k˘ ‰ek na 200 000 Kã. Teplárny zís-

kaly 100 000 Kã za vítûzství v soutû-

Ïi o titul Podnikatel roku 2000, kte-

rou vyhlásilo mûsto Ostrava. Vedení

firmy bylo tak velkorysé, Ïe finanãní

ãástku 100 000 Kã zdvojnásobilo a

rozhodlo se ji vûnovat na sociální

úãely. Tento finanãní dar bude vûno-

ván na nákup rehabilitaãních pomÛ-

cek pro zafiízení T˘denní a denní po-

byt pro mládeÏ v Ostravû - Tfiebovi-

cích.



Od 1. 1. 2002 nab˘vají úãinnosti dva

nové zákony v oblasti vod, a sice zá-

kon ã. 247/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o

zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vo-

dovodech a kanalizacích).

A co nového pfiinesou tyto zákony

obãanÛm?

Ve srovnání s minul˘m zákonem vo-

dy v pfiírodním systému jiÏ nemohou

b˘t pfiedmûtem vlastnictví, pokud se

voda nachází v pfiírodním prostfiedí.

Doposud byly podzemní vody souãástí

pozemku, tudíÏ byly ve vlastnictví

vlastníka pozemku. Dále zde vzniká

povinnost nov˘ch nabyvatelÛ nemovi-

tostí, kde bylo vydáno povolení k na-

kládání s vodami, nahlásit tuto zmûnu

do dvou mûsícÛ pfiíslu‰nému orgánu

ochrany vod - zpravidla okresnímu

úfiadu.

Dále pak jsou obãané, kter˘m bylo

povoleno nakládání s vodami (jejich

odbûr), povinni do 15. února pfiedloÏit

finanãnímu úfiadu poplatkové pfiiznání

za uplynul˘ kalendáfiní rok. Poplatky

se neplatí pfii odbûru men‰ím neÏ 6000

m3 /rok nebo 500 m3/mûsíc. Cena je

stanovena pfiílohou ã. 2 zákona na 2,-

Kã/m3 u pitné vody a 3,-Kã/m3 u vody

odebírané pro ostatní úãely.

Dal‰í zmûny se obãanÛ jiÏ v˘znam-

nûji nedotknou.

Novû vznikl˘ zákon o vodovodech a

kanalizacích mimo jiné pro obãany

uvádí, co to znamená neoprávnûn˘ od-

bûr vody z vodovodu a co neoprávnû-

né vypou‰tûní odpadních vod do kana-

lizace vãetnû postihÛ za toto jednání.

Jedná se zejména o neoprávnûné

odebírání vody z vodovodu bez uza-

vfiené smlouvy o dodávce vody nebo

odebírání vody z vodovodu pfied vodo-

mûrem, nebo pfies vodomûr, kter˘ v

dÛsledku zásahu odbûratele nezazna-

menává odbûr nebo zaznamenává od-

bûr men‰í neÏ skuteãn˘, nebo za vodo-

mûrem, na nûmÏ bylo poru‰eno zaji‰-

tûní proti neoprávnûné manipulaci.

Dále pak neoprávnûné vypou‰tûní od-

padní vody do kanalizace bez uzavfie-

né smlouvy o odvádûní odpadních vod

nebo v rozporu s ní, nebo s podmínka-

mi stanoven˘mi kanalizaãním fiádem,

stejnû tak fiádné neprovozování vodo-

vodní nebo kanalizaãní pfiípojky, ode-

bírání vody z vodovodu pro jiné úãely

neÏ sjednané ve smlouvû o dodávce

vody nebo odvádûní odpadních vod,

po‰kození vodovodu nebo kanalizace,

pfiípadnû jejich souãástí ãi pfiíslu‰en-

ství, neoprávnûná manipulace se zafií-

zením vodovodÛ nebo kanalizací, pro-

vozování vodovodu ãi kanalizace, aniÏ

by byl provozovatelem podle zákona o

vodovodech a kanalizacích a rovnûÏ

tak provádûní zemních prací, staveb,

nebo jiné omezení pfiístupu k vodovo-

du nebo kanalizací, ãi ohroÏení jeho

technického stavu v ochranném pásmu

vodovodu nebo kanalizace ãi vysazo-

vání trval˘ch porostÛ, provádûní sklá-

dek nebo terénních úprav v tomto

ochranném pásmu.

Podle zákona o vodách nejsou vod-

ními díly Ïumpy, vodovodní a kanali-

zaãní pfiípojky. Jedná se o jednoduché

stavby, které povoluje obecní stavební

úfiad. Podle zákona o vodovodech a

kanalizacích mÛÏe obec v pfienesené

pÛsobnosti rozhodnutím uloÏit vlastní-

kÛm stavebního pozemku nebo staveb,

na kter˘ch vznikají nebo mohou vzni-

kat odpadní vody, povinnost pfiipojit

se na kanalizaci v pfiípadech, kdy je to

technicky moÏné.

Doporuãujeme v‰em obãanÛm, kte-

r˘ch se ustanovení tûchto zákonÛ pfií-

mo t˘kají, aby se s nimi seznámili a

pfiede‰li tak moÏn˘m nepfiíjemnostem.

MVDr. Miloslav ·ustek,
úsek Ïivotního prostfiedí
a vodního hospodáfiství 

odboru v˘stavby
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Nepřehlédněte

Nové zákony o vodách a vodovodech 
a kanalizacích

Změny varovných signálů CO

Podle ustanovení paragrafu 24 od-

stavce 1 zákona ã. 328/1999 Sb., o ob-

ãansk˘ch prÛkazech, pozb˘vají dnem

31. prosince 2001 platnosti obãanské

prÛkazy vydané do 30. dubna 1993 (ty-

pu kníÏka), v nichÏ není vyznaãeno
státní obãanství âeské republiky.

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ typu

kníÏka nelze prodlouÏit!

Obãan je podle zákona o obãan-

sk˘ch prÛkazech povinen poÏádat o

vydání nového obãanského prÛkazu

do deseti dnÛ ode dne, kdy skonãila je-

ho platnost.

Vzhledem k tomu, Ïe lhÛta pro vy-

dání obãanského prÛkazu je 30 dnÛ, je

tfieba, aby obãané, ktefií v˘‰e zmínûn˘

obãansk˘ prÛkaz vlastní, poÏádali o

v˘mûnu za nov˘ co nejdfiíve.

Îádost o v˘mûnu obãanského prÛ-

kazu si lze podat buì na matrice v pfií-

zemí slezskoostravské radnice , nebo

na pracovi‰ti Magistrátu mûsta Ostra-

vy na Bohumínské ulici ã. 1, oddûlení

obãansk˘ch prÛkazÛ a evidence oby-

vatel, kde jsou následující úfiední dny:

pondûlky a stfiedy (od 8.00 do 17.00

hodin), ãtvrtky (od 8.00 do 16.00 ho-

din).

K v˘mûnû obãanského prÛkazu je

zapotfiebí:

a) dosavadní obãansk˘ prÛkaz,

b) Ïádost o vydání obãanského prÛ-

kazu, která nesmí b˘t pomaãkána ani

pfieloÏena,

c) jedna fotografie o rozmûrech 35 x

45 mm, která musí splÀovat mj. tyto

náleÏitosti:

- osoba musí b˘t zobrazena v pfied-

ním ãelném pohledu, musí na ní b˘t je-

jí hlava a ramena, pozadí fotografie

musí b˘t bílé aÏ svûtlemodré, negativ

nebo pozitiv fotografie nesmí b˘t retu-

‰ován a ani jinak upravován, fotogra-

fie nesmí b˘t zneãistûná, pomaãkaná,

potrhaná nebo poti‰tûná jak˘mkoliv

razítkem.

Vyhotoven˘ obãansk˘ prÛkaz si ob-

ãan mÛÏe pfievzít - jestliÏe si o to v Ïá-

dosti poÏádá - na úfiadû mûstského ob-

vodu povûfieném vedením matrik pod-

le místa svého trvalého pobytu, jinak

na oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ, evi-

dence obyvatel a cestovních dokladÛ

na Bohumínské ulici l ve Slezské Os-

travû.

Nov˘ obãansk˘ prÛkaz si kaÏd˘

musí pfievzít osobnû.

NedodrÏí-li obãan zákonem stano-

venou lhÛtu poÏádat do deseti dnÛ o

vydání nového obãanského prÛkazu,

dopustí se pfiestupku, za kter˘ lze ulo-

Ïit pokutu do v˘‰e 1000 Kã.

Od 1. listopadu 2001 je z rozhod-

nutí ministra vnitra âR zaveden pro

varování obyvatelstva pfii hrozbû ne-

bo vzniku mimofiádné události na

území âeské republiky pouze jeden

varovn˘ signál „V·EOBECNÁ

V¯STRAHA”. O této zmûnû rozhod-

lo ministerstvo vnitra z dÛvodu snad-

nûj‰ího vnímání signálu obyvatel-

stvem. 

Signál „V·EOBECNÁ V¯STRA-

HA” bude vyhla‰ován kolísav˘m tó-

nem sirény po dobu 140 vtefiin. Sig-

nál mÛÏe b˘t vyhla‰ován tfiikrát za se-

bou ve zhruba tfiíminutov˘ch interva-

lech. Po akustickém tónu sirény pfii

vyhlá‰ení varovného signálu „V·EO-

BECNÁ V¯STRAHA” bude násle-

dovat pro vyrozumûní obyvatelstva o

hrozící nebo vzniklé mimofiádné udá-

losti tísÀová informace, a to prostfied-

nictvím republikov˘ch, regionálních

a místních hromadn˘ch informaãních

prostfiedkÛ. K 1. listopadu leto‰ního

roku byla ukonãena platnost vyhla‰o-

vání dosavadních varovn˘ch signálÛ

„KATASTROFA”, „V·EOBECNÁ

V¯STRAHA”, „NEBEZPEâÍ

ZÁTOPOVÉ VLNY”.

V platnosti nadále zÛstává dosud

vyhla‰ovan˘ signál „POÎÁRNÍ PO-

PLACH”, slouÏící ke svolávání jed-

notek poÏární ochrany. Tento signál,

kter˘ není varovn˘, je vyhla‰ován

pfieru‰ovan˘m tónem sirény po dobu

jedné minuty. Signál „POÎÁRNÍ PO-

PLACH” vyhla‰ovan˘ elektronickou

sirénou napodobuje hlas trubky trou-

bící tón „HÓ-¤Í, HÓ-¤Í” po dobu

jedné minuty.

Oznámení 
nájemníkům bytů
ve správě ÚMOb 
Slezská Ostrava

Oznamujeme na‰im nájemníkÛm,

Ïe v dobû od 22. 12. 2001 do 1. 1.

2002 bude omezen provoz odboru

bytového hospodáfiství. V pfiípadû

neodkladn˘ch havárií volejte na ná-

sledující telefonní ãísla:

- elektropráce: firma Juro‰ek -

0603 274 189, 0603 257 408 (p. Ju-

ro‰ek)

- kanalizace, Ïumpy: firma

K.A.O. - 624 20 20 (p. ·íma)

- rozvody vody, odpady: firma

FIKO-0602 533 945 (p. Ficek)

- ústfiední topení, kotelny: firma

SOD - 0604 595 264, 0608 733 957,

0608 587 676 (p. Kaãírek).

Ve ãtvrtek 27. 12. 2001 a v pátek

28. 12. 2001 v dobû od 7.00 do

13.00 hodin je moÏno pfiípadné ha-

várie hlásit pfiímo na odbor bytové-

ho hospodáfiství na tel. ã. 624 11 51.
Ing. Pavel Slab˘,

vedoucí odboru 
bytového hospodáfiství

Pozvánka na večírek
Zveme nejen v‰echny váÏené spolu-

obãany Muglinova, ale také ostatní ob-

ãany z celého mûstského obvodu Slez-

ská Ostrava, na zahrádkáfisk˘ spole-

ãensk˘ veãírek, kter˘ se bude konat v

sobotu 16. února 2002. 

Toto druÏné spoleãenské posezení se

uskuteãní v Kulturním domû v Mugli-

novû. Oslavit bude je‰tû moÏno svátek

BoÏenky, Valent˘na, Jifiinky, Ljuby,

Miloslava, Patrika, Oldfiicha i Lenky.

Pfiipraveno bude poho‰tûní jak v ku-

chyni, tak v bufetu, a k tomu pfiíjemná

hudba! Vy si jen pfiivedete své skvûlé

pfiátele a doma nezapomenete dobrou

náladu.

Vstupenky si mÛÏete pfiedem zakou-

pit u J. Jan‰ty na Velkostranní ulici 13

v Muglinovû.

Srdeãnû vás zve a na va‰i milou ná-

v‰tûvu se tû‰í 

v˘bor ZO âSZ Muglinov.

Výkopové práce
v obvodu

❒ Na ulici Îebrákovû v k. ú. Hefi-

manice provádí firma HYDROSPOR,

spol. s r. o., rekonstrukci vodovodu.

Práce mají b˘t ukonãeny do 30. 4.

2002.

❒ Firma SEWER, spol. s r. o., opra-

vuje vodovod na ulicích Plániãkovû,

Plechanovovû, M. Henryho a Kera-

mické v k. ú. Hru‰ov. Definitivní

ukonãení se pfiedpokládá 30. 5. 2002.

I. BuroÀová, odbor DaKS

Hřbitovní správa 
upozorňuje

V dobû od 22. prosince 2001 do 

1. ledna 2002 (vãetnû) bude Hfibitovní

správa na Tû‰ínské ulici 15 uzavfiena. V

nutn˘ch pfiípadech pro zafiizování po-

hfibÛ volejte prosím tel. ã. 0606 378 468.

Ústfiední hfibitov bude pro vefiejnost

pfiístupn˘ dennû od 8.00 do 17.00 hodin.



– Je nutné Ïádat pfii kácení stromÛ
o povolení?

– Na pozemcích ve vlastnictví fyzic-

k˘ch osob není nutné Ïádat orgán

ochrany pfiírody o vydání povolení ke

kácení stromÛ v následujících pfiípa-

dech:

– jde-li o stromy, které nemají ve

v˘‰ce 130 cm nad zemí obvod vût‰í neÏ

80 cm, jedná-li se o souvisl˘ kefiov˘ po-

rost, pak jeho plocha nesmí zaujímat ví-

ce neÏ 40 metrÛ ãtvereãních.

Ve‰keré dal‰í zásahy do zelenû mu-

sejí b˘t správnímu orgánu buì oznáme-

ny, nebo musí b˘t vydáno povolující

rozhodnutí. Oznámení se podává v pfií-

padû, Ïe jde o zásah z dÛvodÛ pûsteb-

ních, tj. za úãelem obnovy porostÛ nebo

v˘chovné oprávnûní podle zvlá‰tních

pfiedpisÛ. Kácení z tûchto dÛvodÛ musí

b˘t oznámeno písemnû, nejménû 15

dnÛ pfiedem, odboru Ïivotního prostfiedí

Magistrátu mûsta Ostravy. Îádosti o

kácení ovocn˘ch stromÛ na soukro-

m˘ch pozemcích obãané pfiedkládají na

odboru v˘stavby, úseku Ïivotního pro-

stfiedí na‰eho úfiadu (MVDr. ·ustek).

Îádosti o kácení jin˘ch neÏ ovoc-

n˘ch stromÛ na soukrom˘ch pozem-

cích podávají vlastníci na odbor Ïivot-

ního prostfiedí Magistrátu mûsta Ostra-

vy.

Îádosti o kácení stromÛ na pozem-

cích na‰eho mûstského obvodu podá-

vají obãané na odbor  dopravy a ko-

munálních sluÏeb (ing. Klubka), kter˘

posoudí oprávnûnost Ïádosti na zásah

do zelenû a v kladném pfiípadû poÏádá

Magistrát mûsta Ostravy – odbor Ïi-

votního prostfiedí o vydání povolení. 

Îádosti a oznámení musejí obsaho-

vat:

1. Jméno a adresu Ïadatele.

2. Oznaãení a doloÏení vlastnického

ãi nájemného vztahu k pozemku, na

nûmÏ roste pfiedmûtn˘ strom (v˘pis z

katastru nemovitostí).

3. Specifikaci dfievin rostoucích mi-

mo les, které mají b˘t káceny, zejména

jejich druh, poãet, velikost ploch  kefiÛ

vãetnû situaãního zákresu.

4. Udání obvodu kmene stromu ve

v˘‰ce 130 cm nad zemí.

5. ZdÛvodnûní Ïádosti.

Za neoprávnûné kácení stromÛ lze

uloÏit následující pokuty:

– AÏ do v˘‰e 5000 Kã vlastníku,

kter˘ porazil strom sice v pfiípadû, kdy

hrozilo buì ohroÏení Ïivota nebo zdra-

ví, ãi mohla-li vzniknout ‰koda znaã-

ného rozsahu, ale do patnácti dnÛ ne-

splnil ohla‰ovací povinnost. Za kácení

stromÛ bez povolení mÛÏe b˘t uloÏena

pokuta do v˘‰e 10 000 Kã, za pokáce-

ní skupiny dfievin bez povolení pokuta

aÏ do v˘‰e 50 000 Kã.

UpozorÀujeme dále, Ïe kácení stro-

mÛ lze provádût od 1. listopadu do

31. bfiezna. V˘jimeãnû i mimo toto

období vegetaãního klidu, av‰ak tato

skuteãnost musí b˘t fiádnû zdÛvodnû-

na. Takzvaná vefiejná zeleÀ se nachá-

zí ve vût‰inû pfiípadÛ na pozemcích

Statutárního mûsta Ostravy – svûfie-

n˘ch mûstskému obvodu a obãané tu-

díÏ nemají Ïádné právo do zelenû za-

sahovat.
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Odbor dopravy a komunálních sluÏeb SMO - ÚMOb Slezská Ostrava ve spo-

lupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o., organizuje v roce 2001 poslední sbûr velko-

objemového odpadu.

Kontejnery budou umístûny ve dnech 21. - 27. prosince 2001 v následujících

lokalitách:

Slezská Ostrava (2x) na ul. Bohumínské (Kamenec)

a na parkovi‰ti (u fieky)

Slezská Ostrava (2x ) na ul. Bohumínské (Kamenec)

a na parkovi‰ti (za obchodem)

Slezská Ostrava na ul. Nová osada

Slezská Ostrava na ul. Sionkovû

Slezská Ostrava na ul. Keltiãkovû (u terasov˘ch domÛ)

Muglinov na ul. Hladnovské (na parkovi‰ti sídli‰tû)

Muglinov na ul. ·védské (na parkovi‰ti u Budoucnosti)

Hru‰ov na ul. Plechanovovû

Ing. Ilona Boro‰ová, vedoucí odboru DaKS

Děkovný dopis
V minul˘ch dnech pfii‰el panu staro-

stovi dûkovn˘ dopis, kter˘ zvefiejÀuje-

me: 

VáÏen˘ pane starosto,

v leto‰ním roce nejen já, ale i mí pfiáte-

lé jsme byli mile pfiekvapeni tím, jak

byl pfied svátkem zesnul˘ch upraven

hfibitov v Kunãiãkách.

Listí spadané ze stromÛ bylo odkli-

zeno, cestiãky mezi hroby upraveny,

laviãky zrestaurovány (byly v dezolát-

ním stavu) a kolem hfibitovní zdi a

vchodu na hfibitov z ulice Vratimovské

byly chodníky zbaveny plevele.

Tak pûknû upraven˘ hfibitov nepa-

matuji, i kdyÏ ho jiÏ nav‰tûvuji dlouhá

léta. Proto Vám, pane starosto, dûkuji

jménem nás, náv‰tûvníkÛ hfibitova v

Kunãiãkách, za Vá‰ smysl pro pofiádek.

Vûfiím, Ïe i obãané v Kunãiãkách,

stejnû tak jako já, ocení Va‰i práci.

Olga Sedláãková, 
Svazácká 20, Ostrava-Zábfieh

▲ Spoleãnost Ostravské vodárny

a kanalizace, a. s., oznamuje úpravu

cen vodného a stoãného: v roce

2002 odbûratelé zaplatí za 1000 lit-

rÛ: vodné 19,50 Kã, stoãné 16,31

Kã, celkem 35,81 Kã. Ceny jsou

uvedeny vãetnû DPH 5 %.

Od 27. 12. do 31. 12. 2001 bude

sídlo spoleãnosti na NádraÏní ulici z

technick˘ch dÛvodÛ uzavfieno. Po-

ruchová sluÏba bude nepfietrÏitû za-

ji‰tûna na tel. ã. 069 / 624 12 28.

▲ V prodejnách jízdních dokladÛ

DP Ostrava, a. s., lze zakoupit 1. do-

datek jízdního fiádu ODIS s platnos-

tí od 3. 12. 2001. Sadu listÛ s jízdní-

mi fiády lze získat v˘mûnou za I. ku-

pon (cena 5,-Kã), nebo koupit bez

kuponu za 15,-Kã.

Sdělení občanům O chovatelích v Kunčičkách
Chovatelská organizace v Ostravû -

Kunãiãkách byla ustanovena 26. pro-

since 1915 pod názvem „Spolek pûsti-

telÛ králíkÛ a drobného zvífiectva”.

Pracovala v duchu kolektivního hos-

podafiení. Pronajala si 13 hektarÛ polí,

zakoupila mlátiãku a ãlenÛm provádû-

la v˘mlat.

V roce 1920 mûla jiÏ 160 ãlenÛ.

V dobû okupace byla ãinnost spolku

utlumena, stejnû jako ve‰kerá spole-

ãenská ãinnost. Aktivita stagnovala aÏ

do roku 1954, kdy do‰lo ke slouãení

sekce chovatelÛ králíkÛ, holubÛ a drÛ-

beÏe. V roce 1958 nastal skuteãn˘

obrat v ãinnosti organizace a poãet

ãlenÛ se zv˘‰il na 50. V˘boru organi-

zace se podafiilo zaktivizovat ãleny.

Na farmû se zaãali chovat králíci, drÛ-

beÏ, pozdûji i jateãná prasata. Byly za-

koupeny dva páry koní, které povozni-

ãily na ‰achtách Zárubek a Alexander.

V té dobû byly pofiádány pravidelné

v˘stavy, konaly se také spoleãenské

plesy, nechybûly ani zájezdy na cho-

vatelské v˘stavy.

Dobrá ãinnost organizace dala pod-

nût ke vzniku dal‰ích organizací v Zá-

bfiehu, Vratimovû a Radvanicích. Pfies

„léta tuãná i hubená” existuje na‰e or-

ganizace doposud. SdruÏuje 25 ãlenÛ,

zab˘vajících se chovem králíkÛ, drÛ-

beÏe a holubÛ. Jednotlivci chovají

okrasné ptactvo, ovce a kozy.

Nejvût‰ích úspûchÛ dosahují na‰i

ãlenové v chovu králíkÛ, kde je tfieba

vyzdvihnout zejména dlouholetou zá-

sluÏnou ãinnost vedoucího odboru

chovu králíkÛ Osvalda Sohra, kter˘ jiÏ

fiadu let obesílal v˘stavy organizací

svazÛ chovatelÛ, kde postupnû získá-

val fiadu ocenûní, ãestné ceny za ko-

lekce zvífiat i jednotlivce. Od roku

1997 je ãlenem Klubu chovatelÛ VSS

Praha, v roce 1998 získal za své chovy

ãestnou cenu na národní v˘stavû v T˘-

ni‰ti nad Orlicí a v témÏe roce na ev-

ropské v˘stavû v Brnû ãestnou cenu a

pohár této v˘znamné akce. V roce

2000 jako jedin˘ obeslal evropskou

v˘stavu králíkÛ v rakouském Wellsu.

JiÏ nûkolikrát byl vyhodnocen jako

nejlep‰í chovatel mûsta Ostravy, napo-

sledy v loÀském roce.

Základní organizaci âeského svazu

chovatelÛ je vûrn˘ jiÏ dvacet let.

O. Berka

Z dopisů našich čtenářů
Nesmělý pokus 

o ekologický fejeton
Opût se dá jít na procházku. Na-

padl první sníh. Svítiv˘, kfiupav˘,

jednolit˘, milosrdn˘. NûÏnû a milo-

srdnû pfiikryl v‰e. Cesty, chodníky,

poslední kvûtiny na zahrádkách, v

parcích i na hfibitovû. Zakryl také

mnoho divok˘ch skládek kolem na-

‰ich domÛ a na ulicích, kde vozov-

ky lemují travnaté plochy. Kde kon-

krétnû? Tfieba kolem ulice Buko-

vanského, KfiíÏkovského, Komerãní

nebo Betonáfiské. Nevûfiíte? VÏdyÈ

tyto ulice jsou uprostfied obce, v

bezprostfiedním sousedství na‰ich

domkÛ nebo i hfibitova!

Mnozí z obãanÛ, ktefií jistû fiádnû

platí danû a jsou moudfií a uváÏliví,

dojdou pfii úklidu sv˘ch pûstûn˘ch

zahrad k rozhodnutí, Ïe ofiezané vût-

ve, pokosená tráva, vyhrabaná stafii-

na, spadané ovoce, papírové ãi ige-

litové obaly, nebo staré plechovky -

mají jediné umístûní - venku, za

plotem, mimo „mÛj hrad!”

Tak jsme mohli pfii procházce po

ulici KfiíÏkovského ãi Komerãní vi-

dût skládky citovan˘ch odpadÛ. A

aby nebyly veliké, kaÏd˘ si vysypal

odpad na vlastní hromádku. Mnoho

hromad! A dal‰í obãan, kter˘ je uvi-

dí, po ãase ztratí zábrany a pfiisype

dal‰í. VÏdyÈ se to pfies zimu ztratí!

Odfouká to vítr, zhnije to ãi zreziví.

A navíc, v zimû to bude pfiikryto

snûhem, zjara zelenou trávou a v lé-

tû vysokou nepokosenou trávou -

bufiní. Kruh kolobûhu likvidace od-

padÛ je absurdnû uzavfien!

Témûfi v‰ichni, ktefií se takto lev-

nû zbavili odpadÛ ze zahrad, v‰ak

nafiíkají, jak drahá jsou hnojiva,

která musejí nakupovat, aby se je‰-

tû více zelenala jejich zahrada, aby

je‰tû více plodily jejich záhony.

Proã tedy nezaloÏí v koutû zahrady

kompost, kde by uloÏili nejen od-

pad ze zahrady, ale i z kuchynû,

dvorku, pfiípadnû chlívku? Zjara by

pak mûli místo odpadu poklad!

Kvalitní materiál, kter˘ nahradí to-

lik potfiebná hnojiva. A kompost by

mohli v létû vyuÏít na v˘sadbu d˘-

ní, okurek, melounÛ ãi rozliãn˘ch

kvûtin.

Adresa pisatele v redakci

Odpovídáme na dotazy čtenářů



JiÏ více neÏ 44 let pfiipravuje Stfiední

odborná ‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû

v Ostravû - Kunãicích pro Novou huÈ,

a.s., a dal‰í ostravské spoleãnosti odbor-

níky ve strojírenství, hutnictví, elektro-

technice, dopravû, obchodu a sluÏbách.

Za posledních deset let zmûnila ‰kola nû-

kolikrát svÛj název. Ten souãasn˘ vyjad-

fiuje podstatu vzdûlávacího procesu jistû

pfiesnûji.

Ze ‰kolního roku 2001 - 2002 ubûhly

jiÏ první mûsíce. V souãasné dobû pfiipra-

vuje ‰kola na budoucí povolání ve studij-

ních oborech SO·, studijních a uãebních

oborech SO·, studijních a uãebních obo-

rech SOU a nástavbovém studiu více neÏ

1 200 ÏákÛ. Pro úspû‰né uplatnûní absol-

ventÛ na trhu práce vyuÏívají pedagogo-

vé v teoretickém a praktickém vyuãování

moderní didaktické prostfiedky, které ko-

respondují s vyspûl˘mi v˘robními a

zpracovatelsk˘mi technologiemi.

K dispozici jsou poãítaãové uãebny s

‰irok˘m programov˘m vybavením, jazy-

kové laboratofie, mikroprocesorová tech-

nika vãetnû aplikací programovateln˘ch

automatÛ, hydraulické a pneumatické

trenaÏéry, ãíslicovû fiízené obrábûcí stro-

je, prostorné dílny, dal‰í odborné uãebny

a dobré sociální zázemí. Nezbytnou sou-

ãástí vzdûlávacího procesu je mimo‰kol-

ní sportovní ãinnost.

V této dobû vrcholí nábor do prvního

roãníku a zamûstnanci ‰koly vûnují vel-

kou pozornost propagaci oborÛ, které

chybûjí na trhu práce. Jde pfiedev‰ím o

uãební obory hutník, obrábûã kovÛ, zá-

meãník, elektrikáfi a dal‰í.

·kola se také pravidelnû zúãastÀuje

prezentaãních náborov˘ch v˘stav v Os-

travû, Fr˘dku-Místku, Havífiovû, Opavû a

dal‰ích místech ostravského regionu.

ZájemcÛm o studium nabízí SO· a

SOU dal‰í zajímavé vzdûlávací progra-

my. Novinkou je stále stfiedo‰kolsk˘ stu-

dijní obor „Technické lyceum“ se zamû-

fiením na elektrotechniku a strojírenství.

V nûm jsou studenti pfiipravováni pfiede-

v‰ím pro vysoko‰kolská studia technic-

kého smûru. Studijní plán lycea je zamû-

fien na jazyk ãesk˘, cizí jazyky, matema-

tiku, fyziku, v˘poãetní techniku a v˘uku

odborn˘ch pfiedmûtÛ.

Ve ãtyfilet˘ch studijních oborech SOU

- mechanik strojÛ a zafiízení,mechanik

sefiizovaã, mechatronik, mechanik elek-

tronik a mechanik silnoproud˘ch zafiízení

získávají úspû‰ní absolventi maturitní

vysvûdãení, které má platnost i v˘uãního

listu. ·iroká nabídka specializací je pfii-

pravena v uãebních oborech mechanik

elektronick˘ch zafiízení, orientovan˘ na

automatizaci.

Pro dûvãata nabízí ‰kola mimo jiné

studijní obor SO· management v elekt-

rotechnice, obchodû a sluÏbách a uãební

obor technickoadministrativní pracovník.

Vedení ‰koly systematicky vytváfií

optimální podmínky pro vyuãovací pro-

ces nejen v didaktickém vybavení, ale ta-

ké v dal‰ím vzdûlávání uãitelÛ a mistrÛ

odborné v˘chovy. ·kola je ãlenem rÛz-

n˘ch odborn˘ch profesních spoleãností,

kde uãitelé a mistfii odborné v˘chovy zís-

kávají dal‰í informace o rozvoji svého

oboru. Pfiínosem pro vzdûlávací ãinnost

je rovnûÏ ãlenství v Regionální hospo-

dáfiské komofie.

Podrobné informace získají Ïáci zá-

kladních ‰kol a jejich rodiãe pfiímo ve

‰kole v Kunãicích (na Vratimovské ulici

681, u zastávky tramvaje ã. 9) v rámci

Dne otevfien˘ch dvefií 12. ledna 2002.
Stanislav Drozd
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Ze školských zařízení obvodu
Příprava na povolání v SOŠ a SOU v Ostravě-Kunčicích

Foto: autor

Zajímavé podzimní prázdniny

Žijeme 
mezi vámi

Dovolte nám, abychom se pfiedsta-

vily. Jsme dûti ze Zvlá‰tní ‰koly in-

ternátní Na Vizinû a sídlíme ve Slez-

ské Ostravû. Souãástí ‰koly je i inter-

nát s nafiízenou ústavní v˘chovou. A

to je ná‰ domov. Mnohé z nás dûtí vÛ-

bec rodiãe nepoznaly, o jiné rodiãe

nejeví zájem .

Jsme dûti, které potfiebují péãi spe-

cializovan˘ch vychovatelÛ a indivi-

duální pfiístup. V‰ichni v˘chovní pra-

covníci, tedy na‰e tety a str˘cové, se

nám snaÏí pfiipravit bohat˘ program

pro ná‰ voln˘ ãas. Je nám zcela jasné,

Ïe v‰echno stojí peníze. Je nás tfiicet a

v‰ichni si chceme hrát jako jiné dûti,

které mají vlastní rodinu.

Na‰e tety a str˘cové, které nûkdy

zlobíme tak jako v‰echny dûti, by

nám chtûli dát více, ale víme, Ïe to

není jednoduché. A tak jsme vdûãné

ta kaÏdou maliãkost, která pomÛÏe

obohatit ná‰ program. Nûkteré akce

nám sponzorují EMCO, s. r. o., nada-

ce NEHEMA, ateliér manÏelÛ Rutt-

kov˘ch, ãásteãnû Opavia Opava a

úãelovou dotací vypomáhá ÚMOb

Slezská Ostrava. Tak jsme mûly díky

lidem s dobr˘m srdcem v letních mû-

sících bohatou ãinnost.

Hor‰í situace nastává v dobû vá-

noãních svátkÛ. KaÏdého z nás by po-

tû‰il dáreãek. V loÀském roce jsme

mûly pfiipravenu ‰tûdroveãerní veãefii

mimo internát a pod stromeãkem

jsme na‰ly dárky, které nás moc potû-

‰ily. Sváteãní vánoãní chvíle nám

zpestfiil kulturní program, pfiipraven˘

studenty Janáãkovy konzervatofie Os-

trava, za kter˘ jsme jim spontánnû

podûkovaly.

Pfiichází konec roku a vánoãní

svátky jsou opût zde. Rády bychom

na sebe upozornily a poÏádaly o fi-

nanãní pomoc pfii zaji‰Èování tûchto

svátkÛ klidu a pohody.

Pomozte nám i vy ulehãit i tak dost

nesnadn˘ Ïivot, kter˘ chceme Ïít me-

zi vámi.

Dûti ze Zvlá‰tní ‰koly Na Vizinû.

Nejen k jídlu jako drak, do uãení

právû tak… dokázalo 20 ÏákÛ - drakÛ z

Kunãiãek. Odmûnou za dobré v˘sled-

ky ve ‰kole a dal‰í motivací k uãení se

jim stal ãtyfidenní podzimní „Slet dra-

kÛ” na Horní Beãvû.

Zámûrem akce bylo zlep‰ení káznû a

prospûchu dûtí, zamezení jejich bezpri-

zorného pobíhání v ulicích a upevnûní

zdraví chlapcÛ a dûvãat v rámci pobytu

v beskydsk˘ch lesích.

Z dÛvodu sychravého a de‰tivého

poãasí nemûli vyrobení draci dlouh˘

Ïivot, a tak se jejich zhotovitelé stihli

seznámit v dfievûném mûsteãku v RoÏ-

novû pod Radho‰tûm s Ïivotem a fie-

mesly na‰ich pfiedkÛ, nav‰tívit vala‰-

sk˘ Slavín s hroby v˘znamn˘ch osob-

ností, mj. Emila Zátopka, prohlédnout

si parafínovou továrnu UNIPAR, kde

se v nûkter˘ch dûtech probudila touha

po zajímavém, voÀavém povolání. Tu-

to v˘robnu jim o Vánocích pfiipome-

nou zde zakoupené svíce. Ke zdaru

uplakan˘ch podzimních prázdnin pfii-

spûla i náv‰tûva TATRY v Kopfiivnici

a velmi neobvykl˘ návrat do chatové

osady, spojen˘ s vesel˘m noãním blou-

dûním rozmoãen˘m lesním terénem...

Prostû a jednodu‰e: Vyplatí se b˘t ve

‰kole dobr˘!
Jarmila Grossmannová,

vedoucí ·kolního klubu pfii Z· 
na ·krobálkovû ulici

V rámci oslav 90. v˘roãí slezsko-

ostravské radnice se uskuteãnilo v

Kulturním domû v Muglinovû slav-

nostní vyhodnocení soutûÏe o nej-

krásnûj‰í kresbu radnice. SoutûÏe se

úãastnilo celkem 85 dûtí ze sedmi

matefisk˘ch ‰kol a pûti základních

‰kol. Byly vystaveny i dvû kolektiv-

ní práce, a to dûtí ze ·D pfii Z· na

Bohumínské ulici a dûtí z M· Ko-

merãní.

Kresby byly tak zdafiilé, Ïe vedení

Mûstského obvodu Slezská Ostrava

se rozhodlo ocenit drobn˘mi dárky

v‰echny dûti, které své práce v rad-

nici vystavovaly a posléze vyhodno-

tilo pût kreseb, které se líbily nejví-

ce.

První místo v soutûÏi získala Lu-

cie Pta‰ková ze Základní ‰koly na

Bohumínské ulici, 2. místo Michala

Gawelczyková ze Z· na Pû‰í ulici, 3.

místo Hana Ernesová ze Z· na Chru-

stovû ulici, 4. místo Blanka Ka‰íko-

vá ze Z· na ·krobálkovû ulici a 5.

místo Lucie VyslouÏilová z M· na

Fr˘decké ulici. Danu‰e Ma‰ková,
pracovnice O·aKFoto: autorka

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější 
kresbu radnice



VáÏení pfiátelé,

rádi bychom vás touto cestou infor-

movali o pfiipravované Tfiíkrálové

sbírce, která bude probíhat také na

území mûstského obvodu Slezská Os-

trava. Tfiíkrálovou sbírku organizuje

âeská katolická charita a jejím pro-

stfiednictvím se snaÏí získat finanãní

prostfiedky pro svou ãinnost a zapojit

‰irokou vefiejnost do charitní práce.

Sbírka bude probíhat od 3. do 8.

ledna 2002. V této povánoãní dobû

budou v celé âeské republice chodit s

koledou skupinky tfií králÛ a nav‰tûvo-

vat domácnosti. Tito koledníci mohou

zavítat i k vám, prosíme proto nejen o

pfiíspûvek, ale také o vlídné pfiijetí ãi

úsmûv. Budou se prokazovat prÛkaz-

kami charity.

Na území Slezské Ostravy tuto

sbírku organizuje Charita sv. Alexan-

dra z Kunãiãek, která v˘tûÏek mimo

jiné pouÏije na provoz prezentaãního

a informaãního centra obãanÛ se zdra-

votním poji‰tûním Siloe ãi humanitár-

ní pomoc do postiÏen˘ch zahraniãních

zemí, ale pfieváÏnû na roz‰ífiení míst-

ních chránûn˘ch dílen, kde pracují li-

dé se zdravotním postiÏením. Pracov-

ní podmínky jsou pfiizpÛsobeny zdra-

votnímu stavu klientÛ, pro které jsou

dílny také místem, kde se mohou se-

berealizovat, pracovat v kolektivu a

získávat nové zku‰enosti.

Dûkujeme pfiedem vám v‰em, ktefií

koledníky pfiijmete a obdarujete je fi-

nanãní ãástkou, a tím pomÛÏete nejen

zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm, ale

také ostatním potfiebn˘m lidem u nás i

v zahraniãí. Pavlína Tomíãková
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Ze školských zařízení obvodu

Pro ty, ktefií nevûdí, kde se tato ‰ko-

la nachází, nutno fiíci, Ïe spadá do ob-

vodu Slezská Ostrava a je na ulici An-

to‰ovické 55/107 v Koblovû. Z Mo-

ravské Ostravy sem zajíÏdí autobus

mûstské hromadné dopravy ã. 52 a tro-

lejbus ã. 106.

V pûkné pavilonové budovû ‰koly

bylo zahájeno vyuãování v roce 1978.

Tím se fiadí mezi ty novûj‰í, modernû

vybavené ‰koly. To, Ïe ji obklopuje

krásné malebné prostfiedí s lesy, poli a

rodinn˘mi domky, vzbuzuje dojem, Ïe

se jedná o venkovskou ‰kolu. Do areá-

lu ‰koly spadá také ‰kolní hfii‰tû a

‰kolní zahrada, kterou na‰i Ïáci vyuÏí-

vají v dobû vyuãování i mimo nû. A o

voln˘ ãas dûtí právû jde. I kdyÏ jsme

malá ‰kola jen s devíti tfiídami, pfiesto

zde pÛsobí 11 zájmov˘ch krouÏkÛ pod

odborn˘m vedením pedagogÛ této

‰koly. Jedná se o následující krouÏky :

konverzace anglického a nûmeckého

jazyka, florbal, sportovní hry, aerobik,

zdravovûda, odbíjená, ko‰íková, zá-

klady práce s PC, obsluha PC, nábo-

Ïenství.

KaÏd˘ Ïák má moÏnost si z této ‰ká-

ly zájmov˘ch aktivit vybrat tu, která

ho nejvíce zajímá.

Jsme rádi, Ïe na‰i Ïáci vyuÏili této

moÏnosti a tráví tak svÛj voln˘ ãas

úãelnû. Ne na ulici! Dokazuje se tím

také pfiátelsk˘ vztah ÏákÛ a uãitelÛ v

dobû volnoãasov˘ch aktivit. A o to

pfiece jde, aby na‰e dûti vyrÛstaly v

pfiátelské atmosféfie a nepovaÏovaly

‰kolu a uãitele jen za nutnost.

U nás se to myslím podafiilo. NeboÈ

kaÏd˘ z na‰ich ÏákÛ ví, Ïe mÛÏe za

kter˘mkoliv dospûl˘m pfiijít a svûfiit se

mu se sv˘m problémem. Ví, Ïe my

jsme tu pro nû, vyslechneme je a bude-

me se jim snaÏit pomoci. My nejsme

jen uãitelé, ale pfiedev‰ím lidé ochotní

naslouchat a pomáhat v‰em bez rozdí-

lu pohlaví, rasy, víry, národního nebo

sociálního pÛvodu a pfiíslu‰nosti k ná-

rodnostní nebo etnické men‰inû, jak

stanoví Listina základních práv a svo-

bod. Mgr. Lenka Waszutová
(redakãnû upraveno)

Michal a jeho
přátelé

Dne 1. listopadu 2001 mûly dûti z

na‰í matefiské ‰koly moÏnost zhléd-

nout pfiedstavení M. Nesvadby „Mi-

chal je pajdulák”, coÏ je nejnovûj‰í

projekt urãen˘ pro matefiské ‰koly.

M. Nesvadba konzultuje pfiípravu

kaÏdého svého projektu s t˘mem od-

borníkÛ, a to jak s pedagogick˘mi pra-

covníky, tak s dûtsk˘mi psychology a

pediatry.

Pfiedstavení mûlo obrovsk˘ v˘chov-

n˘ podtext, na dûti pÛsobilo nenásil-

nou zábavnou formou. Ostatnû, bavily

jsme se i my, uãitelky.

·koda jen, Ïe toto pfiedstavení neby-

lo reprízováno a z na‰eho regionu se

jej neúãastnilo více matefisk˘ch ‰kol.

Atraktivita pfiedstavení se zv˘‰ila i

díky sponzorství firmy Nestle, která

dûtem vûnovala dárkové balíãky.
Milena Veliãková,

fieditelka M· Na Chrustovû ulici

Mikuláš 
v Základní škole
na Chrustově ulici

6. prosinec byl opût tady a s ním i

svat˘ Mikulá‰. Îáci deváté tfiídy neza-

pomnûli na své mlad‰í spoluÏáky a

pfiipravili si pro nû malé pfiekvapení.

Spoleãnû vytvofiili kost˘my stra‰idel-

n˘ch ãertÛ, mírumilovn˘ch andílkÛ a

rozváÏného Mikulá‰e. Vedení ‰koly

pfiispûlo mal˘mi dobrÛtkami a obdaro-

vávání mohlo zaãít. Aby mohla získat

nûjakou tu sladkost, musela kaÏdá tfií-

da zarecitovat báseÀ nebo zazpívat ob-

líbenou píseÀ. V‰echny tfiídy samo-

zfiejmû splnily tuto „zákefinou” pod-

mínku a v‰echny dárky byly rozdûle-

ny. Petra Videnková

Znáte Základní školu na Antošovické ulici?

Na konci roku budou mít děti 
do zoo volný vstup

Zaãátkem fiíjna nav‰tívili zoo v

rámci regionální prezentace nazvané

Jantarová stezka zástupci cestovních

kanceláfií a sdûlovacích prostfiedkÛ. V

rámci svého nároãného programu, pfii-

praveného Mûstsk˘m informaãním

centrem Ostrava, absolvovali prohlíd-

ku zoo s v˘kladem. Úãastníci této ak-

ce byli pfiekvapeni velikostí, úprav-

ností i atraktivním umístûním ostrav-

ské zoo. Stromovka zaznamenává v

posledních letech zv˘‰en˘ poãet ná-

v‰tûvníkÛ pfiedev‰ím z Polska a Slo-

venska.

Zoo v souãasnosti chová 1136 zví-

fiat v 822 druzích a rasách.

Je otevfiena celoroãnû a kaÏdoden-

nû, v prosinci je otevírací doba od

8.00 do 16.00 hodin. Pokladny a pa-

vilony se uzavírají hodinu pfied uza-

vfiením zoo. U pokladen si náv‰tûv-

níci mohou zakoupit nové videoka-

zety.

Od 24. prosince 2001 do 1. ledna

2002 budou mít dûti do 15 let vstup

do zoo zdarma.
prom. biol. Josef Stehlík, CSc.,

fieditel

Zápisy do prvních tfiíd základních

‰kol v na‰em obvodu probûhnou v

následujících termínech: v Základní

‰kole na Bohumínské ulici ve Slez-

ské Ostravû 16. a 17. ledna 2002 od

12.00 do 17.00 hodin, v Základní

‰kole na Chrustovû ulici ve Slezské

Ostravû 16. a 17. ledna od 12.00 do

17.30 hodin, v Základní ‰kole na An-

to‰ovické ulici v Koblovû 16. ledna

od 12.00 do 17.00 hodin, v Základní

‰kole na ·krobálkovû ulici v Kunãiã-

kách 16. a 17. ledna od 12.00 do

17.00 hodin, v Základní ‰kole na Pû-

‰í ulici v Muglinovû 15. a 16. ledna

od 12.00 do 18.00 hodin.

Rodiãe, nechÈ s sebou vezmou ob-

ãansk˘ prÛkaz a rodn˘ list dítûte.

Upozornění
¤editelství Základní ‰koly na An-

to‰ovické ulici 55/107 v Ostravû -

Koblovû upozorÀuje rodiãe, ktefií

zapsali své dûti do pfiípravné tfiídy a

jejichÏ dûti mají odklad ‰kolní do-

cházky, Ïe v˘uka v pfiípravném roã-

níku bude zahájena 3. ledna 2002 v

8.00 hodin. Mgr. Jana Pûãková,
fieditelka ‰koly

Beseda 
o drogové 
závislosti

„Drogová závislost“, to byl název

besedy, která probûhla 13. listopadu

2001 v Komunitním centru Na Li‰ãinû

a na pozvání pfiedstavitele obãanského

sdruÏení Vzájemné souÏití Wishwa-

nathana Kumara se jí úãastnily dûti z

internátu pfii Zvlá‰tní ‰kole internátní

Na Vizinû 28, doprovázené vychova-

telem pro romskou problematiku a

zdravotníkem internátu. S besedou,

kterou vedli terapeutové z organizace

„Renalkon”, byly dûti spokojeny a vel-

mi ocenily pfiístup pfiedná‰ejících,

vãetnû jejich odpovûdí na kladené

otázky. Závûr besedy byl po odpadnu-

tí poãáteãního ostychu jiÏ zcela spon-

tánní.

Rádi bychom tímto podûkovali

v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû této

zajímavé akce, jeÏ dûtem pfiiblíÏila ne-

bezpeãí a problémy, spoãívající v po-

Ïívání drogov˘ch látek. -JP-

ZÁPISY 
do prvních tříd základních škol

Tříkrálová sbírka 2002
Pomozme lidem v nouzi

Upozornění
majitelům

psů
Îádáme ty majitele psÛ, kte-

fií se v minulosti pfiihlásili k
místnímu poplatku ze psÛ a v
souãasné dobû psa nevlastní
(úhyn, prodej, ztráta), aby tuto
skuteãnost nahlásili správci po-
platku - a to na odbor financí a
rozpoãtu, Gagarinovo námûstí
5, ing. Jifiina Halamãáková.

Pokud tak neuãiní, dluÏná
ãástka bude stále narÛstat a
správce poplatku ji bude na
majiteli psa vymáhat. 

BliÏ‰í informace podá: ing.
Jifiina Halamãáková, tel. ã. 624
11 51/kl. 157.
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Potřebujete opravit Váš dům?

Nový zákon o odpadech
Dne 1. ledna 2002 vstoupí v plat-

nost zákon ã. 185/2001 Sb., o odpa-

dech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích

zákonÛ.

Zásadní úpravy byly provedeny v

definicích pojmÛ: vyuÏívání a od-

straÀování odpadÛ (pojmem „odstra-

Àování” byl nahrazen pojem „zne‰-

kodÀování”) a oprávnûná osoba. V

zákonû jsou definovány pojmy: od-

padové hospodáfiství, zafiízení, shro-

maÏìování, sbûr a v˘kup, materiálo-

vé a energetické vyuÏití odpadÛ. Ze

zákona bylo vypu‰tûno ustanovení -

systém autorizace pro nakládání s

vybran˘mi druhy nebezpeãn˘ch od-

padÛ. Povinnost pfii nakládání s od-

pady byla doplnûna o ustanovení do-

t˘kající se pfiedcházení vzniku odpa-

dÛ a pfiednostní vyuÏití odpadÛ (pa-

ragraf 10, paragraf 11). Samostat-

n˘m ustanovením bylo o‰etfieno ba-

lení a oznaãování nebezpeãn˘ch od-

padÛ (paragraf 13). Nov˘ zákon roz-

‰ífiil mnoÏství souhlasÛ vydávan˘ch

k nakládání s odpady, napfi. o sou-

hlas orgánu kraje v pfienesené pÛsob-

nosti k provozu zafiízení k vyuÏívání,

sbûru a v˘kupu v‰ech odpadÛ, niko-

liv jen nebezpeãn˘ch. Zavádí se po-

vinnost pro pÛvodce a oprávnûné

osoby, které splÀují podmínky stano-

vené zákonem, zvlá‰tní ustanovení

pro skladování odpadÛ a ustanovení

pro skládkování odpadÛ (paragraf

21, 22 a 23) - energetické vyuÏití od-

padÛ, zafiízení k odstraÀování odpa-

dÛ. Ve ãtvrté ãásti zákona se zavádû-

jí povinnosti pfii nakládání s vybra-

n˘mi v˘robky, vybran˘mi odpady a

vybran˘mi zafiízeními a obsahuje po-

Ïadavky na nakládání s nimi. Jde mj.

o PCB (polychromované bifenyly),

odpadní oleje, odpady z azbestu, au-

tovraky (paragraf 25 - 37). Proti zá-

konu ã. 125/1997 Sb. byla roz‰ífiena

‰está ãást zákona - Vedení evidence

odpadÛ a ohla‰ování odpadÛ a zafií-

zení (paragraf 39 a 40). Nov˘ zákon

o odpadech se navrátil k institutu

tzv. programÛ odpadového hospo-

dáfiství (paragraf 41 - 44).

Poplatek za komunální odpad pod-

le nového zákona o odpadech je zmû-

nou zákona o místních poplatcích

stanoven jako místní poplatek za pro-

voz systému shromaÏìování, sbûru,

pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstra-

Àování komunálních odpadÛ (dále

jen systém sbûru). Nov˘ zákon zavá-

dí novou povinnost osob vlastnících

stavby k individuální rekreaci. Popla-

tek za provoz systému sbûru platí:

- fyzická osoba, která má v obci

trval˘ pobyt,

- fyzická osoba, která má ve vlast-

nictví stavbu urãenou nebo slouÏící

k individuální rekreaci, ve které není

hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fy-

zická osoba.

Poplatek se platí obci, na jejímÏ

území má fyzická osoba trval˘ pobyt

nebo se na jejím území nachází stav-

ba urãená nebo slouÏící k trvalé re-

kreaci.

Sazbu poplatku tvofií:

- ãástka aÏ 250 Kã za osobu a ka-

lendáfiní rok,

- ãástka stanovená na základû sku-

teãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího

roku za sbûr a svoz netfiídûného ko-

munálního odpadu aÏ 250 Kã za oso-

bu a kalendáfiní rok.

Sazba poplatku mÛÏe tedy dohro-

mady ãinit maximálnû 500 Kã.

● ● ●

Na svém 23. zasedání schválilo Za-

stupitelstvo mûsta Ostravy poplatek

ve v˘‰i 384 korun na osobu a kalen-

dáfiní rok.

Oproti stávajícímu zákonu ã.

125/1997 Sb. nov˘ zákon pfiesnûji vy-

mezuje vztahy subjektÛ, které pÛsobí

v oblasti odpadového hospodáfiství.

ZohledÀuje úlohu nov˘ch subjektÛ

vefiejné správy, krajÛ, stanovením je-

jich pravomocí a pÛsobností a vazba-

mi na ostatní orgány státní správy a

samosprávy. Zmûny nového zákona

mají za cíl vést k odstranûní nedostat-

kÛ souãasné platné legislativy a zaji‰-

tûní kompatibility s legislativou Ev-

ropského spoleãenství.

Ing. Jana Mû‰Èanová,
úsek Ïivotního prostfiedí 
a vodního hospodáfiství

odboru v˘stavby

Splatnost tûchto úvûrÛ je omezena

do 31. 12. 2005.

Jednotlivé druhy úvûrÛ lze sluãovat,

úvûr nelze poskytnout opakovanû na

tent˘Ï úãel u jednoho domu.

Úvûry z fondu mohou získat jen fy-

zické a právnické osoby, které jsou

vlastníky obytn˘ch domÛ na území

mûstského obvodu, a to na základû Ïá-

dosti.

Îádosti o úvûr eviduje odbor financí

a rozpoãtu, kter˘ zpracovává z tûchto

podkladÛ materiály do rady a zastupi-

telstva. V˘bûr ÏadatelÛ je provádûn

ãtvrtletnû (v termínech konání schÛzí

rady a zastupitelstva).

Îadatel o úvûr musí podat na odboru

financí a rozpoãtu Ïádost o poskytnutí

úvûru. K této Ïádosti musí doloÏit:

- u právnick˘ch osob zapsan˘ch v

obchodním rejstfiíku v˘pis z tohoto rej-

stfiíku (ne star‰í neÏ 14 dnÛ), u právnic-

k˘ch osob nezapsan˘ch v obchodním

rejstfiíku úfiední doklad o jejich právní

subjektivitû a statutárním orgánu,

- v˘pis z listu vlastnictví (ne star‰í

neÏ 14 dnÛ)

- stavební povolení nebo jin˘ pfií-

slu‰n˘ doklad o pfiípustnosti stavebních

prací, které jsou úãelem úvûru,

- doklad o poji‰tûní obytného domu

- ruãení (pfii úvûru do 50 000 Kã je

nutné ruãení jednou fyzickou osobou,

pfii úvûru nad 50 000 Kã je nutné ruãe-

ní dvûma fyzick˘mi osobami).

Potom nepfiehlédnûte následující informace z Obecnû závazné vyhlá‰ky ãíslo

1/ 2000 o Úãelovém fondu oprav a modernizaci obytn˘ch domÛ na území mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvûrÛ z tohoto fondu v platném

znûní. Z fondu lze za podmínek stanoven˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰kou

poskytovat úãelové úvûry vlastníkÛm obytn˘ch domÛ na území mûstského ob-

vodu, a to:

Pozvání mezi
Amazonky

V‰ichni víme, Ïe rakovina je velmi

závaÏné onemocnûní. Du‰evní utrpe-

ní pacientÛ s tímto onemocnûním ãas-

to pfietrvává i po ukonãené léãbû. Na-

stávají u nich nejen problémy zdra-

votní, ale i sociální.

To v‰e si uvûdomují Amazonky -

SdruÏení onkologick˘ch pacientek.

Nûkolikrát mûsíãnû se scházejí,

aby se mezi sebou pobavily ãi pfieda-

ly zku‰enosti, neboÈ vûdí, Ïe zdraví

ãlovûka je podmínûno zdrav˘m my‰-

lením. Na schÛzkách je Ïenám také

umoÏnûno pod vedením kvalifikova-

né rehabilitaãní pracovnice cviãení.

âinnost sdruÏení je natolik rozsá-

hlá, Ïe ji není moÏné provádût neustá-

le „z domu”, ale potfiebuje místnost,

kam by docházely nejen ãlenky, ale i

ostatní onkologiãtí pacienti, ãi lékafii,

ktefií by zde poskytovali konzultace.

Proto se také „Amazonky” snaÏí o

zfiízení „spolkového domu”, kter˘ by

slouÏil pro potfieby rÛzn˘ch nezisko-

v˘ch organizací.

Prozatím se scházejí buì v budovû

Magistrátu mûsta Ostravy, nebo v

místnosti v Domû s peãovatelskou

sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici 39 v Mo-

ravské Ostravû (naproti tranvajové

zastávce Ústfiední autobusové nádra-

Ïí). A právû zde pofiádají v úter˘ 19.

února 2002 DEN OTEV¤EN¯CH

DVE¤Í, kde chtûjí vefiejnost seznámit

se svou ãinností.
Ludmila Váchová, pfiedsedkynû

SdruÏení onkologick˘ch pacientÛ
(redakãnû upraveno)

Pozvánka 
do „Dorost klubu”

„Dorost klub” oznamuje rodiãÛm,

dûtem, pfiátelÛm, znám˘m a obãanÛm

zahájení své ãinnosti v budovû Kfies-

Èanského sboru v Kunãiãkách na Bo-

fiivojovû ulici 29. Pfiijít mohou dûvãa-

ta a chlapci od 12 do 17 let, a to kaÏ-

dou stfiedu od 15.00 do 17.00 hodin.

V rámci tûchto schÛzek zpíváme pís-

nû, hrajeme rÛzné hry a uÏijeme si

spoustu legrace. AlespoÀ jednou za

mûsíc jezdíme na v˘lety do bliÏ‰ího i

vzdálenûj‰ího okolí.
Za t˘m vedoucích

ing. arch. Pavel Janák

Zveme vás
● Do 13. ledna 2002 bude probíhat

v pavilonu C na ostravském v˘stavi‰-

ti âerná louka v˘stava betlémÛ. Otev-

fieno je dennû od 10.00 do 18.00 ho-

din.

● 18. ledna v 19.00 hodin zaãne v

hostinci U ChvostkÛ v Muglinovû 9.

obecní ples. Vstupenky za cenu 100

Kã jsou v pfiedprodeji na sekretariátû

starosty.

● Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v

Hefimanicích pofiádá ples 8. února

2002 v Kulturním domû v Michálko-

vicích. Zaãátek ve 20.00 hodin.

Druh/úãel/ úvûru maximální v˘‰e úrok. sazba

Oprava stfiechy, komínÛ, do 50. tis. Kã 4 %

vãetnû klempífisk˘ch prvkÛ, na jeden dÛm

star‰ích 15 let

Zfiízení ekologického do 40 tis. Kã

topení ve stávajícím na jeden byt 5 %

domû

Dodateãná izolace domu do 50 tis. Kã

proti spodní vodû na jeden dÛm 4 %

/star‰ího 10 let)

Obnova fasády domu, do 30 tis. Kã

vãetnû oplechování, na jeden byt 4 %

v˘mûna oken u domu

star‰ího 15 let

Vybudování WC, koupelny do 30 tis. Kã

nebo sprchovacího koutu na jeden byt 7 %

v bytû, kde dosud nebyly

zfiízeny

Nástavba domu, provedená do 100 tis. Kã

v souvislosti s opravou na jeden byt 6 %

a modernizací domu, kterou

vznikne nov˘ byt

Vestavba bytu, provedená do 100 tis. Kã

v souvislosti s opravou na jeden byt 6 %

a modernizací domu

Oprava kanalizaãní pfiípojky do 10 tis. Kã 4 %

na jeden dÛm
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Oční optika
U Havranů
ul. U Staré elektrárny 1881
Slezská Ostrava
tel. ã. 624 57 11

Zveme Vás do novû otevfiené prodejny Oãní optiky

Nabízíme:
- ‰irok˘ sortiment br˘lí pro kaÏdého

- br˘lová skla multifokální, vysokoindexová a jiná

- pouzdra, lupy, kompasy, turistické dalekohledy, 

ãisticí prostfiedky na optiku

- moÏnost parkování pfied prodejnou

TIP NA DÁREK
DÁRKOVÉ POUKÁZKY S BONUSEM

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

HLEDÁME PRONÁJEM 
PRÁZDNÝCH 

I ZAŘÍZENÝCH BYTŮ
A RODINNÝCH DOMŮ

pro ãeské obãany 

a zahraniãní managery. 

Právní servis a solidnost je samozfiejmostí.

Reference na‰ich klientÛ na poÏádání 

v Realitní kanceláfii 

AREON s.r.o., 
Po‰tovní 2, 
Ostrava 1.

Tel. 069/612 39 05, 
e-mail: reality@areon.cz

Oznamujeme na‰im zákaznicím 

a zákazníkÛm, 

ktefií si nechávali upravovat vlasy 

v KADE¤NICTVÍ 
na Vratimovské ulici 

v Ostravû-Kunãiãkách, 

Ïe toto KADE¤NICTVÍ je pfiestûhováno 

do Ostravy na âernou louku 
do pavilonu E 

u zeleninového trÏi‰tû v 1. poschodí.

(Parkování pfiímo u pavilonu, 

k dispozici v˘tah.)

Tel. ã. 0724 051 822

Srdeãnû zvou vedoucí

Anna Vosiãková – pánské
Pavlína Vosiãková – dámské

Prodejnu najdete v pfiízemí této budovy

Oznámení 
o kácení stromů

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb

SMO - ÚMOb Slezská Ostrava oznamu-

je obãanÛm, Ïe po dohodû s odborem Ïi-

votního prostfiedí Magistrátu mûsta Os-

travy se do 31. bfiezna 2002 budou kácet

topoly na Seidlerovû nábfieÏí, v úseku od

mostu Milo‰e S˘kory po sídli‰tû Kame-

nec.

Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o pfie-

stárlé a ãásteãnû suché stromy, dochází v

dÛsledku nepfiíznivého poãasí k padání

vûtví, coÏ ohroÏuje bezpeãnost obãanÛ.

V místech vykácen˘ch stromÛ bude

postupnû provádûna náhradní v˘sadba,

coÏ je jiÏ v úseku od lávky z námûstí Ju-

rije Gagarina k sídli‰ti Kamenec realizo-

váno. Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Poděkování
Dûkujeme firmû Ing. Berka - Ze-

ber Kunãice za údrÏbu a sekání zele-

nû v ulicích a v parku v Kunãicích.

Podûkování jí náleÏí za ochotu a

dobfie vykonanou práci. ZároveÀ pfie-

jeme mnoho úspûchÛ v dal‰ích ãin-

nostech pro rozkvût obce. 
Jaroslav Miavec,

Na ãervence 25, Ostrava-Kunãice

Informace 
stavebního 

úřadu
● Rozestavûná stavba „Velkopro-

dejna PRONTO PLUS”, v blízkosti

slezskoostravské radnice, je trvale

nabízena k prodeji. V souãasné dobû

se jiÏ jedná s váÏn˘m zájemcem.

● Stavební úfiad trvale vede fiízení

s OKD, a. s., k zabezpeãení a údrÏbû

objektÛ v tzv. „Polní osadû” v Kun-

ãiãkách.

● V Kunãiãkách také vede fiízení s

vlastníkem o nafiízení údrÏby objektu

b˘valého kina Horník. Vlastník je

nezastiÏiteln˘, i pfies to, Ïe úfiad spo-

lupracuje s Policií âR.

● Na b˘valou „Hornickou fakul-

tu” na Michálkovické ulici vydal sta-

vební úfiad vlastníku stavby nafiízení

k zabezpeãení objektu. Vlastník se

proti rozhodnutí odvolal, to bylo v

souãasné dobû zru‰eno a vráceno k

novému fiízení. Stavební úfiad zahájí

fiízení k zabezpeãení objektu se

správcem konkurzní podstaty, neboÈ

vlastník nemÛÏe v rámci konkurzní-

ho fiízení s majetkem nakládat.

OTEVÍRACÍ DOBA: pondûlí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin
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Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 91

(vedle kostela svatého Josefa) 

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

pohotovost: 0603 253 352

www.funeralservice.cz
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VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.
707 02 OSTRAVA-KUNâICE

Vratimovská 142
Tel.: 069/568 44 19
Fax: 069/568 38 10

VPO
VYSOKÉ PECE OSTRAVA

V tomto roce je to jiÏ 90 let, co se„slezkoostravská radnice” stala symbolem Slezské Ostravy. Jsme rádi, Ïe nejen tato stavba, ale i ostatní

nemovitosti obvodu Slezské Ostravy jsou poji‰tûny u Poji‰Èovny âeské spofiitelny, a. s., a vyuÏívají jejích sluÏeb.

Tato pojisÈovna zmûnila ke dni 17. záfií 2001 své obchodní jméno z âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., na stávající název Poji‰Èovna âeské

spofiitelny, a.s. Jedním z dÛvodÛ této zmûny je zdÛraznûní pfiíslu‰nosti k Finanãní skupinû âeské spofiitelny, která poskytuje záruky finanã-

ní stability. Toto rozhodnutí vychází z kompozic nového vût‰inového majitele âeské spofiitelny, a.s., Erste Bank a souãasnû navazuje na fia-

du krokÛ, které sledují zv˘‰ení kvality poskytovan˘ch sluÏeb se zamûfiením na klienta, kter˘ stojí vÏdy na prvním místû.

Pro klienty Finanãní skupiny âeské spofiitelny vznikají tímto v˘hody ve smyslu propojení poskytovan˘ch sluÏeb (napfi. Ïivotní poji‰tûní,

penzijní pfiipoji‰tûní, stavební spofiení, leasing, atd.)

Poji‰tûním úfiadu STATUTÁRNÍHO MùSTA OSTRAVY, obvodu Slezské Ostravy, vznikají u Poji‰Èovny âeské spofiitelny, a. s., v˘hody
také pfiímo obãanÛm Slezské Ostravy, ve formû slev (napfiíklad: pfii poji‰tûní domácnosti, pfii uzavfiení Ïivotního poji‰tûní, poji‰tûní byto-

v˘ch druÏstev obãanÛ atd.).

Obchodní zastoupení v Ostravû poskytuje následující sluÏby:

Îivotní poji‰tûní, poji‰tûní majetku obãanÛ, poji‰tûní majetku podnikatelÛ a organizací, cestovní poji‰tûní, havarijní poji‰tûní, poji‰tûní od-

povûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a likvidace pojistn˘ch událostí.

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na adrese: Poji‰Èovna âeské spofiitelny, a.s.

NádraÏní 55

702 00 Ostrava

nebo na informaãní lince:

0800/154 154


