
VáÏení spoluobãané,

toto vydání Slezskoostravsk˘ch novin

budete ãíst koncem února roku 2002. Od

zaãátku roku tedy jiÏ uplynuly témûfi dva

mûsíce a i kdyÏ je‰tû nemáme schválen˘

auditorsky v˘sledek na‰eho hospodafiení,

dovolte mi, abych se ohlédl za rokem

2001. PfiedbûÏnû jsem jiÏ zastupitelstvo

obvodu o v‰ech na‰ich aktivitách infor-

moval na prosincovém zasedání. Na dal-

‰ím zasedání 7.3.2001 budeme v‰echno

uzavírat, takÏe jestli budete mít nûjaké

dotazy nebo pfiipomínky, pfiijìte, prosím,

na toto zastupitelstvo. 

Nyní ke konkrétním vûcem: 

Problematika bydlení:
Je stále velmi Ïhavá, v pofiadníku je

mnoho Ïádostí, které samozfiejmû mÛÏe-

me uspokojovat postupnû, tak jak bude

pokraãovat nová bytová v˘stavba nebo

uvolÀování star‰ích bytÛ. Za poslední

dva roky jsme pfiedali nov˘m nájemní-

kÛm celkem 102 bytÛ a ve star‰ích do-

mech bylo pfiidûleno 40 bytÛ. BohuÏel

nebyla dokonãena Vesniãka souÏití, coÏ

znamenalo pro nás v˘padek ubytování

pro 30 rodin. Velk˘m problémem obvo-

du zÛstávají tzv. unimobuÀky na Li‰ãi-

nû, které povaÏujeme za nedÛstojné

ubytování na‰ich obãanÛ a ve velmi

krátké dobû bychom je chtûli zbourat.

Proto v souãasné dobû nov˘m Ïadate-

lÛm o bydlení tohoto typu jiÏ nevyhovu-

jeme.

Za úspûch mÛÏeme povaÏovat vystû-

hování obyvatel ze severní ãásti Hru‰o-

va, která se po povodni v roce 1997 ne-

vzpamatovala a vystûhované domy bu-

dou demolovány.

V leto‰ním roce bychom mûli zaloÏit

v˘stavbu nov˘ch domÛ se 42 b.j. na

Franti‰kovû. Prvních 18 bytÛ by mûlo b˘t

dokonãeno v bfieznu pfií‰tího roku. 

Financování obvodu:
Pfies poãáteãní obavy a potíÏe mÛÏeme

hodnotit v˘sledek na‰eho hospodafiení ja-

ko úspû‰n˘. Podot˘kám znovu, Ïe je‰tû

neprobûhl finanãní audit. PfiedbûÏn˘ v˘-

sledek je ten, Ïe jsme skonãili s pfiebyt-

kem 4,4 mil. Kã a zadluÏenost obvodu

jsme sníÏili o 8 mil. Kã. 

Zde bych chtûl podotknout, Ïe nezapo-

mínáme na podporu v sociální, kulturní

nebo sportovní oblasti. Pro tyto úãely

jsme vûnovali 250 tis. Kã. 

Kultura:
V kulturní oblasti jsme pokraãovali v

tradici komorních koncertÛ. Úãastnili

jsme se rovnûÏ mûstské akce Folklor bez

hranic. V rámci akce „90 let slezskoos-

travské radnice” jsme uspofiádali hojnû

nav‰tíven˘ koncert Vejvodovy kapely.

Pro na‰e seniory byl urãen zábavn˘ veãer

s manÏeli Prymusov˘mi. Podpofiili jsme

rovnûÏ setkání rodákÛ z Hru‰ova, které

bylo velmi úspû‰né, i kdyÏ nebyli pfií-

tomni ani pan Brodsk˘, ani paní Rottro-

vá. I kdyÏ oslavy 50 letého v˘roãí trvání

mûstské zoologické zahrady jsme neor-

ganizovali, pfiesto se slu‰í tuto událost

pfiipomenout. 

Na‰ím problémem zÛstává dÛstojn˘

kulturní dÛm. V zaãátku leto‰ního roku

jsme alespoÀ vybudovali v Kulturním do-

mû v Muglinovû nové sociální zafiízení.

Sociální oblast:
Bylo otevfieno Denní centrum na Hlad-

novské 119. Nav‰tûvujeme dvakrát roãnû

dûtské domovy po celé republice. Zaji‰-

Èujeme rozvoz stravy pro ‰koly a ‰kolky a

i pro na‰e star‰í obãany. Uspofiádali jsme

Mikulá‰skou nadílku v Dûtském domovû

na Bukovanského ulici. Mimo tyto akti-

vity zaji‰Èuje sociální odbor pravidelnou

v˘platu sociálních dávek.

Doprava a komunální sluÏby:
Ná‰ obvod má v péãi 6 hfibitovÛ, z ãe-

hoÏ nejvût‰í je centrální hfibitov, slouÏící

pro pohfibívání v‰ech obãanÛ mûsta. Na

provoz hfibitova jsme dostali od vedení

mûsta pfiíspûvek 2 mil. Kã, pfiesto nás

údrÏba tohoto a dal‰ích hfibitovÛ stojí ne-

malé prostfiedky. O to víc nás potû‰ilo, Ïe

obãané hodnotili stav v‰ech hfibitovÛ

pfied svátkem V‰ech svat˘ch jako dobr˘ a

dokonce jsme dostali dûkovn˘ dopis. 

Pro zlep‰ení na‰ich komunikací a je-

jich bezpeãnosti byla vybudována dvû

svûtelná signalizaãní zafiízení. Z tûchto

dvou je velmi dÛleÏité signalizaãní zafií-

zení u b˘valé restaurace Mexiko, které

umoÏÀuje hladk˘ pfiechod ru‰né Bohu-

mínské ulice jak pro seniory, tak pro pa-

cienty ze stacionáfie. 

Byly provedeny tfii generální opravy

komunikací, a to ulice ·krobálkovy, Vr-

bické a Holvekovy. Pfii tûchto akcích za-

platil obvod z vlastních prostfiedkÛ 1,5

mil. Kã na vybudování chodníkÛ.

Investice:
Probíhá v˘stavba hasiãské zbrojnice v

Anto‰ovicích s ukonãením v dubnu leto‰-

ního roku. Pokraãuje formou generální

opravy II. etapa ulice Vratimovské. Po-

dobnû jako v minul˘ch letech pokraãova-

la rozsáhlá plynofikace obvodu, kde byla

dokonãena plynofikace osady Îabinec a

matefisk˘ch ‰kolek. V Základní ‰kole na

·krobálkovû ulici byly prakticky dokon-

ãeny izolaãní práce. Dále bylo zapoãato s

v˘stavbou ochranné zdi z jiÏní strany

centrálního hfibitova s cílem zamezit ne-

bo alespoÀ omezit krádeÏe a vandalismus

na tomto hfibitovû. 

VáÏení spoluobãané, pokusil jsem se

velmi struãnû zhodnotit v‰echno to, co se

vykonalo v na‰em mûstském obvodû.

Rád bych podûkoval v‰em, ktefií se sv˘-

mi pfiipomínkami nebo aktivní ãinností

podíleli na spoleãné práci. Je tûÏko jme-

novat v‰echny, ale zvlá‰tní dík patfií Za-

stupitelstvu a Radû mûstského obvodu

Slezská Ostrava.

Dovolte mi, i kdyÏ uÏ uplynulo dost

ãasu od zahájení nového roku, abych

Vám je‰tû jednou popfiál hodnû zdraví a

osobní spokojenosti.

O tom, co nás ãeká v tomto roce, si po-

víme v nûkterém z pfií‰tích ãísel na‰ich

novin. Vá‰ starosta, Ing. Jan Svozil

Na své 68. schÛzi 17. 1. 2002 Rada
mûstského obvodu Slezská Ostrava
rozhodla mj. o nájmu pozemkÛ, 

- o zámûru pronájmu nebytového

prostoru ã. 110 v domû U Staré elekt-

rárny 4/1881, 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou

jeden rok a o pronájmu bytÛ na dobu

neurãitou. 
Na své 69. schÛzi 31. 1. Rada mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava roz-
hodla mj. o uzavfiení Smlouvy o po-

skytnutí sluÏby ukládání a likvidace tu-

hého odpadu mezi Statutárním mûstem

Ostravou-Mûstsk˘m obvodem Slezská

Ostrava a spoleãností OZO, s. r. o., na

bezúplatné uloÏení 1500 tun odpadu, 

- o pronájmu bytÛ, 

- o pfiím˘ch zadáních vefiejn˘ch za-

kázek na autorsk˘ dozor zpracovatele

projektu a na investorsko-inÏen˘rskou

ãinnost pfii realizaci stavby:

„V˘stavba 42 bytov˘ch jednotek

Slezská Ostrava-Franti‰kov, 1. ãást - 18

bytov˘ch jednotek ve dvou domech,

vãetnû ãásti technické infrastruktury“, 

- o uzavfiení Dodatku ã. 2 ke Smlou-

vû o dílo se zhotovitelem na prodlouÏe-

ní termínu dokonãení stavby „Hasiãská

zbrojnice Anto‰ovice“ do 25. 4. 2002, 

- o pfiijetí vûcn˘ch darÛ do tomboly

9. plesu mûstského obvodu, 

- o zámûrech nájmÛ a nájmech po-

zemkÛ, 

- nezabezpeãovat odvod poplatkÛ za

komunální odpad dle „OZV mûsta Os-

travy ã. 6/2001, kterou se stanoví po-

platek za provoz systému shromaÏìo-

vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívá-

ní a odstraÀování komunálních odpa-

dÛ“ za nájemce (fyzické osoby, které

mají trval˘ pobyt na území Mûstského

obvodu Slezská Ostrava) v bytov˘ch

domech svûfien˘ch Mûstskému obvodu

Slezská Ostrava správci poplatkÛ, tj.

Statutárnímu mûstu Ostrava, 

- souhlasila mj. s bezúplatn˘m vstu-

pem na ãásti pozemkÛ v k. ú. Slezská

Ostrava pro akci „V˘stavba SSZ kfiiÏo-

vatky ã. 2070 Bohumínská - Tû‰ínská”

pro Statutární mûsto Ostravu, které je

zastupováno investorem stavby: Os-

travské komunikace, a. s. 

- s bezúplatn˘m vstupem na ãásti po-

zemkÛ v k. ú. Slezská Ostrava pro stav-

bu „Kanalizace Hefimanice, Nová osa-

da, 1. etapa” pro investora stavby Sta-

tutární mûsto Ostrava, zastoupené Os-

travsk˘mi vodárnami a kanalizacemi,

a. s. 
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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 starosty

Z jednání rady

Z jednání zastupitelstva
16. zasedání Zastupitelstva mûstského

obvodu Slezská Ostrava, které se konalo

18. 12. 2001, vzalo mj. na vûdomí ústní

informaci starosty o stavu mûstského ob-

vodu a ãinnosti jeho orgánÛ. 

Schválilo mj. návrh rozpoãtu MOb

Slezská Ostrava na rok 2002 podle pfied-

loÏeného návrhu, 

- rozpoãtov˘ v˘hled Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na léta 2003- 2005, 

- „Zásady pro prodej obytn˘ch domÛ,

bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejí-

cích pozemkÛ z vlastnictví Statutárního

mûsta, svûfien˘ch Mûstskému obvodu

Slezská Ostrava“ s úãinností od 19. 12.

2001, pfiiãemÏ zru‰ilo„Zásady pro prodej

obytn˘ch domÛ a jednotek podle zákona

ã. 72/1994 Sb. , ve vlastnictví Mûsta Os-

travy - Mûstského obvodu Slezská Ostra-

va vãetnû pfiíloh ã. 1 a 2“, 

- termíny zasedání Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava na II.

pololetí podle pfiedloÏeného návrhu. 

PoÏádalo mj. Zastupitelstvo mûsta Os-

travy o odnûtí nemovitostí v k. ú. Hru‰ov

ze svûfiení MOb Slezská Ostrava: dÛm

ãp. 456, nám. J. Fuãíka 10/456 a poze-

mek parc. ã. 162/5, 

- o podání Ïádosti o státní dotaci z mi-

nisterstva financí na pfiestavbu a stavební

úpravy Z· Ostrava-Slezská Ostrava,

Chrustova 24, ve v˘‰i 5,5 milionu Kã a

na pfiestavbu a stavební úpravy Z· Ostra-

va-Koblov, Anto‰ovická 55, ve v˘‰i 4

miliony Kã. Rozhodlo mj o zámûru pro-

dejÛ pozemkÛ, 

- o prodejích domÛ a bytov˘ch jedno-

tek, 

- o sloÏení redakãní rady Slezskoos-

travsk˘ch novin.



Rozpoãet pfiíjmÛ - celkové zdroje

(190 244 tis. Kã) a v˘dajÛ (190 244 tis.

Kã) je sestaven jako vyrovnan˘ (z toho

financování 73 298 tis. Kã). V roce

2002 je nutno splatit poslední ãást

pÛjãky 4, 7 milionu Kã Státnímu fondu

Ïivotního prostfiedí âR (pÛjãka na ply-

nofikaci), poãítáme se zapojením pfied-

pokládaného pfiebytku z roku 2001 ve

v˘‰i 3 mil. Kã a rovnûÏ bude tvofien

umofiovací fond ve smyslu OZV ã.

11/2000 Statutu mûsta Ostravy, ãlánku

9, odstavce 17 ve v˘‰i 6 mil. Kã. 

Státní dotace jsou kryty návratnou

pÛjãkou ze SMO ve v˘‰i 74 998 tis.

Kã. Po schválení státního rozpoãtu by-

la letos tato pÛjãka pfietransformována

na dotace ze státního rozpoãtu ve v˘‰i

74 998. tis. Kã (z toho soc. dávky 

71 000 tis. Kã, pfiíspûvek na státní sprá-

vu 2 333 tis. Kã a dotace na Ïáky 1 665

tis. Kã). V lednu 2002 nám Zastupitel-

stvo mûsta Ostravy schválilo investiãní

dotace ve v˘‰i 27,5 mil. Kã. 

Dal‰í pfiijaté dotace jsou tvofieny ne-

investiãními dotacemi od územního

rozpoãtu ve v˘‰i 38 446 tis. Kã. 

Tak jako v pfiedcházejících letech, i

pro rok 2002 jsme obdrÏeli od Statutár-

ního mûsta Ostravy neinvestiãní dotaci

na provoz a údrÏbu centrálního hfibito-

va ve v˘‰i 2 mil. Kã, která je úãelovû

vázána. 

Ve v˘dajích je návrh rozpoãtu kon-

struován tak, aby byla zaji‰tûna vyrov-

naná bilance pfiíjmÛ a v˘dajÛ mûstské-

ho obvodu. 

Nejvût‰í nárÛst je opût zaznamenán

na sociálních dávkách. Ve v˘dajích je

rovnûÏ poãítáno s nárÛstem cen energií

a sluÏeb. Na ostatních v˘dajov˘ch po-

loÏkách, zejména provozu úfiadu, byla

pfiijata fiada úsporn˘ch opatfiení. 

Tento pfiedloÏen˘ rozpoãet byl

schválen 16. zasedáním Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava

dne 18. 12. 2001. 
Ing. Jifiina Gáliková, 

vedoucí odboru financí a rozpoãtu

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2002

V denních centrech se seniorům líbí

Proběhly zápisy
prvňáčků

Od 15. ledna do 15. února probûhly

v základních ‰kolách na‰eho obvodu

zápisy dûtí do prvních tfiíd. Zapsáno

jich bylo 144, u 18 dûtí byl nástup

‰kolní docházky odloÏen. 

Peãovatelská sluÏba Slezské Ostravy

byla první ze státních organizací, která

zaloÏila Denní centrum pro seniory.

Zpoãátku jsme pouÏívali k náplni ãin-

nosti podnûty z ãasopisÛ, odborné lite-

ratury a televizních pofiadÛ urãen˘ch

pro seniory, nyní uÏ realizujeme i fiadu

vlastních nápadÛ. Vzhledem ke skuteã-

nosti, Ïe aktivita obãanÛ je ovlivnûna

vûkem a zdravotním stavem, snaÏíme

se u klientÛ rozvíjet aktivitu nejen tûles-

nou, ale i du‰evní, umûní radovat se,

smát se, obnovovat lásku k Ïivotu a

umûní mezilidské tolerance. 

âinnost v Denním centru na Hefima-

nické ulici byla zahájena v dubnu 2000

a asi po pÛl roce bylo otevfieno dal‰í

Denní centrum v domû s peãovatelskou

sluÏbou v Muglinovû. Tato zafiízení

jsou v provozu od 8.00 do 15.00 hodin.

Pokud nûkdo nemá moÏnost rodiãe do-

vézt, pak nabízíme dopravu autem pe-

ãovatelské sluÏby. Ráno zde dostanou

seniofii snídani nebo svaãinku a násled-

nû si je pfievezme geriopracovnice. 

Posezení zaãíná pfiivítáním, krátkou

besedou o tom, jak se dafií, co se pfiiho-

dilo, následuje zdravotní cviãení, které

je zamûfieno na pomalé procviãování

pohybÛ a uvûdomûlé d˘chání. Po cviãe-

ní následují rÛzné aktivity, napfiíklad

upevÀování sluchové a zrakové pamûti,

kreslení, testy, kvízy, slovní fotbal. Tré-

nuje se rovnûÏ postfieh, pfiedstavivost,

soustfiedûnost, motorika prstÛ i pamûÈ.

Nové podnûty jsou totiÏ pro mozkovou

ãinnost star‰ích lidí velmi dÛleÏité. 

Seniofii mají v centru k dispozici rÛz-

né rehabilitaãní pomÛcky a knihovnu.

Pravidelnû se konají posezení s posle-

chem pûkné hudby pod názvem Hudba

z na‰eho respiria. 

Klienti nepob˘vají jen v prostorách

centra, ale podnikají i procházky po

okolí, které b˘vají spojeny s krátk˘m

cviãením. Na sv˘ch v˘letech nav‰tívili

napfi. zoo nebo vyhlídkovou vûÏ radni-

ce. 

Tato ãinnost pfiiná‰í mnoh˘m senio-

rÛm rozpt˘lení v jejich samotû a v mno-

ha pfiípadech pomohla pfieklenout tûÏké

chvíle po ztrátû partnera nebo dûtí. V

této ãinnosti chceme podle moÏností

pokraãovat a dále ji roz‰ifiovat. 

Zdenûk Mat˘sek, 
vedoucí odboru sociálních vûcí

Poděkování 
Úřadu městského obvodu

Slezská Ostrava
V roce 2001 bylo z rozpoãtu odboru

‰kolství a kultury vyãlenûno 50 000

Kã na finanãní podporu volnoãaso-

v˘ch aktivit dûtí matefisk˘ch a základ-

ních ‰kol. 

Pedagogové tak mohli spoleãnû s

rodiãi pfiipravit pro Ïáky ma‰karní kar-

nevaly a diskotéky, zahradní slavnosti,

veselá odpoledne, modeláfiské a spor-

tovní soutûÏe, celodenní v˘lety,

ozdravné pobyty ve ‰kolách v pfiírodû,

mikulá‰ské nadílky, cyklistické v˘lety

a dopravní soutûÏe. 

Tyto a dal‰í akce pomohly ke zlep-

‰ení vzájemn˘ch vztahÛ i k úãelnému

vyuÏití volného ãasu na‰ich dûtí. 

Dûkujeme. 
Jarmila Grossmannová

Z· Kunãiãky

Ukazatel v tis. Kã Rozpoãet 2002

Tfiída 1, daÀové pfiíjmy celkem 22 764

v tom napfi. : 

1311 správní poplatky 1 000

1333 poplatky za ukládání odpadu 2 500

1337 komunální odpad 1 270

134x ostatní danû a popl. z vybr. ãinností a sluÏeb 1 994

1341 poplatek ze psÛ 380

1343 poplatek za uÏívání vefi. prostranství 100

1344 poplatek ze vstupného 100

1347 poplatek za provozování VHP 1 414

1511 daÀ z nemovitostí 16 000

Tfiída 2, nedaÀové pfiíjmy celkem 55 736

v tom. napfi. 

2111 pfiíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ 22 895

213x pfiíjmy z pronájmu majetku 31 641

2141 pfiíjmy z úrokÛ 300

232x ostatní nedaÀové pfiíjmy 900

Tfiída 3, kapitálové pfiíjmy celkem 0

Vlastní pfiíjmy celkem 78 500

Tfiída 4, pfiijaté dotace celkem 39 096

v tom napfi. 

411x neinvest. pfiijaté dotace od vefi. rozpoãtu centr. 

412x neinvest. pfiijaté dotace od vefi. rozp. územní 38 446

4134 pfievody z rozpoãt. úãtÛ (soc. fond) 650

4213 investiãní pfiijaté dotace ze státních fondÛ

4216 ostatní invest. pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu

422x invest. pfiijaté dotace od vefiej. rozp. územní

Pfiíjmy celkem 117 596

konsolidace pfiíjmÛ - 650

Pfiíjmy po konsolidaci 116 946

Tfiída 8, financování 73 298

8115 pfiebytek 3 000

8113 pfiijaté pÛjãky 74 998

8224 splátka úvûru -4 700

Financování bûÏné 73 298

Celkové zdroje 190 244

Tfiída 5, v˘daje bûÏné celkem 180 219

v tom napfi. 

511x platy zamûstnancÛ a ost. platby za provedenou práci 28 016

512x povinné pojistné placené zamûstnavatelem 9 942

513x nákup materiálu 7 086

514x úroky a ost. fin. v˘daje

515x nákup vody, paliv a energie 22 394

516x nákup sluÏeb 20 920

517x ostatní nákupy 13 971

5171 opravy a udrÏování 13 391

518x poskytnuté zálohy a jistiny

519x poskytnuté neinv. pfiíspûvky, náhr., dary 90

522x neinvest. dotace neziskov˘m organizacím 300

5321 neinvest. dotace obcím

5361 nákup kolkÛ 300

5362 platby daní a poplatkÛ 2070

541x sociální dávky 71 000

590x ostatní neinvestiãní v˘daje 4 130

6310 tvorba umofiovacího fondu 6 000

6330 pfievody vlastním fondÛm - sociální fond 650

BûÏné v˘daje celkem 186 869

Konsolidace v˘dajÛ -650

BûÏné v˘daje po konsolidaci 186 219

Tfiída 6, kapitálové v˘daje celkem 4 025

v tom napfi. 

61xx investiãní v˘daje 4 025

V˘daje celkem po konsolidaci 190 244

Hospodáfisk˘ v˘sledek
tj. saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ 0

Rozpoãet byl sestaven v souladu s obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 11/2000
- Statut mûsta Ostravy a podle platné metodiky sestavování návrhu rozpo-
ãtu, schválené Zastupitelstvem mûsta Ostravy usnesením ã. 1061/21 M ze
dne 24. 10. 2001. 

K sestavení návrhu rozpoãtu pro rok 2002 byly pouÏity návrhy a podkla-
dy jednotliv˘ch odborÛ a bylo pfiihlédnuto k oãekávanému v˘sledku hospo-
dafiení, dosaÏeného v minulém roce. Vycházelo se z upraveného rozpoãtu
2001.
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Ze školských zařízení obvodu
Podíl školy na kultivování mladého člověka

S OTÁZKOU, JAK¯ JE PODÍL

·KOLY NA KULTIVOVÁNÍ MLA-

DÉHO âLOVùKA, JSEM SE OBRÁ-

TIL NA ¤EDITELKU ZÁKLADNÍ

·KOLY NA BOHUMÍNSKÉ ULICI

72 VE SLEZSKÉ OSTRAVù MGR.

ZDE≈KU HALAKUCOVOU.

❒ Jak˘ je tedy, paní fieditelko,
podle Va‰eho názoru, podíl Va‰í
‰koly na formování a kultivování
v˘voje ÏákÛ?

Odpovûì na Va‰i otázku bych zaãa-

la konstatováním, Ïe na‰e ‰kola má

‰tûstí ve v˘bûru pedagogick˘ch a v˘-

chovn˘ch pracovníkÛ. Tato skuteãnost

nám umoÏÀuje uplatÀovat ve v˘chov-

ném a vzdûlávacím procesu a v plném

rozsahu naplÀovat Ïivotem a praxí

ovûfienou skuteãnost, Ïe pfiíklady a

prostfiedí vychovávají. K formování

osobnosti ÏákÛ bezpochyby patfií také

urãitá volnost. Mám na mysli zejména

volnost projevu, moÏnost vyjádfiit se

napfi. k prÛbûhu vyuãovacího procesu,

volnoãasov˘m aktivitám apod. 

❒ Jak se takováto volnost ÏákÛ
uplatÀuje v praxi?

Îáci mají moÏnost v prÛbûhu vyu-

ãování i mimo nûj zcela samozfiejmû a

neformálnû (a také tak ãiní) dotazovat

se na záleÏitosti, které je zajímají. Po-

kud vím, tak zatím se nestalo, Ïe by

nûkter˘ z tûchto dotazÛ ãi námûtÛ tzv.

zapadl nebo zÛstal bez jakékoliv odez-

vy. 

Jako jeden z pfiíkladÛ mohu uvést,

Ïe k tomuto pfiíkladu komunikace me-

zi pedagogy a Ïáky slouÏí i ãasopis

„KameÀák“, prostfiednictvím kterého

mají Ïáci moÏnost formou napfi. rozho-

vorÛ klást otázky pfiedstavitelÛm ‰koly

a tak se dozvûdût leccos tfieba i ze sou-

kromého Ïivota pedagogÛ nebo v˘-

chovn˘ch pracovníkÛ. 

âasopis „KameÀák“ je jednou ze

dvou tiskovin, které ve ‰kole vycháze-

jí. Je to periodikum, které je vyjádfie-

ním vlastní iniciativy ÏákÛ na‰í ‰koly,

pfiiãemÏ redakãní rada je sloÏena z Ïá-

kÛ vy‰‰ích roãníkÛ. Nicménû to samo-

zfiejmû neznamená, Ïe by do tohoto ãa-

sopisu nemohli pfiispívat sv˘mi námû-

ty a názory Ïáci mlad‰í. Dal‰ím, nemé-

nû podstatn˘m posláním zmínûného

ãasopisu, je informování ostatních Ïá-

kÛ o aktivitách jejich spoluÏákÛ na po-

li kulturním a sportovním jak na pÛdû

‰koly, tak mimo ni. Takto se mohou

Ïáci na‰í ‰koly dozvûdût, ktefií z jejich

kamarádÛ si zdárnû vedou v oblastech

kultury ãi sportu na úrovni na‰eho re-

gionu, popfiípadû i v mûfiítku celostát-

ním. 

Dal‰í tiskovinou, kterou ‰kola vydá-

vá, je tzv. „Kontakt“. Jedná se o zpra-

vodaj, jeÏ si klade za cíl zejména in-

formovat rodiãe, Ïáky a pfiátele ‰koly o

organizaci daného ‰kolního roku, o zá-

jmov˘ch krouÏcích, o termínech koná-

ní tfiídních schÛzek, moÏnostech kon-

zultací rodiãÛ a ÏákÛ s pedagogick˘mi

a v˘chovn˘mi pracovníky. 

Urãité uvolnûní pobytu na‰ich ÏákÛ

v prÛbûhu vyuãovacího procesu spat-

fiujeme napfiíklad ve skuteãnosti, Ïe

jsme upustili od zvonûní na zaãátku a

na konci jednotliv˘ch vyuãovacích ho-

din, coÏ samo o sobû na stranû druhé

pfiedpokládá vãasn˘ nástup uãitelÛ do

vyuãování. I tento zdánlivû drobn˘ po-

ãin se podle mého názoru kladnû pro-

mítá do utváfiení vztahu mezi Ïáky a

uãiteli, jelikoÏ tím pedagog opût dává

najevo, Ïe po pfiestávce je nutné se s

urãitou dávkou disciplinovanosti a se-

bekáznû soustfiedit na dal‰í ãást vzdû-

lávacího programu. 

❒ MÛÏete podrobnûji pohovofiit o
zájmov˘ch aktivitách va‰ich ÏákÛ?

Samozfiejmû, Ïe i v na‰í ‰kole mají

Ïáci pomûrnû ‰irokou paletu moÏností,

jak vyuÏít úãelnû voln˘ ãas mimo

vlastní vyuãování. Opût zde vyuÏívá-

me momentu, Ïe jejich volnoãasové

aktivity neorganizujeme, n˘brÏ nabízí-

me moÏnosti a podmínky k uplatÀová-

ní zájmÛ. Pokud bych mûla jmenovat

nûkteré zájmové krouÏky, které mají

urãitou tradici a jsou nejvíce nav‰tûvo-

vány, musím uvést zejména: poãítaão-

vé hry, krouÏky turistick˘, chemick˘,

tenisov˘, kopanou, sborov˘ zpûv a

anglick˘ jazyk. Zájem o jednotlivé

krouÏky je diferencovan˘, a to zejmé-

na z hlediska cílov˘ch skupin ÏákÛ,

pfiiãemÏ pod tímto pojmem mám na

mysli pfiedev‰ím rozdûlení podle vûku

dûtí. 

❒ Jak byste zhodnotila chování a
vystupování va‰ich ÏákÛ navenek,
napfiíklad pfii jejich úãasti na kul-
turních, popfiípadû sportovních ak-
cích?

Na tomto místû mi nezb˘vá, neÏ Ïá-

ky na‰í ‰koly pochválit. Ze své peda-

gogické praxe vím, Ïe nûkdy b˘vají

problémy s ukáznûností ÏákÛ pfii ná-

v‰tûvách kulturních akcí, kter˘ch se

jednotlivá ‰kolská zafiízení úãastní v

rámci v˘chovn˘ch programÛ ‰kol. 

K v˘‰e uvedenému konstatování mû

opravÀují nûkterá vyjádfiení ÏákÛ na‰í

‰koly, kdy se pozastavují a podivují

nad nevhodn˘m jednáním sv˘ch vrs-

tevníkÛ z jin˘ch ‰kol pfii zmínûn˘ch

akcích. Za rozhovor podûkoval
Oldfiich Herzig 

Vánoční turnaj
Vánoce jsou za námi a s nimi i spor-

tovní vánoãní turnaj. Pfied vánoãními

svátky se totiÏ v Základní ‰kole na

Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû ko-

nala dÛleÏitá sportovní utkání, kde se

stfietly proti sobû jednotlivé tfiídy prv-

ního i druhého stupnû. Na‰i nejmen‰í,

prvnáãci a druháãci, soutûÏili v závo-

div˘ch hrách. Museli zvládnout ‰tafe-

tové bûhy, slalom s míãem, s kolíkem

i s obruãí, ale také posilování. DÛleÏi-

t˘m faktorem nebyla jen rychlost, ale i

zruãnost a obratnost. V‰echny dûti

pfiedvedly skvûl˘ zápal pro hru a fair

play. 

Îáci tfietích, ãtvrt˘ch, pát˘ch a

‰est˘ch tfiíd se utkali ve vybíjené.

V‰echny zápasy byly velmi vyrovna-

né, vÏdyÈ dûti bojovaly velmi urputnû.

Nakonec samozfiejmû zvítûzilo to nej-

silnûj‰í druÏstvo. 

Îáci sedm˘ch aÏ devát˘ch tfiíd se

rozhodli pro volejbal a pfiedvedli zapá-

lenou hru plnou pfiesn˘ch podání a ost-

r˘ch smeãÛ. Vítûzné druÏstvo se po

skonãení celého turnaje je‰tû utkalo s

v˘bûrem sebevûdom˘ch uãitelÛ, ktefií -

jak se dalo ãekat - byli poraÏeni. Tento

exhibiãní zápas v‰ak mûl hlavnû poba-

vit, coÏ se také stalo, a dokázat, Ïe i

uãitelé mají sportovního ducha a smy-

sl pro humor. 

V‰echny vítûzné tfiídy získaly velk˘

dort, ostatní druÏstva byla odmûnûna

sladkostmi. Vánoãní turnaj byl velmi

úspû‰n˘ a dûti se jiÏ tû‰í na dal‰í spor-

tovní akce. Podûkování si zaslouÏí Ïá-

ci deváté tfiídy za provedení barevné

v˘zdoby tûlocviãny a pomoc pfii orga-

nizování turnaje. 
Petra Videnková

Děti ze Zvláštní školy 
Na Vizině děkují

Vánoce jsou za námi, v‰echny oslavy

a dárky jsou pomalu zapomenuty, ale ne

dûtmi ze Zvlá‰tní ‰koly internátní Na Vi-

zinû. Zde byly oslavy tûchto nejkrásnûj-

‰ích svátkÛ v roce nad oãekávání pfiíjem-

né a veselé. A to nejen zásluhou vycho-

vatelÛ a vedení ‰koly, ale hlavnû díky

pochopení a snaze tûch, ktefií k oslavám

pfiispûli. Dûkujeme lesníkÛm ze ·ilhefio-

vic za stromeãek a za finanãní dary âes-

komoravské stavební spofiitelnû, a.s.,

âeské poji‰Èovnû, a. s. , firmû EMCO,

spol. s r.o. a v neposlední fiadû Úfiadu

mûstského obvodu Slezská Ostrava. Dá-

le pak tûm, ktefií rozjasnili na‰e tváfie a

ukázali své umûní - studentÛm Janáãko-

vy konzervatofie Ostrava Tomá‰i Dame-

covi, Markétû Stehlíkové, Venduli Str-

nadové a Albertu âubovi a jejich vyuãu-

jícím - prof. A. Janotové a prof. V. Vojt-

kové. 

Máme nov˘ rok, vzpomínky na svátek

v‰ak zÛstávají, cítíme, Ïe nejsme tak

opu‰tûné a bez zájmu na‰eho okolí.

V‰em chceme podûkovat, vÏdyÈ na‰e

proÏitá radost je jejich zásluhou. 
Dûti ze Zvlá‰tní ‰koly Na Vizinû

Školička v Antošovicích se představuje
Vzhledem k tomu, Ïe období zápisÛ

do ‰kolsk˘ch zafiízení je tady, rádi by-

chom se krátce pfiedstavili. 

Základem koncepce na‰í ‰koly je

tolerance, vstfiícné a partnerské vzta-

hy, a to jak dûtí, tak personálu, sebere-

alizace a svoboda dûtí pfii hfie. Zamû-

fiujeme se také na rozvoj dûtsk˘ch zá-

jmÛ formou následujících krouÏkÛ: 

- Cviãení jógy - pro Ïivûj‰í dûti.

Rozvíjí pfiedstavivost a soustfiedûní a

pomáhá sebepoznání. SniÏuje také po-

city úzkosti a deprese. 

- Keramick˘ krouÏek - zde dûti pro-

cviãují manipulaci prstÛ, pfiiãemÏ se v

dûvãátcích a chlapcích probouzí tvofii-

vost, v˘tvarn˘ cit a vnímání prostoru,

to v‰e pod odborn˘m vedením. 

- Pfiedplavecká v˘chova - dûti si v

malém v˘ukovém bazénu osvojují zá-

kladní plavecké dovednosti. Odbor-

nou v˘uku provádûjí zamûstnanci

soukromé plavecké ‰koly a pfieprava

dûtí je zaji‰Èována tak, aby na dûti ne-

byla kladena velká fyzická zátûÏ. 

- Hra na zobcovou flétnu - je urãe-

na pfied‰kolákÛm a tûm, ktefií jsou ná-

chylní k onemocnûní d˘chacích cest.

Dûti se zde uãí soustfiedûní a hudeb-

ním dovednostem. Pracují s kvalitní-

mi flétniãkami, jeÏ mají ve ‰kole k

dispozici. Vstup do matefiské ‰koly je

rodiãÛm umoÏnûn kdykoliv. K náv‰tû-

vû srdeãnû zve 

personál Matefiské ‰koly 

na Chalupovû ulici v Anto‰ovicích.

Zápisy do mateřských škol
UpozorÀujeme, Ïe zápisy do matefi-

sk˘ch ‰kol se budou konat ve dnech 12. a
13. bfiezna 2002 od 8.00 do 15.00 hod.

Pozn.: V nûkter˘ch matefisk˘ch ‰ko-

lách jsou je‰tû volná místa pro umístûní

dûtí v leto‰ním roce. BliÏ‰í informace

podají fieditelky M·. 

Uvádíme seznam matefisk˘ch ‰kol a

pfiíslu‰ná telefonní ãísla:

M·, Zámostní ulice, Slezská Ostrava

fieditelka: Libu‰e Lankoãí

tel. ã. 624 17 45

M·, Bohumínská ulice, Sl. Ostrava

fieditelka: Marie Richtárová

tel. ã. 624 15 68

M·, Jaklovecká ulice 14, Sl. Ostrava

fieditelka: Hana Holcová

tel. ã. 624 81 72

M·, Slívova 631, Slezská Ostrava

fieditelka: Danu‰e Lhotská

tel. ã. 623 50 82

M·, Na Li‰ãinû, Ostrava-Hru‰ov

fieditelka: Miroslava Kufová

tel. ã. 624 11 49

M·, Anto‰ovice

fieditelka: Marie Chrbiatová

tel. ã. 623 91 93

M·, Keramická ulice 8, Muglinov

fieditelka: Mgr. Jarmila Chlopková

tel. ã. 624 25 36

M·, Chrustova ulice 11, Hefimanice

fieditelka: Milena Veliãková

tel. ã. 624 81 63

M·, PoÏární ulice, Hefimanice

fieditelka: Lenka AneÏková

tel. ã. 623 62 78

M·, Nástupní 19, Kunãiãky

fieditelka: Vlasta Knoppová

tel. ã. 623 73 20

M·, Fr˘decká 426, Kunãice

fieditelka: Jifiina Skafiupová

tel. ã. 623 79 27

M·, Komerãní 22 a, Muglinov

Jaroslava ·tûpánová

tel. ã. 624 50 78. 
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Bezplatný sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

(Kontejnery budou pfiistavovány na níÏe uveden˘ch místech v dobû od 10.00

do 18.00 hodin). 

K. ú. Umístûní sbûrny Datum pfiistavení

Kunãiãky ·krobálkova-PstruÏí 18. 3. 2002

Sl. Ostrava Slívova-Na Souvrati 19. 3. 2002

Sl. Ostrava Na Burni, u domu

ãp. 1085/16 20. 3. 2002

Muglinov Komerãní, u KD 21. 3. 2002

Hefimanice ·vejdova-Vrbická 22. 3. 2002

Hru‰ov Na Li‰ãinû-Kotalova 25. 3. 2002

Koblov Koblovská-Lamafi 26. 3. 2002

Slezská Ostrava nám. J. Gagarina

(z pravé strany ÚMOb Sl. Ostrava) 29. 3. 2002

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb Statutárního mûsta Ostravy-ÚMOb

Slezská Ostrava ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r.o., organizuje na jafie ro-

ku 2002 bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu. 

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

Îádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, stavební suÈ, pneumatiky,

domovní a nebezpeãn˘ odpad. 

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

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

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

jeden den v dobû od 10.00 do 18.00 hodin. UpozorÀujeme, Ïe tato akce není ur-

ãena pro právnické osoby!

Rozmístûní velkoobjemov˘ch kontejnerÛ v roce 2002
I. cyklus od 18. do 20. bfiezna 2002
k. ú. ulice bliÏ‰í urãení

Kunãice n. O. Na âervence u kfiiÏ. se starou Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou

U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. ulic PstruÏí a ·krobálkovy

PstruÏí park u Nadaãní ulice

Bofiivojova-Osadní kfiíÏení ulic

Polní osada-Zdaru kfiíÏení ulic

II. cyklus od 20. do 22. bfiezna 2002

Sl. Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské poblíÏ b˘v. Domu mládeÏe

Zvûfiinská u parãíku

M. Svobody kfiiÏ. s ul. Vozaãskou

Michálka kfiiÏ. ulic Na Najmanské

a Michalské

·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince

Slívova Na Souvrati

III. cyklus od 22. do 25. bfiezna 2002
Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16

Kamenec parkovi‰tû u samoobsluhy

Olbrachtova kfiiÏ. s ulicí M. D. Rettigové

Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská ul. U Jeslí

Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského

Hladnovská sídli‰tû-parkovi‰tû

IV. cyklus od 25. do 27. bfiezna 2002
Muglinov Okrajní u kfiiÏ. s ulicí ·védskou

st. Hladnovská u kfiiÏ. s ulicí Komerãní

(u Kulturního domu)

Vanãurova u kfiiÏ. se Zemanskou ulicí

Sl. Ostrava Sionkova u domu ãp. 6

8. bfiezna u domu ãp. 1

Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s Kladivovou ulicí

PoÏární u hasiãské zbrojnice

V. cyklus od 27. do 29. bfiezna 2002
Hefimanice K Oskarce u kfiiÏ. se Záblatskou ulicí

·vejdova u kfiiÏ. s Vrbickou ulicí

Fi‰erova u kfiiÏ. s Mare‰ovou ulicí

Na Buãinû u kfiiÏ. s Po‰tulkovou ulicí

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

Kaplífiova u kfiiÏ. s ÎiÏkovou ulicí

Moravcova u kfiiÏ. se ·imonovou ulicí

VI. cyklus od 29. bfiezna do 2. dubna 2002
Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. se Îalmanovou ulicí

Kanczuckého u Orlovské ulice

Na Li‰ãinû u kfiiÏ. ulic V Korunce a Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s Koblovskou ulicí

Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická u Nové ‰achty

Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus od 2. do 5. dubna 2002
Anto‰ovice Anto‰ovická Lopuchová

Koblov Îabník u domu ãp. 241/15

Hefimanice Brigádnická u ul. J. Baná‰e

Sl. Ostrava Kramoli‰ova u ul. âtvercové

Keltiãkova u ul. H˘bnerovy

Stromovka u Z00

Kunãiãky Na Rampû u ul. Pernerovy

Rozmístění kontejnerů pro sběr nebezpečného odpadu

Statutární mûsto Ostrava - Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz, Pro-

ke‰ovo nám. 8, Ostrava vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pronájem bytÛ I. katego-

rie a II. kategorie: 

prohlídky dne
ulice byt. ã. vel. kat. 4. 3. 5. 3.
Havífiská 14 4 1+1 I. 13.00 8.00

Hornopolní 43 8 1+1 I. 13.45 8.45

Veleslavínova 8 11 1+1 II. 14.20 9.20

30. dubna 1 51 0+1 I. 14.35 9.35

NádraÏní 73 16 0+1 I. 14.50 9.50

NádraÏní 73 88 0+1 I. 15.50 10.50

Podûbradova 83 1 1+1 I. 15.20 10.20

BliÏ‰í informace podá p. Adamovsk˘, odbor bytového hospodáfiství ÚMOb

Moravská Ostrava a Pfiívoz, ã. dv. 317, tel. ã. 628 42 04. 

Nabídka pronájmu bytů v Moravské Ostravě 
a Přívozu

UpozorÀujeme, Ïe dnem 1. 3. 2002

nab˘vá úãinnosti obecnû závazná vy-

hlá‰ka ã. 1/2002 o zabezpeãení vefiej-

ného pofiádku a ãistoty pfii chovu a dr-

Ïení zvífiat na území Statutárního mûs-

ta Ostravy, která v ãlánku 3 stanoví

podmínky chovu a drÏení zvífiat - cho-

vatel nebo drÏitel zvífiete je povinen

pfii chovu zvífiat dbát pravidel pro ne-

naru‰ování vefiejného pofiádku ve

mûstû a stanoven˘ch na ochranu bez-

peãnosti, zdraví a majetku osob. Cho-

vatel nebo drÏitel psa je také povinen

opatfiit psa obojkem a evidenãní

známkou vydanou úfiadem mûstského

obvodu. V ãlánku 4 je zdÛraznûno, Ïe

chovatel nebo drÏitel psa je povinen

zabezpeãit zvífie tak. aby na vefiejn˘ch

prostranstvích, s v˘jimkou míst k to-

mu urãen˘ch, volnû nepobíhalo, psy

vést na vodítku, neumoÏÀovat zvífia-

tÛm pfiístup na dûtská a sportovní hfii‰-

tû a pískovi‰tû, pfiípadnû dal‰í místa,

která jsou pro tento úãel oznaãena v˘-

straÏnou tabulkou a zamezit zvífieti

voln˘ vstup do vefiejnû pfiístupn˘ch

prostorÛ. 

Zabezpeãení ãistoty je rozvedeno v

ãlánku 5, kter˘ stanoví, Ïe chovatel

nebo drÏitel zvífiete je povinen zajistit,

aby zvífie sv˘mi exkrementy nezneãis-

Èovalo vefiejná prostranství, vefiejnû

pfiístupné prostory a vefiejná zafiízení.

Pokud ke zneãistûní dojde, je majitel

psa povinen bezodkladnû tuhé zvífiecí

exkrementy z tûchto míst odstranit ve

vhodném obalu do sbûrn˘ch nádob k

tomu urãen˘ch. 

(Pozn.: Seznam míst, kde se nachá-

zejí ko‰e na psí exkrementy, byl uve-

fiejnûn ve Slezskoostravsk˘ch novi-

nách v loÀském roce.)

P o r u ‰ e n í povinností stanove-

n˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰-

kou lze postihovat jako pfiestupek, ne-

bo jin˘ správní delikt. 

Místem urãen˘m pro voln˘ pohyb

zvífiat bez vodítka je v mûstském ob-

vodu Slezská Ostrava pozemek parc.

ã. 4879/1 mezi ulicemi ·milovského a

âs. armády. 

Pro informaci uvádíme tel. ã. Mûst-

ské policie - úseku odchytu zatoula-

n˘ch psÛ: 696 72 88. 

Ing. I. Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Z OZV č. 1/2002 o zabezpečení 
veřejného pořádku a čistoty při chovu

a držení zvířat na území 
Statutárního města Ostravy

Odpady ze zahrad a domácností nepatfií do kontejnerÛ, 
umístûn˘ch na muglinovském hfibitovû

Projevem bezcitnosti a neúcty k zemfiel˘m jsou ãiny nûkter˘ch obãanÛ, ktefií

odkládají nepotfiebn˘ odpad ze zahrad (trávu, ofiezané vûtve) a domácností (skfií-

nû, vozíky) do pfiistaven˘ch kontejnerÛ. Ty mají slouÏit pro hfibitovní odpad (su-

ché vûtve, suché kytice, vyhofielé svíãky). 
Dagmar Ulmanová,  vedoucí Hfibitovní správy



Bfieznové „Dny ostravsk˘ch ãtená-

fiÛ“ jsou jiÏ v knihovnách obvodu

Slezská Ostrava tradicí. Knihovnice

také letos pfiipraví zejména pro dûti za-

jímavé hry, vûdomostní kvízy ãi v˘-

tvarné soutûÏe o drobné ceny. Bude

probíhat vyhodnocení soutûÏe „Pod

olympijsk˘mi kruhy”, kterou knihov-

nice pfiipravily u pfiíleÏitosti leto‰ní

zimní olympiády. Nejlep‰í znalci spor-

tovních vûdomostí budou samozfiejmû

patfiiãnû ocenûni. Ve znamení blíÏících

se Velikonoc pak bude probíhat v˘-

tvarná soutûÏ „O nejkrásnûj‰í veliko-

noãní vajíãko“. V pfiíslu‰ném dni bu-

dou v uveden˘ch poboãkách opût pro-

minuty sankãní poplatky, jak to jiÏ b˘-

vá zvykem, a bude moÏné zakoupit si

za pfiíjemnû nízké ceny vyfiazené kni-

hy. 

Dny ãtenáfiÛ budou probíhat v
následujících termínech: 

V pátek 22. bfiezna v knihovnû v

Základní ‰kole v Koblovû. Otevfieno

od 11.00 do 14.30 hodin. 

V pondûlí 25. bfiezna v knihovnû v

Muglinovû v Kulturním domû na ulici

Na Druhém. Otevfieno od 9.00 do

11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. – V

knihovnû ve Slezské Ostravû na Dû-

diãné ulici. Otevfieno od 9.00 do 12.00

a od 13.00 do 17.30 hodin. 

V úter˘ 26. bfiezna v knihovnû v

Hefimanicích na Vrbické ulici. Otevfie-

no od 9.00 do 11.30 hodin a od 12.00

do 16.00 hodin. – V knihovnû v Kun-

ãiãkách na Holvekovû ulici. Otevfieno

od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00

hodin. 

Usmûvavé knihovnice se budou tû-

‰it na v‰echny dûtské i dospûlé ãtená-

fie, pro které pfiipraví drobné odmûny

za úspûchy pfii soutûÏích a hlavnû

spoustu zajímav˘ch knih, jak to má

ostatnû v knihovnû b˘t. Knihovnice rá-

dy uvítají nejen staré známé tváfie, ale

i nové ãtenáfie, ktefií se pfiijdou do kni-

hoven teprve pfiihlásit. 

Neváhejte, vÏdyÈ nejen pejsci, ale i

knihy jsou nejlep‰ími pfiáteli ãlovûka!
·árka Porubová,  

vedoucí knihoven
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V souvislosti s novou obecnû zá-

vaznou vyhlá‰kou Statutárního mûsta

Ostravy ã. 6/2001, která platí od 1.

ledna 2002 a jíÏ je stanoven poplatek

za komunální odpad ve v˘‰i 384, -Kã

na osobu a rok, sdûlujeme na‰im ná-

jemníkÛm, Ïe Rada mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na svém zasedání

31. 1. 2002 rozhodla, Ïe nebude za-

bezpeãovat odvod poplatkÛ za komu-

nální odpad v obecních domech. 

Nájemníci byli povinni se k tomuto

poplatku pfiihlásit vyplnûním a odeslá-

ním tiskopisu zaslaného Magistrátem

mûsta Ostravy. 

ZároveÀ se omlouváme tûm z vás,

kter˘m jsme v dobû pfied 31. lednem

2002 sdûlili, Ïe budeme poplatek vy-

bírat a odvádût i nadále. Ti z vás, kte-

fií jiÏ vyplnili tiskopis„Oznámení spo-

leãného zástupce“tím zpÛsobem, Ïe

poplatek bude odvádût Mûstsk˘ ob-

vod Slezská Ostrava, musí tiskopis

vyplnit znovu. Formuláfi vám poskyt-

neme na odboru bytového hospodáfi-

ství. 

Poãínaje mûsícem bfieznem 2002

bude nájemné za uÏívání bytu kaÏdé-

mu nájemníkovi o tento poplatek sní-

Ïeno. Vybrané poplatky za mûsíc le-

den a únor 2002 budou nájemníkÛm

vráceny formou sníÏení nájemného v

mûsíci bfieznu 2002. 
Ing. Pavel Slab˘, 

vedoucí odboru bytového
hospodáfiství

O poplatcích za komunální odpad
Od 1. ledna leto‰ního roku platí no-

vá obecnû závazná vyhlá‰ka ã.

6/2001, kterou se stanoví poplatek za

komunální odpad. Vyhlá‰ka byla vy-

dána v souladu s novelou zákona o

místních poplatcích (zákon ã.

565/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ) a zákona o odpadech. 

Poplatníkem poplatku je kaÏdá fy-

zická osoba, která má na území mûsta

Ostravy trval˘ pobyt a dále osoby,

které na území mûsta Ostravy vlastní

stavbu urãenou nebo slouÏící k indivi-

duální rekreaci, kde není k trvalému

pobytu hlá‰ena Ïádná osoba. 

ZpÛsob odvodu poplatku se nemû-

ní: za poplatníka (tj. kaÏdou fyzickou

osobu) mÛÏe poplatek odvést zástup-

ce, za domácnost spoleãn˘ zástupce,

za rodinné nebo bytové domy vlastník

nebo správce. 

V˘‰e poplatku za komunální od-
pad ãiní 384, -Kã za rok na osobu. 

Poplatek je nutno uhradit:

- jednorázovû do 15. dubna, nebo

ve dvou splátkách, a to do 15. dubna a

15. fiíjna bûÏného roku, nebo ve 12

splátkách, a to jen v pfiípadû, je-li po-

platek placen prostfiednictvím SIPO

(sdruÏené inkaso plateb obyvatelstva),

a to v termínech splatnosti SIPO. 

ZpÛsoby placení poplatku:
- bezhotovostním pfievodem z úãtu

vedeného u penûÏního ústavu na úãet

správce poplatku, ãíslo úãtu

0600062862/3400, veden˘ u UNION

banky Ostrava, a. s., nebo

- po‰tovní poukázkou vydanou Ma-

gistrátem mûsta Ostravy, nebo

- prostfiednictvím tzv. inkasa (SIPO

- sdruÏené inkaso plateb obyvatel),

nebo

- v hotovosti v pokladnû Magistrátu

mûsta Ostravy (budova Nové radni-

ce).

Vãas nezaplacené (neodvedené po-

platky) lze postihnout zv˘‰ením po-

platku aÏ o 50 % podle zákona o míst-

ních poplatcích. 

Ve zcela vyjímeãn˘ch a odÛvodnû-

n˘ch pfiípadech lze poplatek sníÏit a

prominout, a to na základû písemné

Ïádosti poplatníka. Za tuto Ïádost je

v‰ak poplatník povinen uhradit správ-

ní poplatek ve v˘‰i 200, -Kã podle sa-

zebníku správních poplatkÛ (zákon ã.

368/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ). 

Poplatková povinnost zaniká dnem,

kdy byla fyzická osoba odhlá‰ena z tr-

valého pobytu na území mûsta Ostra-

vy nebo byla u rekreaãního objektu

zapsána do katastru nemovitostí zmû-

na vlastníka. 

Poplatník se k poplatku musel pfii-

hlásit do 15. 2. 2002, pfiípadnû tak

musí uãinit do 30 dnÛ ode dne, kdy

mu vznikla povinnost platit poplatek

nebo ohlásit zmûnu. NA JIÎ ZARE-
GISTROVANÉ POPLATNÍKY se
povinnost registrace nevztahuje.
Pfiihlásit se k poplatku byli povinni

v‰ichni ti, ktefií dosud k placení po-

platku pfiihlá‰eni nebyli a poplatek za

nû nadále nebude odvádût správce ne-

bo vlastník domu. A to odesláním ti-

skopisÛ, které jsou k dispozici v infor-

maãním stfiedisku nebo na odboru fi-

nancí a rozpoãtu Magistrátu mûsta

Ostravy, Proke‰ovo nám. 8. 

Vyplnûn˘ tiskopis lze zaslat i pro-

stfiednictvím e-mailové adresy: komu-

nalniodpad@mmo.cz. Po provedené

registraci budou obãanÛm, ktefií nebu-

dou poplatek platit prostfiednictvím

inkasa (SIPO), zasílány po‰tovní pou-

kázky, a to v termínech splatnosti po-

platku. 

Korespondenci, t˘kající se placení

poplatku, zasílejte na Magistrát mûsta

Ostravy, Proke‰ovo nám. 8, 729 30

Ostrava, odbor financí a rozpoãtu.

Korespondenci, t˘kající se objednává-

ní nádob a reklamaci sluÏeb, zasílejte

na Magistrát mûsta Ostravy, odbor

komunální a bytov˘, Proke‰ovo ná-

mûstí 8, 729 30 Ostrava. 

Formuláfi je rovnûÏ zvefiejnûn na

webov˘ch stránkách mûsta Ostravy

www.mmo.cz. 

Oznámení nájemníkům bytů ve správě 
Městského obvodu Slezská Ostrava

Pozvánka na Dny čtenářů
Ilustraãní foto z loÀského Dne ãtenáfiÛ. 

Zoologická zahrada vyhlašuje
soutěž o nejkrásnější ptačí budku

Podle kalendáfie je je‰tû zima, ale

mysleme jiÏ na blíÏící se jaro a ukaÏme

ptákÛm, Ïe na nû nezapomeneme ani

pfii jejich nastávajících starostech o po-

tomstvo a postarejme se jim o hnízdní

budky. 

Chcete-li se zúãastnit na‰í soutûÏe,

zhotovte ptaãí budku a do 22. bfiezna 

ji odevzdejte na vrátnici nebo ve v˘-

ukovém stfiedisku Zoologické zahrady

na Michálkovické ulici 197. Budku

oznaãte sv˘m jménem a pfiíjmením,

uveìte vûk a adresu a pro kter˘ druh

ptákÛ je budka urãena. Mûla by b˘t

zhotovena z pfiírodního materiálu a od-

povídat sv˘mi rozmûry pfiíslu‰nému

druhu ptactva. 

Porota sloÏená z pracovníkÛ zoo vy-

bere nejvhodnûj‰í budky, které budou

rozvû‰eny v areálu zoo. V˘herci NEJ...

budek budou pozváni do zoologické za-

hrady a odmûnûni. V‰echny budky bu-

de moÏné si prohlédnout ve v˘ukovém

pavilonu zoo l. dubna 2002, kde bude

probíhat od 13 hodin program ke Dni

ptactva. Bude moÏné si prohlédnout v˘-

stavu obrázkÛ ptákÛ, jeÏ namalovaly

dûti z matefisk˘ch ‰kol, v˘stavu ptaãích

preparátÛ, chybût nebudou ani ukázky

práce s ptáky v terénu.

V tento den budou mít do zoo vstup

zdarma v‰ichni náv‰tûvníci s ptaãím

pfiíjmením. 

Pfiedání cen vítûzÛm soutûÏe o nej-

krásnûj‰í ptaãí budku se uskuteãní 22.

dubna na Masarykovû námûstí v Ostra-

vû v rámci oslav Dne Zemû. 

BliÏ‰í informace podá J. Zemanová,

tel. ã. 624 12 69/kl. 29.

Zveme vás
V obfiadní síni slezskoostravské

radnice se uskuteãní 16., 17. a 23.

dubna 2002 absolventské koncerty

ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly Ed-

varda Runda. Zaãátky v 17 hodin. 
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âl. I. 
ZpÛsoby prodeje obecního bytového a nebytového fondu
1. Prodej domu jako celku, vãetnû souvisejícího pozemku. 

2. Prodej jednotliv˘ch bytov˘ch jednotek - byt nebo nebytov˘ prostor dle

zákona ã. 72/1994 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

âl. II. 
Zásady pro prodej obytn˘ch domÛ
1. K prodeji budou nabízeny obytné domy ve vlastnictví Statutárního mûsta

Ostravy - Mûstského obvodu Slezská Ostrava. 

2. Úkony k prodeji obytného domu jako celku budou zahájeny v pfiípadû, Ïe

bude projeven zájem o koupi: 

a) právnickou osobou vytvofienou z více neÏ 50 % nájemcÛ jednotek v do-

mû (napfi. druÏstvo),

b) minimálnû jedním nájemcem jednotky v domû,

c) tfietí osobou (fyzickou i právnickou). 

3. Pfiednostní právo koupû se pfiiznává stávajícím nájemcÛm bytÛ v obytném

domû. Tito pfiednostní právo koupû ztrácejí, pokud o koupi nepotvrdí zájem do

dvou mûsícÛ od v˘zvy o koupi zaslané MOb Slezská Ostrava. 

4. Prodej obytn˘ch domÛ bude realizován vãetnû zastavûného pozemku

a souãasnû bude fie‰en i vztah budoucího vlastníka (kupujícího) k pozemku

tvofiícím s domem funkãní celek (napfi. pronájem). 

5. V pfiípadû, Ïe prodej bude realizován, nebude SMO-Mûstsk˘ obvod Slez-

ská Ostrava poskytovat stávajícím nájemcÛm náhradní byty. 

6. Pfied podpisem kupní smlouvy musí b˘t kupujícím uhrazeny, pfiípadnû

pfievzaty ve‰keré pohledávky váznoucí na prodávané nemovitosti, vãetnû po-

hledávek za nájemné vãetnû sluÏeb, popfiípadû dal‰ích poplatcích (napfi. soud-

ních). 

âl. III. 
Zásady pro pfievod jednotek dle zákona ã. 72/1994 Sb., ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ
1. Statutární mûsto Ostrava - Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava bude pfied-

nostnû realizovat pfievody jednotek dle ustanovení zákona ã. 72/1994 Sb. v do-

mech, kde byl jiÏ v minulosti uskuteãnûn prodej dle dfiívûj‰ích pfiedpisÛ. 

2. Úkony k prodeji bytu nebo nebytovému prostoru v domû budou zahájeny

v pfiípadû, Ïe bude projeven zájem o koupi: 

a) právnickou osobou vytvofienou z více neÏ 50 % nájemcÛ jednotek v do-

mû (napfi. druÏstvo),

b) minimálnû 50 % nájemcÛ jednotek v domû. 

3. U bytÛ a jednotek uÏívan˘ch jako ateliér, ve kter˘ch nájemci v zákonné

lhÛtû nabídku neakceptovali, popfiípadû akceptovali, ale neuzavfieli kupní

smlouvu, zastupitelstvo mûstského obvodu individuálnû rozhodne o prodeji

jednotek se stávajícím nájemcem tfietím osobám. 

4. Souãasnû s pfievodem jednotky bude prodán odpovídající podíl na po-

zemku zastavûném domem a bude fie‰en i vztah budoucích vlastníkÛ k pozem-

kÛm tvofiícím s domem jeden funkãní celek. 

5. Pfied podpisem kupní smlouvy musí b˘t kupujícím uhrazeny, pfiípadnû

pfievzaty ve‰keré pohledávky váznoucí na prodávané nemovitosti, vãetnû po-

hledávek za nájemné vãetnû sluÏeb, popfi. dal‰ích poplatcích (napfi. soudních). 

âlánek IV. 
ZpÛsob stanovení kupní ceny pro prodej domÛ, bytÛ nebo nebytov˘ch

prostorÛ
1. Základem pro stanovení kupní ceny je cena zji‰tûná dle zákona ã.

151/1997 Sb., o oceÀování majetku,  v platném znûní (cena dle znaleckého po-

sudku). 

2. Z takto stanovené ceny je moÏno na základû projednání kaÏdého jednot-

livého pfiípadu poskytnout tyto slevy: 

a) 0 aÏ 20 % pfii prodeji stávajícímu nájemci,

b) 0 aÏ 20 % pfii nev˘hodné poloze domu,

c) 0 aÏ 20 %, je-li pfiedpokládána v následujících deseti letech rozsáhlá

oprava domu (napfi. stfiechy, rozvodÛ, fasády apod.),

d) 0 aÏ 10 % pfii úhradû celé kupní ceny pfii podpisu kupní smlouvy,

e) 0 aÏ 70 % ceny zastavûného pozemku. 

3. Celková v˘‰e slev pro dosavadní nájemce nesmí pfiesáhnout 70 % ceny

zji‰tûné dle zákona ã. 151/1997 Sb., o oceÀování majetku, v platném znûní

(cena dle znaleckého posudku). 

4. V pfiípadû, Ïe kupní cena nebude zaplacena v plné v˘‰i pfied podpisem

kupní smlouvy nebo v termínu sjednaném v kupní smlouvû a pfied podáním

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, bude Zastupitel-

stvu MOb Slezská Ostrava pfiedloÏen k rozhodnutí návrh na uzavfiení smlouvy

o koupi a o zfiízení zástavního práva ve prospûch SMO - MOb Slezská Ostra-

va. Úãinnost zástavní smlouvy bude vázána na podmínku nabytí vlastnického

práva kupujícím. 

Zaplacení kupní ceny lze zajistit i jin˘m zpÛsobem, tj. ruãením dvûma ruãi-

teli, vinkulací vkladu nebo kombinací uveden˘ch zpÛsobÛ. 

5. Doba splatnosti kupní ceny je nejv˘‰e 5 let ode dne podpisu kupní smlou-

vy. 

6. V pfiípadû, Ïe o koupi domu projeví zájem více zájemcÛ, bude kupní ce-

na stanovena na základû v˘bûrového fiízení nebo aukce. 

7. V pfiípadû, Ïe stávající nájemci bytÛ a jednotek uÏívan˘ch jako ateliér

ztratí právo pfiednostní koupû dle ãl. III., odst. 3 tûchto „Zásad“ a o koupi by-

tu ãi jednotky uÏívané jako ateliér projeví zájem více zájemcÛ, bude kupní ce-

na stanovena na základû v˘bûrového fiízení nebo aukce. 

âlánek V. 
Postavení a ãinnost orgánÛ Mûstského obvodu Slezská Ostrava k za-

bezpeãení prodeje obytn˘ch domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor dle tûchto
„Zásad“

1. Odbor majetkov˘ :

a) eviduje Ïádosti o prodej obytn˘ch domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ, 

b) na základû rozhodnutí o zámûru prodeje provádí nabídkové fiízení k pro-

deji (v˘zvy souãasn˘m nájemcÛm, vyvû‰ení na úfiední desce, Ïádost o projed-

nání zámûru prodeje na RMO, apod.), 

c) pfiedkládá Ïádosti o projednání slev na zasedání bytové komise prostfied-

nictvím bytového odboru, 

d) pfiedkládá Ïádosti o projednání slev na zasedání komise pro pfiípravu

smluv a pfievod majetku, 

e) zpracovává a prostfiednictvím pfiíslu‰ného místostarosty pfiedkládá návr-

hy na prodej Zastupitelstvu mûstského obvodu Slezská Ostrava k rozhodnutí. 

2. Odbor bytového hospodáfiství:

a) podává majetkovému odboru údaje o nájemcích v domech, 

b) dává zprávu o technickém stavu a vybavení domu, bytÛ ãi jednotky, 

c) pfiedkládá Ïádosti k vyjádfiení komisi bytové a poskytuje jí podklady pro

jednání. 

3. Komise bytová:

a) navrhuje na základû podkladÛ bytového odboru slevy z kupní ceny dle ãl.

IV., odst. 2, písm. a, b, c tûchto „Zásad“. 

4. Komise pro pfiípravu smluv a pfievod majetku:

a) jedná s budoucími kupujícími a dává stanovisko k úpravû vztahu k po-

zemkÛm tvofiícím s domem jeden funkãní celek, 

b) stanoví na základû podkladÛ majetkového odboru slevy z kupní ceny dle

ãl. IV., odst. 2, písm. d, e tûchto „Zásad“, 

c) jedná s budoucími kupujícími o zárukách za úhradu a dobû splatnosti

kupní ceny a podává k tomu stanoviska. 

Dal‰í ujednání
1. V pfiípadû, Ïe u prodeje jednotky vymezené dle zákona ã. 72/1994 Sb.,

v platném znûní, vznikl souãasn˘m nájemcÛm pfied prodejem jednotky dluh

na nájemném, vãetnû sluÏeb, popfiípadû dal‰ích poplatcích (napfi. soudních),

nebude kupní smlouva na koupi jednotky a podílu na pozemku uzavfiena dfií-

ve, dokud kupující tento dluh neuhradí, popfiípadû bude prodej fie‰en indivi-

duálnû. 

2. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán u Katastrálního úfiadu

v Ostravû poté, co bude zaplacena kupní cena v plné v˘‰i, nebo bude zaplace-

ní kupní ceny zaji‰tûno zpÛsobem uveden˘m v ãl. IV., odst. 4, tûchto „Zásad“. 

3. Tyto „Zásady“ budou pouÏity jako podklad pfii postupu Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava a komisí Rady MOb Slezská Ostrava pfii jednání o prodeji

obytn˘ch domÛ ãi pfievodu vlastnictví k jednotkám dle zákona ã. 72/1994 Sb.,

v platném znûní pfii nabídkovém fiízení a jako podklad pro rozhodnutí Zastupi-

telstva MOb Slezská Ostrava pfii rozhodování o tûchto pfievodech. O kaÏdém

prodeji rozhoduje zastupitelstvo individuálnû. 

4. Zastupitelstvo MOb Slezská Ostrava si vyhrazuje právo v odÛvodnûn˘ch

pfiípadech rozhodnout o jednotliv˘ch prodejích obytn˘ch domÛ ãi pfievodu

jednotek odli‰nû od tûchto„Zásad“. 

5. Tyto „Zásady pro prodej domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejí-

cích pozemkÛ“ z vlastnictví Statutárního mûsta Ostravy, svûfien˘ch Mûstské-

mu obvodu Slezská Ostrava, nab˘vají úãinnosti dnem 19. 12. 2001. 
Ing. Jan Svozil, v. r., starosta

pro prodej obytných domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 
z vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Slezská Ostrava



Ná‰ oddíl vznikl na PS Kamenec a

letos v záfií oslaví 10 let od svého zalo-

Ïení. Nyní jsme ãleny Klubu ãesk˘ch

turistÛ a Asociace turistick˘ch oddílÛ

dûtí a mládeÏe. Klubovnu máme v KD

Dûdina na Vrbické ulici v Ostravû-Hefi-

manicích. Do oddílu docházejí chlapci

a dûvãata ve vûku 7 aÏ 15 let. Vût‰ina z

nich je ze Z· Pû‰í a Z· Chrustova. 

Mezi na‰e stûÏejní ãinnosti patfií tu-

ristika a tábofiení. Pro ãleny na‰eho od-

dílu pfiipravujeme 1x za mûsíc jedno-

denní v˘pravu do okolí Ostravy, ná-

v‰tûvu tûlocviãny a bazénu, ãi celoví-

kendovou v˘pravu. Oddíl dále pofiádá

jarní a letní stanové tábory. 

Nováãci, ktefií k nám do oddílu pfii-

jdou, mají v prÛmûru tfii mûsíce na to,

aby se rozkoukali a zjistili, zda je na‰e

ãinnost bude bavit. Teprve poté zaplatí

ãlenské pfiíspûvky na cel˘ rok (150, -

Kã). 
V pfiíspûvcích je zahrnuto i poji‰tûní

dûtí na akcích. Je jim také vystavena

prÛkazka KâT, kterou lze vyuÏívat i

pro vyfiizování slev na dopravu. 

Mezi na‰e ãinnosti patfií i pravidelná

celovíkendová v˘prava rodiãÛ s dûtmi,

která je velmi oblíbená. 

Oddíl vedou zku‰ení vedoucí a in-

struktofii, ktefií mají samozfiejmû pfií-

slu‰né certifikáty pro tuto ãinnost. 

Na závûr bych chtûl zdÛraznit, Ïe od-

díl není jenom nûjak˘m krouÏkem, kde

by si dûti odsedûly dvû hodiny v klu-

bovnû, pro‰ly se na v˘pravû a zahrály si

nûjaké hry. V rámci oddílov˘ch ãinnos-

tí vedeme dûti k ãestnosti, zodpovûd-

nosti a k odhodlanosti dosahovat stále

lep‰ích v˘sledkÛ. Tak se vytváfií skupi-

na lidí, která si navzájem pomáhá. 

Máte-li zájem o bliÏ‰í informace o

na‰em oddílu, kontaktujte ing. Petra

Holu‰u, a to v pracovní dny na tel. ã.

568 35 21 nebo 0603 59 49 70, pfiípad-

nû se informujte pfiímo u jednotliv˘ch

vedoucích na schÛzkách v klubovnû

(úter˘ aÏ ãtvrtek 15.15 aÏ 17.15 hodin).

Pondûlí je vyhrazeno pro nov˘ nábor

dûtí, kter˘ chceme provést v Z· na Pû‰í

ulici bûhem mûsíce bfiezna. SchÛzky v

tento den by byly pravdûpodobnû nej-

vhodnûj‰í pro pfiíchod nov˘ch ãlenÛ,

ale toto rozhodnutí nechám na rodiãích.

Petr Holu‰a, 
vedoucí TOM 4330 Hogan

(redakãnû zkráceno)

Îivotní jubileum oslavil nedávno

znám˘ hudební skladatel a kapelník

Josef Markovsk˘. 

Narodil se v hornické rodinû na Zá-

rubku. Vyuãil se typografem a od roku

1941 zaãal pracovat v OKD. 

Lásku k hudbû získal od svého otce,

kter˘ malého Josefa vodil na zkou‰ky

místní hornické hudby. V dobû druhé

svûtové války zaloÏil pro své potû‰ení

spolu s bratry a otcem kapelu, jejíÏ

koncerty mohli poslouchat také poslu-

chaãi stanic Ostrava a Praha âs. roz-

hlasu. Spoluúãinkovala také v rámci

vystoupení hercÛ ostravsk˘ch a praÏ-

sk˘ch divadel. 

KdyÏ posléze zaãal pracovat na zá-

vodû Petr Bezruã Dolu Ostrava, ujal se

taktovky nad tamní „Bezruãovankou”

a záhy zaãal spolupracovat se v‰emi

hornick˘mi dechovkami v revíru. Brzy

se jeho jméno stalo pojmem mezi vy-

znavaãi hry na trumpety, klarinety a

dal‰ích hudebních nástrojÛ. Pfiátelství

jej spojilo s takov˘mi velikány v tom-

to hudebním oboru, jako byli a jsou

Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Jind-

fiich Praveãek, Ada Rulí‰ek, Ladislav

Kube‰, Eduard Kudelásek, Pavel Sta-

nûk, Stanislav Procházka a dal‰í. 

Jubilant je také autorem více neÏ sta

hudebních skladeb, u nichÏ jmenujme

alespoÀ „Havífiské ‰tûstí“, „Hornick˘

karneval“, „Krasavice na Dunaji“ „Os-

travû zdar“, „Hvûzdy nad Ostravou“,

„Slezská zemû“, „No‰ovická polka“ a

fiady dal‰ích. 

Jeho skladby hrály a hrají hudební

soubory Májovák, Ostravanka, Vítko-

vák, Ferrum ve Fr˘dlantû, ale také ka-

pely v Nûmecku, Holandsku, Rakous-

ku, ·v˘carsku, Polsku, Velké Británii

ãi Kanadû. Josef Markovsk˘ je auto-

rem publikace Z historie hornick˘ch

hudeb OKD a jeho archiv skr˘vá neje-

den cenn˘ dokument. Málo se napfií-

klad ví o jeho setkání s Rafaelem Ku-

belíkem. Pan Markovsk˘ byl totiÏ pfií-

tomen na jeho svatbû v kostelíku v Bí-

lé a i pozdûji se s ním nûkolikrát set-

kal. 

Autor nezahálí ani v souãasné dobû.

ShromáÏdil napfiíklad historické mate-

riály k dûjinám Zárubku, tvofií hudební

skladby a vzhledem k tomu, Ïe v roz-

hlasov˘ch archivech, aÈ uÏ praÏském

nebo ostravském, se nachází fiada jeho

nahrávek, chtûl by, aby byly v‰echny

nahrány na kazetû. 
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Vážení čtenáři, již jste se dívali
na naše webové stránky?

âas postoupil a uÏ i ná‰ úfiad, Úfiad

mûstského obvodu Slezská Ostrava,

má zfiízeny webové stránky. Rozhod-

nutím rady obvodu byly zfiízeny v loÀ-

ském roce a registraci domén provedl

ãlen zastupitelstva a rady p. Karel

Ko‰Èál. SnaÏíme se tvofiit www strán-

ky ku prospûchu Vás, obãanÛ na‰eho

obvodu. Myslíme si, Ïe uÏ nade‰el ãas,

abychom je uvedli takfiíkajíc v pln˘ Ïi-

vot. Jsou jiÏ dostateãnû naplnûny daty

a údaji, které nemusíte jiÏ nyní pracnû

shánût po úfiadech a okrádat se tak o

drahocenn˘ ãas. Na náv‰tûvu úfiadu se

nyní mÛÏete pfiipravit doma nebo v

místû, kde je moÏné pfiipojit se k inter-

netu. Pfiednû, jakÏe se ty stránky vÛbec

jmenují? Máme zaregistrovány dvû

domény, a to www.slezska.cz a www

slezskaostrava.cz. Co byste tam mohli

najít? Tak pfiednû v‰echna nová i star-

‰í rozhodnutí rady i zastupitelstva

(usnesení), kontakty na ná‰ úfiad, adre-

sy, telefony, faxy na odbory a jejich

zamûstnance, umístûní jednotliv˘ch

odborÛ a jejich zamûstnancÛ, dozvíte

se, ve které budovû, patfie a ve které

kanceláfii je naleznete. Seznámíte se se

struãn˘mi pracovními náplnûmi jed-

notliv˘ch osob a odborÛ. Naleznete

zde seznamy volen˘ch zástupcÛ, na

které se mÛÏete obracet s va‰imi pro-

blémy. Jsou zde nejdÛleÏitûj‰í vyhlá‰-

ky a nafiízení mûsta i na‰eho obvodu.

Mimo jiné tu najdete i informace po-

tfiebné pro vyfiízení urãit˘ch dokladÛ,

co je nutné mít s sebou apod. Najdete

zde i Slezskoostravské noviny v elek-

tronické podobû. Pfii zmûnû dÛleÏitého

dokumentu nebo formuláfie nebo jiné

dÛleÏité informace jsou v co nejkrat-

‰ím ãase pfieneseny na na‰e stránky,

takÏe byste mûli mít nejãerstvûj‰í data.

Zaãínáme pfiepracovávat v‰echny for-

muláfie do elektronické podoby, a to

tak, abyste mûli moÏnost stáhnout si je

a fiádnû vyplnit doma v klidu. Proãíst

si, co v‰echno pfii podání potfiebujete a

donesli si tyto doklady pfiímo. To by

mûlo zminimalizovat va‰e náv‰tûvy na

úfiad, coÏ je urãitû pozitivní informace.

Pokud byste mûli jak˘koliv dotaz, ná-

mût, pfiipomínku, nebo na‰li chyby,

které by se sice nemûly vyskytovat, ale

nevyluãujeme jejich pfiítomnost, tak

nám to klidnû sdûlte. A to jak klasicky

písemnû, nebo elegantnû elektronic-

kou po‰tou na adresu elektronické 

podatelny posta@slezska.mmo.cz 

nebo pfiímo na webmastera stránek 

(pgajdos@mmo.cz). 

Pavel Bernatsk˘,  vedoucí O·aK

Hudebník a skladatel Josef Markovský osmdesátiletý

Turistický oddíl Hogan hledá nové členy

Foto: archiv

Výtěžek 
z Tříkrálové sbírky 

poslouží užitečné věci
Ve dnech 3. -8. ledna 2002 se ko-

nala jiÏ podruhé v mnoha mûstech a

obcích na‰í republiky Tfiíkrálová

sbírka. Také mûstsk˘m obvodem

Slezská Ostrava procházely skupin-

ky tfií králÛ s koledou. Pfiáli lidem

pokoj a mír v srdcích, mnohé jistû

potû‰ili písniãkou, fiíkankou nebo

drobn˘m dárkem. KaÏdá tfiíkrálová

skupinka mûla k dispozici kasiãku,

do které jste mohli pfiispût sv˘mi da-

ry. Této moÏnosti mnozí z vás

opravdu hojnû vyuÏili a dokázali tak,

Ïe ve svûtû je‰tû zdaleka nevymfiela

solidarita a schopnost vnímat potfie-

by druh˘ch. Za tuto skuteãnost a za

v‰echny dary mnohokrát dûkuje

Charita sv. Alexandra, která v obvo-

du Slezská Ostrava sbírku pofiádala.

Získané peníze budou pouÏity na

rozvoj chránûn˘ch dílen. 

Na‰e velké podûkování patfií ze-

jména v‰em koledníkÛm, mal˘m i

velk˘m. S obrovskou ochotou a na-

sazením „nesli svou kÛÏi na trh“.

Netu‰ili, co je ãeká, neboÈ na‰e cha-

rita sbírku konala poprvé. V‰echna

úskalí, vãetnû obav z nepfiijetí, nadá-

vek a v˘smûchu v‰ak zvládli bez-

vadnû. 

Pro názornost uvádíme v˘‰i vybra-

n˘ch ãástek: v Hru‰ovû bylo vybráno

2260,50 Kã, v Koblovû 1199,50 Kã,

v Hefimanicích 11 952,30 Kã, v An-

to‰ovicích 8242,00 Kã, v Kunãiã-

kách 2685,60 Kã. P. Tomíãková

Úsek životního prostředí 
a vodního hospodářství upozorňuje

na důležité změny v zákoně
Úsek ÎP a VH opûtovnû upozor-

Àuje na dÛleÏité zmûny povinností

pÛvodcÛ odpadÛ, provozovatelÛ za-

fiízení ke zne‰kodÀování nebo vyuÏí-

vání odpadÛ, které pro nû vypl˘vají

z nového zákona ãíslo 185/2001 Sb.

o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích

zmûn a doplÀkÛ. Pfiipomínáme, Ïe

tento zákon nabyl úãinnosti 1. ledna

2002. 

Mimo jiné upozorÀujeme osoby,

provádûjící sbûr nebo v˘kup odpadÛ,

Ïe jsou povinny získat souhlas k pro-

vozování pfiíslu‰ného zafiízení nejdéle

do 31. prosince 2002. Doporuãujeme

v‰em, kter˘ch se tento zákon t˘ká,

peãlivû si prostudovat v‰echna jeho

ustanovení. Ing. Jana Mû‰Èanová,  
úsek ÎP a VH

Nezapomeňte zaplatit za psa
UpozorÀujeme, Ïe do 31. bfiezna je
splatn˘ poplatek za psa, neãiní-li
více neÏ 400 Kã roãnû. BliÏ‰í infor-
mace podá ing. Jifiina Halamãáko-
vá, odbor financí a rozpoãtu, tel.
ãíslo 624 11 51, kl. 157.
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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

O@K?
?O2@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@5
O2@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@0Y

W2@@@@ O2@@@@@@0?4@X@@@@0M?
?O&@@@@5hfO2@@@@@@@Xe?;@@@@ ?O2@@@@@@6K?

?O2@@@@@(YheO2@@@@@@@@V)?26X@@@5 O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?eO2@?
O2@@@@@@@(Y?hW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

O2@@@@@@@@@Hh?W&@@@@@@@?W@@@@0Y@@@@H?he?W2@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@5?
O2@@@@@X@@@@5?hW&@@@@@@@@T&@@0Me@@@5hfO&@@@@@@@@@0?4@?J@@@@@@Xe@@@@@0Y?

W2@@@@0MB@@@@(Y?g?W&@@@@@@@?V@@0M?W2@@@(YheO2@@@@0Mhe7@fV@@@@@@0M?
?O&@@(M?eJ@@@@Hh?7@@@@?@@@@@@?eW&@@@(Y?hW2@@@@@X?O2@@@6K?O@?@@=?O2@@@@@0M?

?W2@@@(Yf7@@@@?hJ@@@@@@@X?@@@??O&@@@(Yh?W&@@@@(R@@@@@@0R@@@5??S@@@@@@@0M?
W&@@@(Y?f@@@@5?g?W&@@@X??S@@(M?W2@@@@(Y?hO&@@@@@Y:@@@0Me?@@@Y?O&@@@@@(M?

?O2@@@@@@@@6K?hf?W&@@@0Yf?J@@@@H?gW&@@@V)KO&@@U?O&@@@@(YhW2@@@@@@@@@Yg?@?@@@@@@@@@0Yg?O2@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@6X?heW&@@(Me?O@?W&@@@@g?W&@@@@@@@@@?V@@@@@@@0Y?g?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K

O2@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?W&@@(Y?W2@@@?7@@@@5g?7@@@@0MI'X@@@@@@@@(M?g?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?e@?eO2@@@@@@@@0?4@0MeI4@@@@6K
O2@@@@@@@@@@0M?I4@@@@)X?gW&@@(Ye7@@@@?@@@@(YgJ@@@f?V@@@@@@@@0Yg?O2@@@@0MI'@@V4@@@@@@@@@@@(MI'@@)XfO2@@@@@@ I4@@@@6K

O2@@@@@@@@@@0Mf?I4@@@1?g7@@(Y?e@@@@@?@@@@H?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@0Mg?O2@@@@@X?eV@5?he@@H??N@@@)?2@@@@@@@@@@@6K?e?'@6K?f?I4@@@@6K?
W2@@@@@@@@@0M?he@@@Lf?J@@@H?O2@@@@@@@@@@5gW&@@@@@@@@@@@@he?O2@@@@(Y@)KO2@(Y?he@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KS@@@@@@6Kf@@@@@@6K
7@@@@@@@@0M?he?J@@@1fW&@@@W2@@@0M?W@@@@0Yf?W&@@@@@@@@??W@@g?O2@@@@@@@@Y?@@@@@@Yhf@@@@@@@@@@@Xg?I4@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

?J@@@@@@@(M?hfW&@@@5f7@@@@@@@(MeO&@@(MgW&@@@@@@@@@?O&@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@0Ye?W2@@?f?O&@@@@He?J@@@@@@@@H?@@@@@0Y?f?W&@@@0Me?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?I4@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
J@@@@@@?fW&@@5?e?W2@@@@@@Le?7@@@@@@@@e@@@0M?gW&@@e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fI'@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?e?O&@@(Y?eW&@@@@@@@1e?@@@V'@@@@@@@(M?g?O&@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?@MW@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KV@@f@@
N@@@@@@@@@@@@@@He?W&@@@@@@@@@eJ@@5e@@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@@@@@@@@XeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@5?eO&@@@@@@@@@5e7@@UO&@@@@@@@1f?O&@@@@@@@@@@@@@@@0M?@@@@@@@@?f?J@@eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I'@@)K?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@@@@@@YO2@@@@@@@@@@@(Y?J@@V@@@@@(MI'@@e?O2@@@@@@@@@@@@@@@X?e?@@(M?W@5?f?@@@e?V@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6KS@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fI'@@)X

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??7@@@@(Y@@f@@W2@@@@@@@@@@@@@?e@@)Ke?@@Y?O&@Y?f?V@@@@@@@@(MI'@@@?e?I4@@@@@@@@UI'@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@??@@@?@@@@6K??N@@@1
@@@@@@X@@@@@@@@@@@eJ@@@@(Y?@@)KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??V'@@@@6X?eI4@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@6X?3@@@L?
@@@0MB@@@@@@@?@@@@e7@@@(Ye3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YfV4@@@@)KgI'@@)XV4@@@@@@e?I4@@@@?eW&@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@)KV@@@1?

?W2@@@f@@@@@@@@@@X?e@@@(Y?eV@@@@@@?@@@@@@@@@@@@XI4@@@@(?4@@@@@@@@@?fI4@@@@@@@@hI'@@@@6Kg@@@1eI'@@@@@@@??I'@@@6?&@@(?'@@@U?I4@@@@@@@@@@@@@UI'@@@@@@@@L
W&@@@@e@@@@@@@?@@@V@@@@@@(YeO2@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@1??I'@@?e?@@V4@@@@Lg?I4@@@@@)Xg?V'@@@@@6Xe?'@@@@L??N@@@@@XfV'@@@@@@@H?V'@@)X?eI4@@@@@@@@@@)KS@@@@W@@@1
7@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?O2@@@@@?@@@@0M?I'@@5?V'@@LeV'@)?2@@5??I'@@)K?O2@6K??I4@@@@)K?gV'@@@@@1e?V'@@@)Xe@@@@@)?@K??N@@@@@@@LeV'@@)XfI4@@@@@@@@@@@Y@@@@Y@@@L?
@@@?eW&@@@@@@@@@@@(MW@@@UO2@@@@@@@@@0M?fN@@YeV@@@e?N@@@@@0Y?eV'@@@@@@@@@@6X?I4@@@@@g?V'@@@@@L?eV4@@@1e?I'@@@@@@6K?@@@@@@@)X??N@@@1?@6KeI'@@@@@@@@@@@V'@@@@@)X

?O2@@@@@6?&@@@@@@@?@@@@YO&@@V@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@Ye?C@@@0M?f?V'@@@@@XI4@@)K?eI'@@L?gV'@@@@)Kf?@@@L?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@1?e3@@@?3@@6K?N@@@@@@@@@@@LN@@@@@@)X?hg
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?heV4@@@@)K?I4@@6K??S@@)Kg?V4@@@@@6Ke?@@@)Xe?V4@@@@@@?e@@@@@@@?eN@@@LV'@@@6T@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@)Khg

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@6K?hI'@@@@@?eI'@@@(R'@@6Xg?I'@@@@@6K?@@@@)X?e?I'@@@@@@@@V'@@@@Le?3@@)XV'@@@@R4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eI4@@@@@@@@@?@@@@e@@@@@6X?g?N@@@@@?e?V4@@Y?V@@@)X?gV4@@@@@@@@@@@@)KfV4@@@@@@@?S@@@@1e?V'@@)XV4@@@eW@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?he
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?W@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@??@@@)Xh@@@@@@6Ke?I'@@@@@@@)KhI4@@@@@@@@@@@@6KgI4@@@@@Y@@@@L?eV'@@)Ke?@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@?g?I'@@@@@@@@@@@@@@@?@@)X?g?I'@@@@@@6K?S@@0Y@@@@@6Kh?I4@@@@@@@@@@@6Kg?I4@@@@@@@1?e?V'@@@6KC@@@Y@@@?@@@@@@@@@@@@@X?hg
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hV'@@@@@?eI4@@@@@@@@)KhV'@@@@@@@@@Ye?@@@@@@@@@6XhI4@@@@@@@@@@6Xg?I4@@@@@@LfN@@@@@@YW@@@@@@@?@@@@@@Xe@@1?hg
J@@@@@@@@@@@@0MW@@5??V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@H?h?V'@@@@@@6X?e?@@@@@@@6Ke?O2@?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, ?I4@@@@)h?I4@@@@)X?e?3@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@)K?@@@?hg

?W&@@@@@@@@@0Me?7@@YO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@hfV@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y I'@@)Xe?V4@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@5?hg
?7@@@@@@@@(Mf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?eO2@@@@@@@@@@@@@)X?I4@@@@@@@@@@@@@5fV4@@@@@@@@@@@@@0M? ?V'@@,gI4@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@Y?hg
J@@@@@@@@(Y?f?@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@0M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@)KfW@@@@@@@@@(Yg?I4@@@@0M? V40Yh?I4@@@@@@)X?V'@@?@@@@@@@6Khf
7@@@@@@@(Yg?@@@@?V@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?I'@@@@@6?2@@Ye@@@@@(Y? ?I4@@@@@1??N@@W@@@@@@@@@@6X?h
@@@@@@@@H?gJ@@@@@@@@@X?@@@@@@@XfJ@@@@@@@@@?3@@@@@@@??@@@@@@@(YfV4@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?I'@@@@Le@@@>@@@@@W@@@@)Xh
3@@@@@@@h7@@@@@@@@V@@@@@@@@@)X??W&@@@@@@@@@?V@@@0?4@@@@@X@@@@H?gI4@@@@@@@@@@@@0M V4@@@1e3@@@R'@@@@Y@@@@)X?g
N@@@@@@@L?f?J@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@@@@@@?f?I@MS@@@@@he?I4@@@@@@@0M ?@@@eV'@@LV'@@@@@?@@@)Xg
?3@@@@@@1?fW&@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O&@@@@@ ?3@@e?N@@1?V'@@@@@@@@@1g
?V'@@@@@@Le?O&@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@(M ?V4@f3@@??V4@@@@@@@@@L?f
V'@@@@@)KO2@@@@X?@@@@@@@@@e@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? N@@@6K?I'@@@@@@@1?f
?N@@@@@@@@@@@XV@@@@@@@@@@@W&@@?V4@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@(Y ?3@@@@6KS@@@@@@@@Lf
3@@@@@@@@0R@@@@@@@(MI'@@@@@5e?W@@@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@(Y? ?V4@@@@@@Y?@@@@@@1f
N@@@@@(MeJ@@@@@@0Y??V'@@@(YeW&@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@0Y ?I'@@@@@@@@?@@@@L?e
?@@@@0Y??O&@@@@(M?fV4@0Y??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@X?eI@M? V4@@@@@@@@@@@@1?e

O2@@@0M??W2@@@@@0Yhe?W2@@@@@@@@@(?4@@@@@@@)K ?I4@@@@@@@@@@Le
?@@@@0M?eO&@@@@(Mhf?7@@@@@@@@@(Y?eI'@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? I'@@@1e
?@@@e?W2@@@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@Hf?V4@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?V4@@@e
?@@@eO&@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@?g?I4@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@6Kg?I4@@@@@@@@6K?he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MheI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@?
?@@@@@@@@(?'@@@@L?hf?@@@@@@@@@@@@@6Kh?@@@@@@@@6K?gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@0Y?V'@@@)Khf?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@(MfV'@@@@6KhfI4@@@@@@@@@@@@@@@6K?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@(Y?f?V'@@@@@6XhfI4@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@(YhV4@@@@@)K?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@0Y?heI'@@@@@6X? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?

?V'@@@@@)X ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ I40M
V4@@@@@)X? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I'@@@@)X ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?N@@@@@)X? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@)X I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I'@@@@)X? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@6K

?W26KO@?fN@@@@@)X ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O&@@@@@?f?3@@@@@)X? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X

W2@@@@@@@Lf?N@@@@@@1? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?O&@@@@@@@@1g3@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@(MI4@@gV'@@@@@L ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@(Y?he?N@@@@@1 I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@H @@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@L @@@@@@L? I4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@1hf?J@@@@@@1? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@L?heO&@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@)XhO2@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@)K?fO2@@@@@@@@@@5?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@0M?

?I4@@@@@@0M?

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

Nabízí:
trvale nízké ceny
- ‰irok˘ sortiment br˘lí pro kaÏdého

- br˘lová skla multifokální, vysokoindexová a jiná

- ãisticí prostfiedky a doplÀky na optiku

- lupy, kompasy, buzoly

Rádi Vám poradíme pfii v˘bûru obrub

a doporuãíme vhodné br˘lové ãoãky
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Prodejnu najdete v pfiízemí této budovy

OTEVÍRACÍ DOBA: pondûlí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin

Účetní firma
s dlouhodob˘mi zku‰enostmi 

Vám zajistí bezchybné: 

◆ vedení jednoduchého 

a podvojného úãetnictví

◆ zpracování v‰ech druhÛ 

daÀov˘ch pfiiznání

◆ zpracování mezd

a vedení personalistiky

◆ úãetní a daÀové poradenství

◆ zastupování na úfiadech a institucích

Jsme tady pro Vás 
– spolehlivû – diskrétnû – levnû

Tel. ã. 611 69 87
Mobil 0604 160 620 

Ing. Kamená Justina

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

V¯KUP VOZIDEL
Za Va‰e vozidlo dostanete peníze 

ihned na ruku

Vyfiídíme ve‰keré formality

Vykupujeme i havarovaná vozidla

Otevírací doba: 
pondûlí-pátek od 9.00 do 17.00 hodin

sobota: od 9.00 do 12.00 hodin

Tel. ã. 069/624 45 81
mobil: 0603 710 012


