
VáÏení spoluobãané, 

leto‰ní rok je volebním rokem, v nûmÏ

se uskuteãní dvoje volby. Ve dnech 14.

a 15. ãervna to budou volby do Posla-

necké snûmovny Parlamentu âeské re-

publiky a v listopadu pak zvolíme nové

zastupitelstvo mûstského obvodu. JiÏ

nyní v‰ak zapoãala pfiíprava ãervnov˘ch

voleb, a proto vás chceme na tomto mís-

tû informovat o záleÏitostech, které jsou

podstatné pro zaji‰tûní i vlastní prÛbûh

voleb a odpovûdût na dotazy, na nûÏ se

na‰i obãané v souvislosti s volbami nej-

ãastûji ptají. 

Voliãem je státní obãan âeské repub-

liky, jenÏ alespoÀ druh˘ den voleb dosá-

hl vûku nejménû 18 let. Voliãi jsou za-

psáni ve stálém seznamu voliãÛ, kter˘

vede Úfiad mûstského obvodu Slezská

Ostrava. KaÏd˘ voliã si mÛÏe v úfied-

ních hodinách, tj. v pondûlí a stfiedu od

8.00 do 17.00 hodin, ovûfiit, zda je za-

psán v seznamu voliãÛ, mÛÏe poÏadovat

doplnûní údajÛ nebo provedení oprav.

Úfiad je povinen Ïadateli vyhovût nebo

sdûlit dÛvody, proã se tak nestalo. Ob-

ãan má právo domáhat se ochrany

u soudu. 

Voliãi hlasují ve stál˘ch volebních

okrscích, pfiiãemÏ pro hlasování mimo

území âeské republiky budou vytvofie-

ny zvlá‰tní stálé volební okrsky podle

Vyhlá‰ky Ministerstva zahraniãí ã.

100/2002 Sb. ze dne 7. 2. 2002. 

JiÏ nyní jsou na úfiední desce úfiadu

mûstského obvodu, která se nachází

v budovû na Tû‰ínské ulici ã. 35 a na

Bohumínské ulici v blízkosti Gagarino-

va námûstí, zvefiejnûny informace o do-

bû a místu konání voleb, zafiazení ulic

do jednotliv˘ch volebních okrskÛ, adre-

sy volebních místností a údaje o tom,

jak prokáÏe voliã svou totoÏnost a státní

obãanství. Celkov˘ pfiehled v‰ech 27

okrskÛ mûstského obvodu je uveden

v závûru této informace. 

PfiekáÏkou ve v˘konu volebního prá-

va je zákonem stanovené omezení osob-

ní svobody z dÛvodu ochrany zdraví lidu

a zbavení zpÛsobilosti k právním úko-

nÛm. 

RovnûÏ je vhodné pfiipomenout, Ïe

voliãi, ktefií v den voleb nemohou volit

ve svém volebním okrsku nebo nemají

v mûstském obvodu trval˘ pobyt, mohou

poÏádat o voliãsk˘ prÛkaz (viz dále) ne-

bo se mohou nechat zapsat do zvlá‰tního

seznamu voliãÛ, kter˘ vede úfiad mûst-

ského obvodu. 

Tento zvlá‰tní seznam je veden pro

voliãe, ktefií jsou ve dnech voleb v ne-

mocnici, porodnici, ústavu sociální péãe

nebo v obdobném ústavu ãi zafiízení,

v policejní cele, ve v˘konu vazby nebo

ve v˘konu trestu, umístûn˘ch v mûst-

ském obvodu. V tûchto pfiípadech Ïádají

voliãi o zapsání do zvlá‰tního seznamu

správu pfiíslu‰ného ústavu, objektu, zafií-

zení nebo pfiíslu‰ného velitele. 

Souãasná právní úprava umoÏÀuje vo-

liãÛm hlasovat i v zahraniãí. Pro tento

úãel se vytváfiejí u zastupitelsk˘ch a kon-

zulárních úfiadÛ âeské republiky zvlá‰tní

volební okrsky. Obãan mÛÏe hlasovat

v zahraniãí jednak na voliãsk˘ prÛkaz

(viz dále) nebo v pfiípadû, Ïe má bydli‰tû

mimo území âeské republiky, mÛÏe pí-

semnû poÏádat o zápis do zvlá‰tního se-

znamu voliãÛ, kter˘ vede pfiíslu‰n˘ za-

stupitelsk˘ úfiad. K Ïádosti je pak nutno

pfiiloÏit originál, popfiípadû ovûfienou ko-

pii dokladÛ potvrzujících totoÏnost Ïada-

tele, jeho státní obãanství a bydli‰tû

v územním obvodu zastupitelského úfia-

du, kde má b˘t zapsán do zvlá‰tního se-

znamu voliãÛ. To v‰e, chce-li volit, musí

uãinit nejpozdûji do 5. kvûtna 2002.  

(Pokraãování na str. 2)

Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své 72. schÛzi 14. 3. 2002
rozhodla mj.

- o poskytnutí finanãních prostfied-

kÛ pro aktivitu dûtí a mládeÏe ve vol-

ném ãase pro M· Chrustova a M·

Fr˘decká, 

- o zámûrech nájmÛ a v˘pÛjãek po-

zemkÛ,

- o bezúplatném pfiedání movité vû-

ci pfiejímajícímu - Statutárnímu mûstu

Ostrava, a to stavby „IS na ulici H˘b-

nerovû, SO-05-Plynovod" v k. ú. Slez-

ská Ostrava, 

- o pfiímém zadání vefiejné zakázky

na zpracování projektové dokumenta-

ce na „GO ul. Vratimovská I. a III.

etapa a GO ul. U S˘pky v Ostravû-

Kunãicích”, 

- o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na

realizaci „V˘stavba 42 bytov˘ch jed-

notek Slezská Ostrava-Franti‰kov, 1.

ãást" ve dvou objektech (18 bytov˘ch

jednotek) vãetnû technické infrastruk-

tury, k. ú. Slezská Ostrava", 

- o pronájmu nebytového prostoru

ã. 102 v domû Hladnovská 49/80

v Muglinovû Knihovnû mûsta Ostravy

za úãelem provozování vefiejn˘ch kni-

hovnick˘ch a informaãních sluÏeb na

dobu neurãitou, s úãinností od prove-

dení stavebních úprav s pfiestavbou

objektu podle potfieb knihovny, 

- o uzavfiení dohody o vytvofiení

pracovního místa pro vefiejnû prospû‰-

né práce,

- souhlasila mj. s vyhlá‰ením kon-

kurzu na funkci fieditele M· na Chru-

stovû ulici 11 ve Slezské Ostravû. 

Na své 73. schÛzi 28. 3. 2002 Rada
mûstského obvodu Slezská Ostrava
mj. rozhodla o pfiímém zadání vefiej-

n˘ch zakázek:

- „Oprava panelov˘ch vad Dûdiãná

10/1983 - projektová dokumentace",

- „Oprava panelov˘ch vad Dûdiãná

12/1290 - projektová dokumentace", 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou

jednoho roku,

- o nájmech pozemkÛ a pronájmech

bytÛ, 

- o uzavfiení Smlouvy o zabezpeãe-

ní sbûru a zne‰kodnûní velkoobjemo-

v˘ch odpadÛ mezi SMO-MûOb Slez-

ská Ostrava a spoleãností OZO Ostra-

va, s. r. o., na bezúplatn˘ odvoz

a zne‰kodnûní velkoobjemov˘ch od-

padÛ z 250 kontejnerÛ a na bezúplatné

pfiistavení 16 mobilních sbûren na ne-

bezpeãn˘ odpad a jeho zne‰kodnûní. 
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
6. června 2002

v Kulturním domě 
v Muglinově. 

Začátek v 15 hodin.
Zasedání je veřejné.

Z jednání rady

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava, konané 7. 3. 2002,

vzalo mj. na vûdomí ústní informaci

starosty o stavu mûstského obvodu

a ãinnosti jeho orgánÛ.

Rozhodlo mj. o v˘bûru ÏadatelÛ

z FRB a o v˘‰i úvûrÛ, 

- o uzavfiení smluv o budoucí

smlouvû a o zfiízení vûcn˘ch bfiemen

podle pfiedloÏen˘ch návrhÛ, 

- o prodeji jednotek (nebytov˘ch

prostorÛ) ã. 1881/111, ã. 1881/112,

ã. 1881/113 v objektu ãp. 1881

U Staré elektrárny v k. ú. Slezská

Ostrava.

PoÏádalo Zastupitelstvo mûsta

Ostravy o odnûtí nemovitostí v k. ú.

Hru‰ov ze svûfiení MOb Slezská Os-

trava - domu ãp. 131 na pozemku

parc. ã. 476 zast. plocha a nádvofií

a domu ãp. 184 na pozemku parc. ã.

1224/3 zast. plocha - obã. vybave-

nost a pozemek parc. ã. 1224/3 zast.

plocha - obãanská vybavenost. 

Projednalo mj. upravené „Regu-

lativy funkãního a prostorového

uspofiádání území" schváleného Re-

gulaãního plánu Slezská Ostrava-

Hladnovská a vydalo kladné stano-

visko k upraven˘m regulativÛm.

Volby se blíží

Informace občanům Žabince
Lokalita Îabince byla dlouho opo-

míjenou oblastí Slezské Ostravy. Chy-

bûla kanalizace, plyn, voda byla ve

‰patném stavu, stejnû tak komunikace. 

Uplynuly tfii roky od doby, kdy lidé

z této lokality nav‰tívili vedení radnice

s poÏadavky situaci fie‰it. Obãané si ji-

stû vzpomenou na nejednu schÛzku se

starostou a se mnou, kdy jsme spolu

rozebírali moÏnosti fie‰ení situace (na-

pfiíklad vytápûní dálkov˘m teplem z

NH). 

Nejvût‰ím problémem bylo zaji‰tûní

finanãních prostfiedkÛ. A vûfite, sehnat

postupnû 65 milionÛ Kã na kanalizaci,

plynofikaci a opravu celé Vratimovské

ulice, nebylo vÛbec snadné. VyÏádalo

to mnoho úsilí zafiadit tyto akce do fi-

nanãního plánu mûsta. 

V loÀském roce se podafiilo splnit

sen obyvatel a osadu plynofikovat ná-

kladem 4 milionÛ Kã. RovnûÏ se zaãala

opravovat stfiední ãást Vratimovské uli-

ce za 19 milionÛ Kã. Dal‰í ãásti oprav

Vratimovské ulice se projektují. 

V kvûtnu t.r. zaãne také dlouho oãe-

kávaná v˘stavba kanalizace de‰Èové a

spla‰kové. Celá akce bude trvat 5 mûsí-

cÛ a náklady pfiesáhnou 7 milionÛ Kã.

Plány v˘stavby jsou k nahlédnutí u

pana Prymuse. Po dokonãení kanaliza-

ce máme v plánu opravit komunikace

ulic U S˘pky, Blokovy a Nogovy. V

této fázi intenzivnû hledáme prostfied-

ky na opravu tûchto cest. KdyÏ se celé

dílo podafií, napfiesrok bude Îabinec

plnû zaji‰tûn ve sv˘ch potfiebách. 

VáÏení obãané, víte, Ïe pfii jednání s

Vámi jsme byli se starostou vÏdy

upfiímní a nikdy jsme neslibovali to, co

jsme nemohli hned splnit.. Pfiijít a na-

slibovat je velmi jednoduché. Ale vy-

fie‰ení celého problému vyÏadovalo

stovky hodin poctivé práce, která není

hned vidût. Probûhly desítky jednání s

mûstem, projektanty, Novou hutí a do-

tãen˘mi institucemi. A teprve po dvou

tfiech letech se zaãínají plody této práce

objevovat. 

Mgr. Jifií Smûlík, místostarosta



(Pokraãování ze str. 1)
Nyní k problematice voliãsk˘ch prÛka-

zÛ. O jejich vydání mohou poÏádat voliãi,

ktefií nebudou moci volit ve volebním okr-

sku, v jehoÏ stálém seznamu voliãÛ jsou

zapsáni, pfiípadnû voliãi zapsaní ve zvlá‰t-

ním seznamu voliãÛ, kter˘ vede zastupi-

telsk˘ úfiad. Voliãsk˘ prÛkaz pak vydá

buì úfiad mûstského obvodu nebo zastupi-

telsk˘ úfiad na základû Ïádosti voliãe. Îá-

dost o vydání voliãského prÛkazu se musí

podat písemnû nejpozdûji do 7. ãervna

2002. Pokud bude voliã Ïádat o vydání

voliãského prÛkazu osobnû, musí tak uãi-

nit nejpozdûji do 12. ãervna 2002. U píse-

mného podání musí b˘t ovûfien podpis vo-

liãe. Voliãsk˘ prÛkaz bude vydán osobnû

voliãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou

mocí podepsanou voliãem (je nutn˘ ovû-

fien˘ podpis voliãe), anebo mÛÏe b˘t voli-

ãi zaslán. Voliãsk˘ prÛkaz pak opravÀuje

voliãe k zapsání do v˘pisu ze zvlá‰tního

seznamu voliãÛ ve dnech voleb v jakém-

koli volebním okrsku, pfiípadnû zvlá‰tním

volebním okrsku v zahraniãí.

Pokud se jedná o prokazování totoÏnos-

ti a státního obãanství, pak je voliã mÛÏe

prokázat platn˘m cestovním, diplomatic-

k˘m nebo sluÏebním pasem âeské repub-

liky, nebo cestovním prÛkazem, nebo plat-

n˘m obãansk˘m prÛkazem.

MÛÏe dojít k tomu, Ïe voliã nebude za-

psán ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ

a prokáÏe své právo hlasovat v daném vo-

lebním okrsku. Nastane-li tato skuteãnost,

pak bude dodateãnû dopsán do v˘pisu ze

stálého seznamu voliãÛ a bude mu umoÏ-

nûno hlasování. 

Voliã mÛÏe taktéÏ poÏádat ze závaÏ-

n˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ úfiad

mûstského obvodu a ve dnech voleb okr-

skovou volební komisi o to, aby mohl hla-

sovat mimo volební místnost, a to pouze

v územním obvodu volebního okrsku, pro

kter˘ byla okrsková volební komise zfiíze-

na. V takovém pfiípadû okrsková volební

komise vy‰le k voliãi dva své ãleny s pfie-

nosnou volební schránkou, úfiední obál-

kou a hlasovacími lístky. 

Distribuce hlasovacích lístkÛ bude i

tentokráte zaji‰tûna prostfiednictvím po‰ty.

V na‰em mûstském obvodu se jedná o do-

ruãení více neÏ 15 000 zásilek. Z tohoto

dÛvodu jiÏ nyní upozorÀujeme voliãe, Ïe

pokud neobdrÏí hlasovací lístky poãátkem

ãervna (zákon stanoví lhÛtu do 11. ãervna

2002), mÛÏe si je pfiípadnû vyzvednout na

ÚMOb Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35. V

kaÏdém pfiípadû v‰ak budou hlasovací líst-

ky k dispozici ve volebních místnostech. 

Vlastní hlasování probíhá tak, Ïe v pro-

storu pro hlasování ve volební místnosti

vloÏí voliã do úfiední obálky jeden hlaso-

vací lístek. Pfiednostní hlasy mÛÏe dát na

tomto hlasovacím lístku dvûma kandidá-

tÛm, a to zakrouÏkováním pofiadového

ãísla. Jiné písemné úpravy nemají na po-

suzování hlasovacích lístkÛ vliv. 

Pro úplnost uvádíme:

Volby do Poslanecké snûmovny Parla-

mentu âR se konají ve dvou dnech, kter˘-

mi jsou pátek 14. ãervna a sobota 15.

ãervna 2002. 

První den voleb zaãíná hlasování ve

14.00 hodin, konãí ve 22.00 hodin. 

Druh˘ den voleb zaãíná hlasování v

8.00 hodin, konãí ve 14.00 hodin. 

Dal‰í informace:

- poãet trvale hlá‰en˘ch obãanÛ k 1. 4.

2002 ãiní 19 885 obyvatel,

- poãet voliãÛ: 15 355

- starosta stanovil minimální poãet ãle-

nÛ okrskové volební komise na 5 ãlenÛ,

- starosta poskytl kaÏdé politické stra-

nû, politickému hnutí, koalici, jejichÏ kan-

didátní listina byla zaregistrována, infor-

mace o poãtu a sídle volebních okrskÛ, a

to zvefiejnûním na úfiední desce,

- starosta jmenoval zapisovatele okrs-

kov˘ch volebních komisí,

- nejpozdûji do 15. 5. 2002 mÛÏe kaÏdá

politická strana, politické hnutí, koalice,

jejichÏ kandidátní listina byla zaregistro-

vána ve volebním kraji, jehoÏ souãástí je

volební okrsek, delegovat jednoho ãlena a

jednoho náhradníka do okrskové volební

komise, a to písemnû doruãením starosto-

vi,

- 1. zasedání okrskov˘ch volebních ko-

misí svolá starosta na den 21. 5. 2002 se

zaãátkem v 15.00 hodin v Kulturním do-

mû v Michálkovicích,

- informace o volbách lze také nalézt na

webov˘ch stránkách mûstského obvodu

na adrese: www.slezska.cz. 

Mgr. Gustav Kuchafi,
tajemník

48 Celé Anto‰ovice 231 M· Chalupova
49 Cel˘ Koblov 926 Z· Koblov
50 Kaplífiova, Lomonosovova, Odlehlá, ·imonova, ÎiÏkova, 352 TJ Baník

Pechalova, Bohumínská (ãást Hru‰ov), Plovárenská, Stachanov
Krimlova, Husitská, nám. J. Fuãíka, Augustinkova, 
Kulibinova, Kamasova, Ma‰íkova, Moravcova, 
Stará cesta, Na Valu, DaÀkova, Kulturní, Verdiho, 
Riegrova, Divi‰ova, Pod haldami, Albertská, Hubertská

51 Ke kameninû, Lassallova, Martina Henryho, 562 Debra Group
Plechanovova, Plániãkova, Keramická, Hru‰ov
V koutech, Muglinovská, Vanãurova

52 Îalmanova, U dolu, Borodinova, BaÏantí, Na Li‰ãinû, 884 ÚSP
K dÛlkÛm, Kanczuckého, Na vrchu, Technická, 
Na vyhlídce, V˘vozní, Podélná, Poslední, Pramenná, 
RÛÏová, U vodárny, Sodná (ã. or. 5-63), Orlovská 
(ãást Hru‰ov, ã. or. 28, 30, 38, 44, 51), Kotalova 

53 Zemanská, Boãní, Hajnova, Ole‰ní, Hilbertova, 653 KD 
Mexická, Skláfiova, U jeslí, U jezu, U vrbiny, Muglinov
Bohumínská (ãást Muglinov), Na tvrzi, Spra‰ová,
Otova, Petra Karla 

54 Velkostranní, Volná, Betonáfiská, Pfied lanovkou, 675 KD
Vdovská, Dudova, Îelazného, Bukovanského Muglinov
(ãást Muglinov, ã. or. 43, 47, 49, 52)

55 Komerãní (ãást Muglinov, ã. or. 43, 45, 53, 587 KD
22, 25, 26, 30), KfiíÏkovského, Pû‰í, Ciorova, Muglinov
Lepafiova, Na druhém, Muklova, Na úrovni, 
Hladnovská (ãást Muglinov, od ã. or. 49 v˘‰e), 
U kapliãky, ·védská (od ã. or. 46 v˘‰e) 

56 Dílãí, Kosá, Nízká, Pod lanovkou, Podvojná, Úpadní, 634 Z· Pû‰í
Podolí, Mírná, Fojtská, ·védská (do ã. or. 45), 

Jaklovecká (ãást Muglinov, ã. or. 37, 38, 40, 42) 
57 Pomezní, Klidná, Pfiímá, Na rozhraní, Sluneãná, 355 Z· Chrustova

Sodná (ãást Muglinov od ã. or. 65 v˘‰e), 
V korunce, K lesu, Lachova, GwuÏìochova 

58 Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, 820 KD 
Gruntovní, Vrbická (od ã. or. 85 v˘‰e), Najzarova, Na Dûdinû
Kubicova, U vleãky, Nad vodárnou, Nad Dvorem, 
K MaliÀáku, Orlovská (ãást Hefimanice, ã. or. 213, 343, 
347, 351), S˘korova, PoÏární, Dostálova, Kabarova, 
Záblatská, Îebrákova, Travná, Na strÏi, K Oskarce, 
Kubínova, Konûvova (od ã. or. 47 v˘‰e), Nad stavy

59 DomaÏlická, Mot˘lova, Na Buãinû, Ohradní, 630 Finsk˘ domek
Pod trianglem, StoÏární, Záchalupní, Zákopní, Fi‰erova 
(ãást Hefimanice, ã. or. 58, 60, 73, 75, 83, 87), 
Po‰tulkova, Pûtiletky, Katajevova, Vrbická (od ã. or. 
17-84), ·vejdova, Brigádnická, Václavíkova, 
Údernická, Ochmanova, Ko‰ická, Baná‰ova

60 Bohumínská (ã. or. 53, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 591 Z· Kamenec
72), U domova, Dûdiãná 

61 Nad Ostravicí, Bukovanského (ãást Sl. Ostrava, 523 Z· Kamenec
ã. or. 4-46, 48, 50), Bronzová, Bohumínská 
(ã. or. 71, 73, 98), Na Mundlochu

62 Ferdinanda Koláfie, âediãova, nám. J. Gagarina, 471 Z· Kamenec
Na Kamenci, Bohumínská (ã. or. 40, 42, 44, 46, 
48, 49, 51), Jeron˘mova, Sazeãská, Seidlerovo 
nábfi., Komerãní (ãást Sl. Ostrava, ã. or. 2, 4, 6) 

63 Michálkovická (ã. or. 48, 50, 62, 72, 80, 82, 87), 596 Gymnázium
Dobrovolského, Kmetská, Pfiíbramská, Zámostní Hladnov
(bez ã. 23/1930, patfií VO 69), Rundova, H˘bnerova, 
Chittussiho, M. D. Rettigové, Olbrachtova, Jaklovecká 
(ãást Sl. Ostrava), Mahenova, Kranichova, Mastného, 
Na Pûãonce, Holeãkova, Hladnovská (ãást Sl. Ostrava, 
ã. or. 9-35, 52), Okrajní, Vedlej‰í 

64 Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Nejedlého, Klikova, 628 Gymnázium
Koksová, Na Vizinû, U hájenky, Keltiãkova (od ã. or. Hladnov
47 v˘‰e), Michálkovická (od ã. or. 108-195), 
MojÏí‰kové, Únorová, Skalácká

65 Stromovka, Bernerova, Kasární, Hefimanická, 665 Klub dÛchodcÛ
Obvodní, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Krãek

66 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. bfiezna, 583 Z· Chrustova
Konûvova (ã. or. 1-46) 

67 âervenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Milo‰e 474 Technické 
Svobody, Vozaãská, Klímkova, Na Najmanské sluÏby
(ã. or. 55-91), ·ikmá, Uhlífiská, Kolmá, Michálkovická 
(od ã. or. 197 v˘‰e), Topolová, Lichá, Petfivaldská, 
âs. armády (ãást Sl. Ostrava), Chladná, Koneãného, 
Na Jufiince, Tvardkova, Zakonãená, ·achetní 

68 Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátkova, 447 Technické 
Mare‰ova, ·milovského, Na Jánské, Trnkovecká sluÏby
(ã. or. 120), Pikartská (ãást Sl. Ostrava), Fi‰erova (ãást 
Sl. Ostrava, ã. or. 2-57, 71), ·tûpniãkova (ã. or. 5)

69 Franti‰kov, J. Hampla, Na Baranovci, Na Bunãáku, 362 PISCIA
Prokopská, Trojická, Na Burni, Obãanská, Pod v˘tahem, (b˘v. Státní
Hradní, Hfiivnáãova, Na závadû, Podzámãí (ã. or. rybáfiství)
21 a 23), Na Najmanské (ã. or. 3, 18, 25, 40), Tû‰ínská 
(ã. or. 1-116), Klá‰terní, Vlãkova, U Staré elektrárny, 
Vilová, Keltiãkova (od ã. or. 1-46), Zámostní 23/1930

70 ·enovská (ãást Slezská Ostrava, ã. or. 1-117), Fr˘decká 402 Dopravní
(ã. or. 78), ·táblova, Zárubecká, Jakubská, Poãáteãní, podnik
U garáÏí, Luãinská, Podborãí, Tû‰ínská (od ã. or. 198-211, Hraneãník
224), Hraneãník (ãást Sl. Ostrava), PastrÀákova (ãást 
Sl. Ostrava), Adamcova, Habrová, Podílní, Skladní, 
·pitální, Stfielná, Josefova, Zvûfiinská, Pfiíjezdná, 
U Pavlíny, Michalská

71 HormistrÛ, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, 410 M· Slívova
KosÀovského, Kramoli‰ova, Slívova, Aloisina, Na souvrati,
Na srázu, SnûÏná, U tratû, Po‰epného (ã. or. 4), âtvercová, 
Na hlásce, Na jezerce, Matu‰kova, Kovafiovicova

72 Nástupní, Rajnochova, ·krobálkova, Fr˘decká (ãást 586 Z· Kunãiãky
Kunãiãky), Listopadová, Pernerova, Rudná, Bofiivojova, 
Velichova, Na rampû, ¤ímanova, Májová, Kaniokova, 
Kuchnova, Pekafiská, Podzemní, Zdaru, Holvekova, 
·upkova, Lihovarská

73 Dolej‰ího, ¤íjnová, Mezi domky, PstruÏí, Stavovská, 687 Z· Kunãiãky
Brusova, V˘hradní, Nadaãní, Vratimovská (ãást Kunãiãky), 
StfiádalÛ, Osadní, Lori‰ova, Chamrádova, Tfiebízského, 
Tûsná, Polní Osada. 

74 Celé Kunãice 621 Pomocná ‰kola
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Volby se blíží

Pfiehled volebních okrskÛ a poãtu voliãÛ

âís. Ulice spadající pod volební okrsek poãet název voleb.
VO voliãÛ okrsku

âís. Ulice spadající pod volební okrsek poãet název voleb.
VO voliãÛ okrsku
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Od 16. ledna leto‰ního roku je fiedi-

telem spoleãnosti s ruãením omeze-

n˘m Odvoz a zpracování odpadÛ se

sídlem v Ostravû-Kunãicích ing. Karel

Belda. Zajímal nás jeho názor na

v souãasné dobû velmi oÏehav˘ pro-

blém - ãerné skládky. 

„Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava je

nejvût‰ím ve mûstû, pfiiãemÏ na jeho

zelen˘ch plochách se nacházejí snad

stovky ãern˘ch skládek s odpadem,

kter˘ je tvofien stavební sutí, nepotfieb-

n˘mi vûcmi z domácností a prázdn˘mi

PET láhvemi. Nad problémem nepo-

volen˘ch skládek se uÏ zam˘‰lelo

mnoho odborníkÛ i laikÛ, ale fie‰ení je

v nedohlednu. 

ObãanÛm, ktefií nezodpovûdnû sy-

pou odpad, kam se jim zachce, chybí

obãanská zodpovûdnost, niãí-li Ïivotní

prostfiedí v‰ech. Je napfiíklad smutné,

vidíme-li kolem na‰eho areálu v Kun-

ãicích ujíÏdût automobily s pfiívûsn˘mi

vozíky, naloÏen˘mi velkoobjemov˘m

odpadem - star˘mi kusy nábytku, vy-

fiazen˘mi ledniãkami, koberci ãi ‰ro-

tem „neznámo kam". VÏdyÈ pfiímo

v na‰ich areálech na Fr˘decké ulici

v Kunãicích nebo na Slovenské ulici

v Pfiívoze jsou v provozu sbûrny, kam

lze velkoobjemov˘ odpad bezplatnû

odevzdat. Jsou otevfieny kaÏd˘ v‰ední

den od 6.00 do 17.00 hodin, v sobotu

od 8.00 do 12.00 hodin. 

Dále bych chtûl pfiipomenout, Ïe na

celé fiadû míst v obvodu jsou také

umístûny nádoby na separovan˘ sbûr.

(O tom, jak je nutno odkládat prázdné

PET láhve, se ãtenáfii mohou doãíst na

jiném místû Slezskoostravsk˘ch no-

vin.)

Ve sbûrnách spoleãnosti OZO mo-

hou obãané také odevzdat nebezpeãn˘

odpad z domácností, napfiíklad baterie

v‰eho druhu, záfiivky a v˘bojky, ãisticí

prostfiedky na okna, odpady a WC, la-

texové a olejové barvy, prázdné ple-

chovky od barev, pouÏit˘ motorov˘

a pfievodov˘ olej, postfiiky a umûlá

hnojiva, ale také inkousty, teplomûry,

pro‰lé léky apod. 

OZO také vypomáhá obvodu v pfii-

stavování velkoobjemov˘ch kontejne-

rÛ, kde mají obãané moÏnost nepotfieb-

n˘ch vûcí se zbavit.

A v neposlední fiadû-od 1. ledna le-

to‰ního roku platí obecnû závazná vy-

hlá‰ka ã. 6/200l, která stanoví popla-

tek ve v˘‰i 384, -Kã na osobu a rok za

provoz systému shromaÏìování, sbû-

ru, pfiepravy, tfiídûní a vyuÏívání a od-

straÀování komunálního odpadu na

území Statutárního mûsta Ostravy.

KaÏd˘ obãan tudíÏ platí (nebo alespoÀ

má platit) za odvoz komunálního od-

padu z popelnic. Pokud se mu zdá, Ïe

poãet sbûrn˘ch nádob je nedostaãující,

mÛÏe poÏádat o pfiistavení dal‰ích, a to

buì písemnû nebo telefonicky na tel.

ã. 628 34 14 kontaktní pracovnici na

MMO - oddûlení komunálních sluÏeb

na Ostrãilovû ulici 4, paní M. Chodu-

rovou. Jeho Ïádost bude posouzena,

a pokud budou splnûny podmínky pro

pfiidûlení dal‰í sbûrné nádoby v rámci

systému mûsta, bude mu vyhovûno.

Pokud pfiíslu‰né podmínky splÀovat

nebude, lze si dal‰í sbûrné nádoby ob-

jednat samostatnû ve smluvním vztahu

s na‰í spoleãností. Za odvoz 70 litrové

sbûrné nádoby 1x za 14 dnÛ se úãtuje

71 Kã + 5% DPH mûsíãnû, za odvoz

nádoby o objemu 110 litrÛ 1x za 14

dnÛ 93 Kã +5 % DPH mûsíãnû a za

odvoz nádoby 110 litrÛ 1x t˘dnû 155

Kã + 5% DPH mûsíãnû. V tomto pfií-

padû, kdy obãan Ïádá o pfiistavení ná-

dob OZO, se musí osobnû dostavit

k sepsání smlouvy. (BliÏ‰í informace

na tel. ã. 613 31 86, pan Blahuta)."

Dûkuji.

OdstraÀování nepovolen˘ch skládek

je znaãnû nákladné a na likvidaci

v‰ech ná‰ mûstsk˘ obvod nemá fi-

nanãní prostfiedky. Nestálo by tedy za

to, zamyslet se nad stavem Ïivotního

prostfiedí a odkládat odpad tam, kam

se má?

Místo pro názor

Pozvánka na 
zahradnickou výstavu

Zahradnictví Korner v Koblovû po-

fiádá ve dnech 26. - 28. dubna od 9 do

17 hodin 6. jarní prodejní zahradnickou

v˘stavu. MÛÏete zde zhlédnout i zakou-

pit okrasné dfieviny, rÛÏe, skalniãky,

tropické rostliny, letniãky, rostliny na

balkony, kaktusy, lekníny do rybníãkÛ

aj. Vybrat si mÛÏete z nabídky zeminy,

hnojiv a postfiikÛ, zahradního nábytku

a zahradní techniky. Chybût nebude ani

degustace a prodej moravsk˘ch vín.

Spojení: autobus ã. 52, zastávka U ‰ko-

ly nebo trolejbus ã. 106 (toãna).

Vyšší pokuty 
černým pasažérům

Dopravní podnik Ostrava, a.s.,

oznamuje, Ïe s platností od 1. 3. 2002

do‰lo ke zv˘‰ení tarifní pfiiráÏky za

jízdu bez platného dokladu. Pfii hoto-

vostní platbû ve vozidle nebo do sedmi

kalendáfiních dnÛ od data zji‰tûní jízdy

bez platné jízdenky zaplatí cestující

místo dosavadních 300,-Kã novû 400,-

Kã. Pfii platbû do 60 dnÛ se pfiiráÏka

zvy‰uje z pÛvodních 600,-Kã na 700,-

Kã. Tarifní pfiiráÏka za psa nebo zava-

zadlo bez jízdního dokladu se mûní ze

60,-Kã na 100,-Kã. 

Muglinovští 
zahrádkáři zvou

V kvûtnu uskuteãní ZO âSZ zájezd do

Bystfiice pod Host˘nem. V prÛbûhu ex-

kurze postupnû nav‰tíví Zahradnictví

Chovanec v Lipníku nad Beãvou a Horá-

kovu ‰kolku v Bystfiici pod Host˘nem,

kde bude moÏno zakoupit rÛzné druhy

konifer, skalniãek a dal‰ích v˘pûstkÛ.

Souãástí zájezdu bude prohlídka muzea

oh˘baného nábytku, chrámu na Host˘nû

a Lázní Teplic. 

V letních mûsících zvaÏujeme pofiádá-

ní exkurzí do Ostravy-Krásného Pole

k ing. J. Teclové, ‰lechtitelce paprik, dá-

le do Bruzovic k ing. Kunãické do ovoc-

n˘ch sadÛ a ‰kolky, pfiípadnû zájezd na

nûkterou z v˘stav v Zahradnictví pana

Slabého v Karviné. Jeho zahrady, napfi.

japonská, jsou velmi známé. Urãitû neza-

pomeneme nav‰tívit jarní v˘stavu v Za-

hradnictví Korner v Koblovû.

Nemûli bychom rovnûÏ zapomenout,

Ïe leto‰ní rok byl Svûtovou federací rÛ-

Ïafisk˘ch spoleãností vyhlá‰en „Rokem

rÛÏe 2002". Bylo by u‰lechtilé obnovit

rÛÏov˘ záhon u Kulturního domu v Mug-

linovû, pfiípadnû zaloÏit rÛÏov˘ záhon

pfied Z· na Pû‰í ulici. Ve ‰kole bychom

také chtûli zaloÏit krouÏek mlad˘ch za-

hrádkáfiÛ. Pfiihlá‰ky na exkurze a zájezdy

na tel. ã.: 0604 112 559. 

Jar. Jan‰ta, ZO âSZ Muglinov 
(redakãnû zkráceno)

Ostrava mûla své krematorium uÏ

od roku 1925, ale nejednalo se o to ny-

nûj‰í na Tû‰ínské ulici. Tvofiilo tehdy

pfiirozenou dominantu mûstského hfibi-

tova na Fifejdách. V dne‰ní dobû je ta-

to lokalita vyuÏívána jako Sad Dr. Mi-

lady Horákové. Tato v˘jimeãná stav-

ba, jedna z mála realizací architekta

Vlastislava Hofmana, byla v roce 1979

asanována. 

Stávající krematorium v areálu slez-

skoostravského hfibitova zahájilo trva-

l˘ provoz 23. ledna 1969. Areál kre-

matoria byl ve své dobû ponûkud ne-

tradiãnû architektonicky pojat a vyba-

ven zcela specifick˘m technologick˘m

zafiízením. V roce 1993 probûhla kom-

plexní rekonstrukce technologie. PÛ-

vodní pece byly nahrazeny nov˘mi,

patfiícími k nejmodernûj‰ím. 

Mimo kremaãních sluÏeb nabízí os-

travské krematorium vefiejnosti násle-

dující sluÏby: smuteãní obfiady v kli-

matizované obfiadní síni a se stálou

kvûtinovou v˘zdobou, rozlouãení bez

smuteãního obfiadu, exkluzivní rozlou-

ãení v klimatizovaném salonku, privát-

ní rozlouãení, které umoÏÀuje rozlou-

ãení se zesnul˘m v soukromí (napfií-

klad v rodinném kruhu nebo na smu-

teãní hostinû). Krematorium garantuje

zahájení zpopelnûní zesnulého podle

pfiání pozÛstal˘ch pfiesnû v kteroukoliv

denní ãi noãní dobu, u nadstandardních

obfiadÛ je moÏn˘ odbûr urny s popelem

zesnulého do 150 minut po ukonãení

obfiadu. 

18. kvûtna se v krematoriu na Tû‰ín-

ské ulici 710 uskuteãní Den otevfie-

n˘ch dvefií, a to od 9 do 15 hodin. 

V bfieznu se po pÛlroãní pfiestávce

opût rozbûhly stavební práce ve Ves-

niãce souÏití. UmoÏnila to dotace ve

v˘‰i 9 milionÛ korun, která byla na zá-

kladû usnesení vlády âR poskytnuta

z rezortu Ministerstva pro místní roz-

voj. Je urãena na dostavbu rodinn˘ch

domkÛ. Stále je‰tû schází asi 5 milionÛ

korun na dokonãení komunitního cent-

ra a dal‰ích 5 milionÛ na komunikace,

sadové úpravy a geodetické práce, ty

jsou v‰ak jiÏ zãásti pokryty pfiísliby

dotace MPSV a zahraniãních donáto-

rÛ. Pokud nedojde k nepfiedvídan˘m

problémÛm, mûla by b˘t celá stavba

dokonãena v ãervenci a budoucí oby-

vatelé by se do sv˘ch nov˘ch domovÛ

mohli stûhovat v srpnu. Bûhem pfieru-

‰ení stavebních prací se stfiídali pfii hlí-

dání staveni‰tû budoucí obyvatelé ves-

niãky, ãímÏ zamezili vzniku vût‰ích

‰kod. Budou se také úãastnit dobrovol-

n˘ch brigád na stavbû, zejména pfii do-

konãovacích pracích a sadov˘ch úpra-

vách. V‰ichni se jiÏ tû‰í na nové byd-

lení, jak dokazují jejich pravidelná

spoleãná setkání, vydávání vlastního

ãasopisu i aktivní zapojení do procesu

realizace zafiízení domkÛ. 

Diecézní charita ostravsko-opavská

jiÏ vypsala v˘bûrové fiízení na obsaze-

ní místa správce Vesniãky souÏití,

kter˘ bude mít na starosti pfiedev‰ím

technicko-administrativní ãinnosti

spojené s provozováním 30 bytov˘ch

jednotek a komunitního centra.

V tomto centru by mûl b˘t v záfií od-

startován dlouhodob˘ sociální pro-

gram, kter˘ naváÏe na dosavadní ko-

munitní práci s obyvateli vesniãky

a kter˘ bude zamûfien na motivaci jed-

notliv˘ch skupin ve vesniãce a pre-

venci negativních jevÛ. Zvlá‰tní po-

zornost bude vûnována dlouhodobû

nezamûstnan˘m, Ïenám v domácnosti,

dûtem a mládeÏi. Náklady na provoz

komunitního centra budou pokryty ze-

jména z prostfiedkÛ dotace MPSV

a programu Phare 2000 - DÏivas Jek-

hetane. 

Pavel Oblúk, koordinátor projektu
Diecézní charita ostravsko-opavská

Výstavba Vesničky soužití pokračuje

Den otevřených dveří 
v ostravském krematoriu

Proběhl další ročník soutěže 
O slezskoostravský pohár

Vítûzstvím fotbalového druÏstva

Dolní Lutynû nad t˘mem Radvanic

skonãil 24. 2. na hfii‰ti Jiskry Hru‰ov

12. roãník zimního turnaje O slezsko-

ostravsk˘ pohár. Domácí t˘m skonãil

na tfietím místû. 

Druhé místo obsadili fotbalisté z Ra-
dvanic.  Foto: archiv SON



·kola v Kunãicích nad Ostravicí ne-

byla do roku 1884. Asi 120 dûtí nav‰tû-

vovalo ‰kolu v sousedním Vratimovû a

protoÏe její kapacita uÏ velkému poãtu

ÏákÛ nepostaãovala, rozhodli se obãa-

né Kunãic k v˘stavbû ‰koly vlastní. Se

stavbou se mûlo zaãít jiÏ v roce 1881,

ale vzhledem k tomu, Ïe obec byla v

témÏe roce postiÏena pfiírodními ka-

tastrofami - povodní a krupobitím - a

pozemek, na kterém se mûlo stavût

spadal pod panství, které jej nechtûlo

vydat, byla otevfiena provizorní ‰kola v

panském domû ã. 47 (b˘val˘ hostinec). 

Tfiídním uãitelem a zároveÀ správ-

cem ‰koly se stal pan Gabriel Stal-

mach. V jedné tfiídû se tísnilo 126 dûtí. 

V dubnu roku 1886 se zaãalo se stav-

bou nové ‰koly, kde bylo zahájeno vyu-

ãování v fiíjnu téhoÏ roku. A protoÏe do-

savadní budova po 17 letech svého trvá-

ní opût nedostaãovala, bylo podle jed-

nomyslného usnesení obecního v˘boru

v roce 1903 pfiistoupeno k postavení no-

vé ãtyfitfiídní ‰kolní budovy a stará ‰kola

upravena na 4 uãitelské byty. 

V nové ‰kole se zaãalo vyuãovat 19.

záfií 1904. ·kolní vyuãování tehdy to-

tiÏ zaãínalo kolem 17. záfií a konãilo

31. ãervence. 

Po 1. svûtové válce mûla ãeská ve-

fiejná smí‰ená ‰kola v Kunãicích 4 tfií-

dy a dvû zatímní poboãky. Bûhem let

1922 - 1929 se poãet ÏákÛ pohyboval

mezi 140 - 230. Uãitelé, ktefií vesmûs

v obci také bydleli, byli aktivními ãle-

ny zdej‰ích spolkÛ (napfiíklad hasiã-

ského nebo Sokola) a spolutvÛrci spo-

leãenského dûní v obci. ·kola se také

zapojovala do rÛzn˘ch sbírek (peníze,

‰atstvo, obuv, knihy), které byly urãe-

ny jako dárky pro místní chudou ‰kol-

ní mládeÏ pfii vánoãní nadílce. ·kola

se o Ïáãky starala také jinak. ZapÛjão-

vala jim uãebnice a osvobozovala od

‰kolního platu, kter˘ v roce 1923 ãinil

7 Kã za 36 hodin. 

O ‰kolu a Ïáky se zajímala místní

‰kolní rada, v jejímÏ ãele stál místní

starosta pan Vavfiín, i místní politické

strany a spolky, které na nû pamatova-

ly penûÏit˘m, nebo jin˘m darem. Díky

tomu mohla ‰kola osvobodit nemajet-

né dûti od poplatkÛ, nebo jim zaplatit

‰kolní v˘let. Budova ov‰em neslouÏila

jen k vyuãování. Byl v ní byt pro ‰kol-

níka, zasedací síÀ obecního zastupitel-

stva, vefiejná knihovna a hasiãské skla-

di‰tû. Konaly se v ní také pfiedná‰ky a

bohosluÏby ãsl. církve. 

Po druhé svûtové válce zde byla

umístûna Zvlá‰tní ‰kola a od 1. záfií

1981 Pomocná ‰kola pro dûti, které

pro své rozumové schopnosti nedoká-

zaly zvládnout uãivo zvlá‰tní ‰koly. A

protoÏe budova mûla slouÏit také jako

internát, bylo nutno provést náleÏité

stavební úpravy. 

Ve ‰kolním roce 1989/1990 se zde

nacházelo pût tfiíd po deseti dûtech a v

jeho závûru se zaãalo s generální sta-

vební úpravou ‰koly. 

Ve ‰kolním roce 1991/1992 byl ná-

zev Pomocná ‰kola roz‰ífien o slovo

„internátní" dodatkem ke zfiizovací lis-

tinû ‰koly. Proti pfiedcházejícím letÛm

zahájila ‰kola svou ãinnost s men‰ím

poãtem ÏákÛ, coÏ bylo zpÛsobeno vy-

dáním nové vyhlá‰ky o speciálních

‰kolách, která umoÏÀuje zfiizování po-

mocn˘ch tfiíd pfii zvlá‰tních ‰kolách.

Nûktefií Ïáci zaãali nav‰tûvovat novû

vzniklé soukromé ‰koly. Pfiesto zÛstalo

ve ‰kole 5 tfiíd, oddûlení ‰kolní druÏiny

a 3 v˘chovné skupiny na internátû. Na

podzim roku 1992 zde bylo zfiízeno

Speciálnû-pedagogické centrum, které

otevfielo M·MT âSR ve ãtrnácti ‰ko-

lách v republice jako zafiízení s nov˘m

zpÛsobem poradenství pro mentálnû

postiÏené dûti a mládeÏ. Díky tomuto

centru se poãetní stav ÏákÛ zv˘‰il.

V souãasnosti nabízí pomocná ‰kola

dûtem hipoterapii, canisterapii, muzi-

koterapii, rehabilitaci, péãi klinického

logopeda. RÛzné dovednosti mohou

dûti získat v keramické dílnû, cviãné

kuchyni a pfii práci na zahradû. 

Dûvãata a chlapci nav‰tûvují rÛzné

kulturní akce, divadelní pfiedstavení,

koncerty a v˘stavy. Internát pro 25 Ïá-

kÛ poskytuje ubytování po cel˘ t˘den. 

Uãitelé, vychovatelé i správní za-

mûstnanci se spoleãn˘mi silami snaÏí

o to, aby se na‰i svûfienci cítili co nej-

lépe a aby zde získali co nej‰ir‰í spekt-

rum dovedností a vûdomostí, neboÈ

v‰e, co se zde Ïáci nauãí, zv˘‰í jejich

samostatnost a usnadní jim i lidem v

jejich okolí spoleãné souÏití. 

J. Pandularisová, 
fieditelka pomocné ‰koly

Dne 25. 4. probûhl ve ‰kole Den

otevfien˘ch dvefií. ·kola - oslavenkynû

získala také sponzorsk˘ dar. Dagmar

Klimo‰ová a Jifií Va‰kÛj, ktefií se o pfií-

pravu celé akce velmi zaslouÏili, pfie-

dali paní fieditelce finanãní dar z v˘-

tûÏku spoleãenského plesu, konaného

v Kunãicích. Podûkování za dar náleÏí

také  TJ Baníku - oddílu judo a dal‰ím

sponzorÛm: firmám DEMO a HON-

DA z Kunãic, pp. Liboru Lacnému a

Pavlovi Magerovi aj.
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Ze školských zařízení obvodu
Oslavy v Pomocné škole v Kunčicích

Foto z pfiedávání daru: vpravo Dagmar Klimo‰ová, uprostfied Jifií Va‰kÛj, vlevo
fieditelka Pomocné ‰koly Mgr. Jifiina Pandularisová. Foto: archiv SON

150. výročí školství v Heřmanicích
Na leto‰ní ‰kolní rok 2001/2002 pfii-

padá zvlá‰È v˘znamné v˘roãí – 150 let

‰kolství v Hefimanicích. ProtoÏe je na-

‰e ‰kola v souãasné dobû pfiímou ná-

stupkyní pÛvodní ‰koly hefimanické,

ujali jsme se pfiíprav my, kolektiv Z·

na Chrustovû ulici 24. Ve spolupráci s

pfiíslu‰n˘m odborem ÚMOb Slezská

Ostrava jsme pfiipravili nûkolik akcí

souvisejících s tímto v˘roãím. 

Pfied dokonãením je tiskovina, ma-

pující historii Hefimanic jako obce,

historii hefimanického ‰kolství a také

budov, ve kter˘ch se 150 let postupnû

vyuãovalo. Jedna kapitola informuje

budoucí ãtenáfie také o na‰í souãasné

‰kole, Ïácích a uãitelích. Publikace je

doplnûna souãasn˘mi i dobov˘mi fo-

tografiemi. Pfiedpokládan˘ termín vy-

dání je zaãátek kvûtna 2002. 

Jako dal‰í akci pfiipravujeme ‰kolní

akademii, která probûhne 14. 5. 2002 v

16.00 hodin v DK Vítkovice, a. s. Îá-

ci na‰ich tfiíd si na toto vystoupení pfii-

pravují pásmo tancÛ a písní. Vstupen-

ky pro pfiípadné zájemce budou k dis-

pozici na sekretariátû ‰koly. 

Dne 21. 5. 2002 probûhne ve ‰kole

Den otevfien˘ch dvefií, na kter˘ zveme

‰irokou vefiejnost. Bude moÏné projít

budovu ‰koly, nav‰tívit vyuãovací ho-

diny, popovídat si se zamûstnanci ‰ko-

ly a zhlédnout v˘stavku Ïákovsk˘ch

prací. 

Vyvrcholením oslav bude slavnost-

ní schÛze, která probûhne 30. 5. 2002

v prostorách ‰koly. Setkají se na ní

souãasní i b˘valí zamûstnanci ‰koly,

zástupci rodiãÛ, pfiedstavitelé ÚMOb

Slezská Ostrava a Magistrátu mûsta

Ostravy. V tent˘Ï den odpoledne pro-

bûhne volejbalov˘ turnaj druÏstev zá-

kladních ‰kol ze Slezské Ostravy. Ná-

sledujícího dne probûhne dûtsk˘ den

ÏákÛ na‰í ‰koly jako poslední akce to-

hoto v˘roãí. Pro Ïáky bude pfiipraveno

mnoho soutûÏí, vítûzové získají sladké

odmûny. Mgr. Radim Motyãka,
fieditel ‰koly

❒ ❒ ❒ 
Îádáme v‰echny b˘valé kolegy,

ktefií kdy uãili na na‰í ‰kole, aby se co

nejdfiíve ozvali na adresu pfiípravného

v˘boru: Z· Ostrava-Slezská Ostrava,

Chrustova 24, 713 00 Slezská Ostrava,

nebo na telefonní ãíslo 069/624 31 34. 

Pfiichází jaro, Ïivot vítûzí nad smrtí,

pravda nad lÏí, láska nad nenávistí.

KfiesÈané se radují z nového Ïivota, Îi-

dé uctívají památku na vysvobození se

z egyptského zajetí, pohané slaví zaãá-

tek zemûdûlsk˘ch prací. A dûti? Radu-

jí se z pfiíchodu jara. 

Sychravé poãasí a snûhem pocukro-

vaná pfiíroda nebudily dojem probuze-

ní. Pfiesto se malí i odrostlej‰í vydali

po zajeãích stopách do nedalekého

parku. Tam si ná‰ u‰ák na‰el na jedné

z bfiíz bezpeãn˘ úkryt. Neru‰enû a s

pfiehledem sledoval nad‰en˘ rej dûtí.

Pfii divoké honbû na vajíãka s pfiekva-

pením jakoby pozapomnûly na hlavní

cenu… A tak pfiímo na oãích visicí za-

jíc se v tu chvíli stal neviditeln˘m.

Marné a nekoneãné se zdálo hledání

chlupáãe… Nakonec pfiece jen neu‰el

bystrému oku Renátky a skonãil v její

náruãi.

Vejce - symbol Ïivotní síly, skofiápka

- symbol bezpeãí, mrskaãka - symbol

pfiátelství. Dûti pfiivítaly JARO, vypro-

vodily zimu a zlobu a leÏ a nenávist…

PofiadatelÛm náleÏí za uspofiádání

této akce podûkování. 

Jarmila Grossmannová,
Z· Kunãiãky

V koblovské základní ‰kole se ko-

nal 27. února dûtsk˘ ma‰karní karne-

val, kterého se zúãastnili nejen Ïáci,

ale také rodiãe. K tanci i poslechu

hrál diskÏokej. Celkovou atmosféru

doplÀovaly skvûlé svûtelné efekty.

Dûti pfiedvádûly své masky pfii tanci,

odmûny dostávaly pfiímo na parketu

ve formû drobn˘ch sladkostí. 

Velmi vhod pfii‰lo dospûl˘m i dû-

tem malé obãerstvení, o které se po-

staral kolektiv uãitelÛ. Pfiíjemn˘m

zpestfiením celé akce byla tombola,

která je‰tû více rozzáfiila v‰echny

dûtské oãi. Vyvrcholením karnevalu

bylo vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ích masek

z kaÏdé tfiídy, které byly odmûnûny. 

Zkrátka bylo to pfiíjemnû strávené

odpoledne. Takov˘ch a podobn˘ch

akcí, sbliÏující Ïáky a rodiãe, by

mohlo pfiib˘vat.  

Rodiãe ÏákÛ Z·

Velikonoční zajíc se vrací

Maškarní karneval v Základní škole
v Koblově
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Spoleãnost pro pfied‰kolní v˘chovu,

organizaãní jednotka Ostrava, uspofiá-

dala pod vedením své ãlenky Katefiiny

Víteãkové v multikinû CineStar v Os-

travû 15. 3. 2002 Festival matefisk˘ch

‰kol Matefiinka. 

NesoutûÏní pfiehlídka se konala pod

zá‰titou PhDr. Jaroslavy Wenigerové,

zástupkynû hejtmana Moravskoslez-

ského kraje. Souãástí setkání dûtí pfied-

‰kolního vûku byla i v˘stava v˘tvar-

n˘ch prací v pfiedsálí multiplexu. Finále

soutûÏe se uskuteãní zaãátkem kvûtna v

Nymburce . Projekt za‰ÈiÈuje âeská ko-

mise pfii UNESCO, má podporovat a

také prezentovat pohybové, hudební a

v˘tvarnû-dramatické pokusy dûtí pfied-

‰kolních zafiízení a jejich pedagogÛ. S

dvaceti ukázkami se pfiedstavilo 175

dûtí a dvacet dospûl˘ch „v˘tvarníkÛ" z

tfiinácti matefisk˘ch ‰kol. 

Vûfiíme, Ïe i vy se v roãníku 2003 za-

pojíte do soutûÏe. 

Za radu SPV, organizaãní
jednotku v Ostravû,

Jifiina Skafiupová, pfiedsedkynû

Mateřinka je tady!

Bavili se dospělí
i děti

V Matefiské ‰kole na Fr˘decké uli-

ci v Kunãicích se uskuteãnil zdafiil˘

ma‰karní karneval, na nûmÏ se bavi-

li nejen dûvãátka a chlapci, ale také

jejich rodiãe. 

¤editelka M· Jifiina Skafiupová

dûkuje tímto Úfiadu mûstského obvo-

du Slezská Ostrava za finanãní pod-

poru celé akce. 

Foto: archiv SON

Pfii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ byli 26.

bfiezna v obfiadní síni slezskoostrav-

ské radnice vyznamenáni nejlep‰í pe-

dagogiãtí pracovníci Ostravy. Slav-

nostní akce se zúãastnil také starosta

na‰eho mûstského obvodu ing. Jan

Svozil.

Pan starosta ve svém úvodním pro-

jevu zdÛraznil v˘znam a dÛleÏitost

práce uãitelÛ a poukázal na dÛleÏitost

vzdûlání v Ïivotû spoleãnosti. Násle-

dovala hudební vystoupení v podání

ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly Edvar-

da Runda ve Slezské Ostravû. 

Z na‰eho obvodu byli ocenûni: Mgr.

BoÏena BlaÏková, uãitelka Základní

‰koly na Bohumínské ulici ve Slezské

Ostravû, za tvÛrãí, promy‰len˘ a syste-

matick˘ pfiístup k pedagogické ãinnos-

ti, Jarmila Grossmannová, vychovatel-

ka ‰kolní druÏiny Základní ‰koly na

·krobálkovû ulici v Kunãiãkách za v˘-

borné v˘sledky práce s dûtmi ze soci-

álnû znev˘hodnûného prostfiedí, podíl

na vybavení ‰kolní druÏiny a ‰kolního

klubu a organizování akcí pro dûti v

dobû ‰kolních prázdnin,  Mgr. Josef

Géryk, zástupce fieditele Základní ‰ko-

ly na Pû‰í ulici v Muglinovû za znaãn˘

podíl na zabezpeãení a zlep‰ení mate-

riálních podmínek ‰koly, precizní pl-

nûní pracovních povinností a velmi

v˘razné v˘chovnû vzdûlávací v˘sled-

ky, a Mgr. RÛÏena Vidurová, uãitelka

Základní ‰koly na Anto‰ovické ulici v

Koblovû, za v˘borné v˘sledky ve v˘-

chovnû vzdûlávací práci a dal‰í aktivi-

ty dlouhodobého charakteru, které

jsou pro ‰kolu pfiínosem. 

Nejlepší pedagogičtí pracovníci oceněni

V rámci prezentace ãinností obãan-

sk˘ch sdruÏení dûtí a mládeÏe a stfiedi-

sek volného ãasu z celé âR bude moÏ-

né zhlédnout:

V Hornickém muzeu v Petfikovicích

ve dnech 24. -26. kvûtna ukázky tábo-

fiení, táborov˘ch her a sportÛ, rybolov-

né techniky.

Na v˘stavi‰ti âerná louka 24. -25.

kvûtna v˘stavky ãinnosti dûtsk˘ch

sdruÏení a DomÛ dûtí a mládeÏe, pódi-

ová vystoupení-hudební skupiny, mo-

derní tance, aerobik, maÏoretky, ‰erm,

ukázky z práce keramické dílny, par-

kúrové závody, bojové sporty, ukázky

práce s hasiãskou technikou. 

Pro úãastníky, ktefií se prokáÏí plat-

nou vstupenkou na Bambiriádu, budou

umoÏnûny ve dnech 24. -26. kvûtna

voln˘ vstup do Zoo Ostrava, zv˘hod-

nûn˘ vstup na vûÏ Nové radnice, do

Ostravského muzea a krytého bazénu

v Porubû. Vstupenky mÛÏete získat

zdarma v uveden˘ch kvûtnov˘ch

dnech v Hornickém muzeu nebo na

âerné louce. 

BliÏ‰í informace podá: pan ·tefan

Gre‰, tel. ã. 0606 509 663.

Adoptujte si 
zvíře v zoologické 

zahradě
Pro ty, ktefií by rádi finanãnû pomohli

zoologické zahradû s chovem zvífiat, je

pfiipravena moÏnost adopce. Oã se jed-

ná? KaÏd˘ mÛÏe pfiispût podle sv˘ch

moÏností na v˘Ïivu konkrétního druhu

nebo pfiímo jedince, kterého si zvolí, li-

bovolnou ãástkou (minimálnû 100 Kã),

a to na jeden rok. Adoptovat si zvífie

mÛÏe jak jednotlivec, tak firma nebo

‰kola. Samozfiejmû to neznamená, Ïe by

si adoptivní rodiã zvífie poté odnesl do-

mÛ. Zvífie zÛstane v zoologické zahradû,

adoptivní rodiã se na nûj mÛÏe chodit dí-

vat a informovat se, jak se mu vede.

Jméno adoptivního rodiãe bude vyvû‰e-

no v adopãní vitrínce. Jednou roãnû se

také v zoologické zahradû koná setkání

v‰ech adoptivních rodiãÛ. V závislosti

na v˘‰i ãástky dostane adoptivní rodiã

volnou vstupenku do zoo pro rodinu ne-

bo kolektiv a u adoptovan˘ch mláìat je

moÏné uspofiádat kfitiny. 

BliÏ‰í informace vám rádi sdûlí pra-

covníci v˘chovného a propagaãního od-

dûlení Zoo Ostrava. Tel. ã. 624 12 69/kl.

29, mobil: 072 847 69 70, e-mail: zuzo-

oostrava@volny. cz. Stanislav Derlich

Připravujeme knihovnu
V souvislosti s prodejem budovy

b˘valé Janáãkovy filharmonie na Mi-

chálkovické ulici ve Slezské Ostravû a

její pfiemûnou na Vysokou ‰kolu pod-

nikatelskou do‰lo k ukonãení ãinnosti

Knihovny mûsta Ostravy - poboãky

Slezská Ostrava v této budovû. Tato

poboãka byla nejvût‰í na území na‰e-

ho mûstského obvodu a obãany a hlav-

nû dûtmi byla velmi nav‰tûvována.

Spolu s fieditelkou Knihovny mûsta

Ostravy, Mgr. Miroslavou Sabelovou,

jsme dlouho hledali nov˘ vhodn˘ pro-

stor. Jednali jsme také s vedením

Gymnázia na Hladnovû, které nám na-

bídlo vyuÏít pro zfiízení knihovny pro-

story v budovû b˘valé matefiské ‰koly

na Hladnovské ulici ve Slezské Ostra-

vû. Tato budova je v majetku mûsta se

svûfiením na‰emu mûstskému obvodu

a gymnáziu byla pronajata pro v˘uku

hudebních a v˘tvarn˘ch oborÛ. Je k ní

také dobré dopravní spojení, v˘hodou

je také dobrá docházková vzdálenost

ze sídli‰tû Muglinov. Na zasedání rady

25. dubna by mûlo b˘t zadáno prove-

dení potfiebn˘ch úprav dispoziãního

uspofiádání, úpravy vstupu a propojení

uãeben. Cena stavebních úprav bude

témûfi 330 000 Kã, dal‰í náklady si je‰-

tû vyÏádá úprava ústfiedního topení a

kotelny. O pfiíspûvek na celou tuto ak-

ci jsme poÏádali Radu mûsta Ostravy,

která nám pfiispûla ãástkou 480 000

Kã. S otevfiením knihovny poãítáme

po prázdninách. 

Ing. Petr Kudela, 
místostarosta

Odbor dopravy a komunálních slu-

Ïeb oznamuje, Ïe do 31. srpna 2002

bude provedena ãást stavby „Oprava

Mostu Milo‰e S˘kory v Ostravû". 

Stavba bude realizována v rozsahu

v˘mûny dilatací, opravy pochÛzné

vrstvy chodníku a odfrézování vrstev

vozovky. Bude provedena i obnova

povrchové ochrany ocelové konstruk-

ce, vãetnû zábradlí. Po celou dobu

opravy bude vylouãena individuální

doprava. Provoz MHD bude zachován

a pû‰í budou mít moÏnost pfiejít most

stfiídavû po jedné a druhé stranû.  

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Sdělení občanům

▲ Hostinec U ChvostkÛ na ·védské

ulici v Muglinovû nabízí pronájem sá-

lu s kapacitou do 150 osob, vhodn˘ ke

kulturním a spoleãensk˘m akcím. Tel.

ã. 624 49 01.

INZERCE

Pozvánka
Zveme obãany na slavnostní otev-

fiení nové hasiãské zbrojnice v Anto-

‰ovicích, které se uskuteãní 31. kvût-

na 2002 od 10.00 hodin. 

Bambiriáda 2002

❒ V Základní umûlecké ‰kole

U Jezu v Muglinovû se uskuteãní

9. kvûtna uãitelsk˘ koncert. Zaãá-

tek v 17 hodin. 

❒ V Kulturním domû v Mugli-

novû budou Ïeny z Klubu dÛchod-

kyÀ z Li‰ãiny vystavovat 17. kvût-

na v˘‰ivky. 

❒ Myslivecké sdruÏení Ostrava-

Hefimanice pofiádá 25. kvûtna

u myslivecké chaty tradiãní smaÏe-

ní vajeãiny. Zaãátek v 9.00 hodin,

po cel˘ den budou probíhat stfielec-

ké soutûÏe pro dûti i dospûlé. 

❒ V zoo na Michálkovické ulici

se uskuteãní 1. ãervna od 10.00 do

17.00 hodin „Dny zdraví s RBP".

Pro dûti je pfiipraven zábavn˘ pro-

gram, pro dospûlé zdravotní porad-

na, mûfiení tlaku a cholesterolu

apod. Dûti do 15 let a poji‰tûnci

RBP nebo ti, ktefií se nechají pfii té-

to pfiíleÏitosti zaregistrovat, budou

mít vstup zdarma. 

❒ Do 31. kvûtna bude v NKP

Dolu Michal v Michálkovicích

otevfiena fotografická v˘stava

„Sakrální architektura na Hluãín-

sku", jeÏ je dílem Institutu tvÛrãí

fotografie Filozoficko-pfiírodovû-

decké fakulty Slezské univerzity

v Opavû. (Bez záruky)

Zveme Vás



PET láhve mají jako obal vlastnosti

nutné a potfiebné, které jsou v‰ak pro

pouÏité PET láhve, tzn. odpad, vlast-

nostmi problematick˘mi. Zkuste si

pfiedstavit následující skuteãnost.

Kontejner na odpad má objem 1100

litrÛ. Do takového kontejneru se vejde

pouze cca 300 „nezmaãkan˘ch" PET

láhví. To znamená, Ïe pln˘ kontejner

váÏí 11 kg. Za‰roubované láhve z PET

jsou velmi pevné a ani silné lisy ve

svozov˘ch prostfiedcích, v „popeláfi-

sk˘ch vozech", nejsou schopny jejich

objem zmen‰it. Tím vzniká situace, Ïe

auta vozí hlavnû vzduch v láhvích,

zvy‰uje se poãet obsluh kontejnerÛ

a tím znaãnû rostou celkové náklady. 

Kam tedy s prázdn˘mi PET láhve-

mi?

Dal‰í „osud" láhví pak závisí na

tom, zda obãané PET láhve:

- vytfiídí (uloÏí do speciálních kon-

tejnerÛ oznaãen˘ch nápisem „PET -

plasty" nebo je odloÏí do sbûrn˘ch

dvorÛ, umístûn˘ch po mûstû,

- nebo vyhodí do kontejnerÛ ve

smûsi s ostatními komunálními odpa-

dy. 

V pfiípadû vytfiídûní jsou PET láhve

buì následnû slisovány a pfiepraveny

ke zpracovateli na v˘robu (napfi. net-

kané stfiiÏe), nebo jsou spolu s jin˘mi

materiály podrceny a vyuÏity k v˘ro-

bû náhradního paliva pro cementárny

jako náhrada ãerného uhlí (linka na

v˘robu náhradního paliva je v provo-

zu ve spoleãnosti OZO Ostrava, spol.

s r. o.)

V pfiípadû uloÏení „nezmaãkané"

láhve na skládku se opût projeví vyni-

kající pevnost za‰roubované láhve,

kdyÏ ani tûÏk˘ hutnicí stroj nedokáÏe

láhev stlaãit, takÏe skládka se neplní

zhutnûn˘m odpadem, ale vzduchem.

Náklady na skládkování jedné tuny

smûsného komunálního odpadu se po-

hybují ve v˘‰i cca 600,-Kã/t. Náklady

na skládkování jedné tuny „nezmaã-

kan˘ch", za‰roubovan˘ch PET láhví

se pohybují kolem cca 27 000, -Kã/t.

Z uvedeného srovnání je zfiejmé, Ïe

PET láhve se stávají jedním z nejvût-

‰ích problémÛ pfii skládkování odpa-

dÛ. 

Uvûdomíme-li si, Ïe v‰echny nákla-

dy stejnû platíme my, obãané, pak je-

dinou rozumnou vûcí pro sníÏení ná-

kladÛ na odpadové hospodáfiství je:

- pfii vytfiídûní-PET láhve vÏdy se-

‰lápneme a uzavfieme,

- pfii vyhození do kontejneru na

smûsn˘ komunální odpad prázdnou

PET láhev buì se‰lápneme a uzavfie-

me nebo nese‰lápneme, ale neuzavírá-

me. 

Vzhledem k tomu, Ïe PET láhve

jsou nejen vhodnou surovinou pro

materiálovou recyklaci, ale jsou sou-

ãasnû i vhodnou surovinou pro ener-

getickou recyklaci, vûfiíme, Ïe dáte

pfiednost vytfiídûní a vyuÏití této suro-

viny.  Ing. Karel Belda, fied. OZO
(redakãnû upraveno)

PET jako odpad
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ZASTAVÁRNA

- BAZAR
Vás zve 

do své nové prodejny 
v sídli‰ti MUGLINOV, ·védská 45.

Nabízíme hotovostní pÛjãky 
oproti zástavû zlata (aÏ 250/Kã/g), 
elektroniky, mobilÛ a jiného zboÏí. 

V‰e za solidních podmínek (úrok 0,6 %/den), 

diskrétnosti a bezpeãí. 

V˘kup i prodej v komisi. 

Pfiijìte – dohodneme se. 

Otevfieno dennû kromû nedûle. 

Kontaktní telefon: 0603 362 178
Spojení: trolejbus ã. 108, 109, 

zastávka Sídli‰tû-Muglinov

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu. 

SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává Statutární mûsto Ostrava – mûstsk˘ obvod
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. 624 11 51. IâO 00845451. Tisk povolen – reg. zn. MK âR E 12773. Náklad
9000 v˘tiskÛ. Vy‰lo: v dubnu 2002. Redakãní rada: pfiedseda -Ing. Jan Svozil, Pavel Bernatsk˘, Dr. Kvûtoslava
Míãková, Ing. Zdenûk Ogorek, CSc., Miroslav Vojkovsk˘, Ing. Petr Kudela, Ing. Justina Kamená, Ing. Miroslav
Vrána, Mgr. Irena Vavreãková. Sazba: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., tisk: MORAVAPRESS, s.r.o., Ostrava-
Mar. Hory

Čekárna

Kam s prázdnými PET láhvemi

Středisko výchovné péče 
pro děti a mládež v Koblově

Pfied ãasem jsem se odpoledne za-

stavil v ãekárnû na zastávce u nás

v Hefimanicích a ptám se mládeÏe tam

zrovna trávící svÛj ãas slovy: „Dûcka,

co tu dûláte?" Dostal jsem klasickou

a vyãerpávající odpovûì: „Nic." Nic,

ale pfiesto… Ta na‰e ãekárna pfii‰la

vloni „jen" o laviãku, kterou jsme do-

plnili a dodnes drÏí. HÛfie na tom je

ãekárna na Konûvovû ulici. Pfied ãa-

sem ji pracovnící vefiejnû prospû‰n˘ch

prací vymalovali a dnes uÏ to není vÛ-

bec poznat. Ba, co víc. Byl jsem upo-

zornûn, Ïe na této ãekárnû je rozbitá

stfiecha. ¤íkám si: Asi do ní pr‰í. Jen-

Ïe to by do ní pr‰elo nûjak zespodu.

Na zastávce se zdrÏuje celkem pravi-

delnû skupinka mládeÏe. (Nerad slovo

mládeÏ pouÏívám). Není ta rozbitá

stfiecha, tedy uvolnûné a vytrhané fal-

cované desky podhledu zastávky, ná-

hodou její práce? Pokud je, tak co

s tím? Co mÛÏe udûlat obec? Prozatím

asi zase upraví zastávku. Vedle opra-

veného ‰kolního hfii‰tû se je‰tû mohou

v pfiilehlém okolí na vhodn˘ plácek

postavit tfieba basketbalové ko‰e a la-

viãky, pfiípadnû nûco jiného. A co

udûlají rodiãe této mládeÏe? Tento za-

stávkov˘ ne‰var se nedûje asi jen na

této zastávce, ale já osobnû jsem ho

jinde nezaznamenal. A co udûlá ona

mládeÏ, co udûlá jeden kaÏd˘ ãlen

z této skupinky?

Ing. Petr Kudela, 
místostarosta

Spadlý jeřáb
Jefiáb o nosnosti 8000 kg se zfiítil 27.

února v areálu místní firmy u ulice Ke

Kameninû v Hru‰ovû. ·etfiením na

místû bylo zji‰tûno, Ïe jefiáb se dal do

pohybu pod vlivem silného nárazové-

ho vûtru. Jefiáb vyjel z kolejnice a slo-

Ïil se do boãní pravé strany a dopadl

na dvû vozidla, která byla zcela zniãe-

na. Ke zranûní osob nedo‰lo, pouze k

po‰kození ãásti oplocení dané firmy a

stfiechy pfiístavku vrátnice. 

Foto: archiv SON

Stfiedisko v˘chovné péãe pro dûti

a mládeÏ v Koblovû je ‰kolské zafiíze-

ní, poskytující preventivnû v˘chovnou

péãi - speciálnû pedagogické a psy-

chologické sluÏby dûtem a mládeÏi

s rizikem poruch chování ãi s jiÏ rozvi-

nut˘mi projevy poruch chování a ne-

gativních jevÛ v jejich sociálním v˘-

voji. Tato péãe je poskytována jak for-

mou ambulantní, tak formou internát-

ních pobytÛ. Klientelu stfiediska tvofií

z pfieváÏné míry dûti ve vûku 10-18 let

s rÛznû závaÏn˘mi problémy (zá‰ko-

láctví, útûky z domu, ale také trestná

ãinnost). Dále poskytuje stfiedisko od-

borné informace a pomoc osobám od-

povûdn˘m za v˘chovu, pedagogick˘m

pracovníkÛm ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiíze-

ní, spolupracuje s pedagogicko-psy-

chologick˘mi poradnami a referáty

oddûlení péãe o dítû a podobnû. 

Je zapotfiebí zdÛraznit, Ïe sluÏeb

Stfiediska v˘chovné péãe vyuÏívá stále

více rodiãÛ a pedagogick˘ch pracovní-

kÛ, ktefií si v plné mífie uvûdomují, Ïe

dûti a mládeÏ s poruchami chování ne-

patfií v Ïádném pfiípadû na okraj spo-

leãnosti, ale Ïe je jim zapotfiebí pomo-

ci.  Mgr. Petr Krol,
zástupce fieditele DÚM pro SVP
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komplexní úklidové sluÏby
malífiské práce

➬ ãistûní kobercÛ a ãalounûného nábytku, 
mytí oken, praní, Ïehlení atd. 

➬ pravidelné úklidy domácností, kanceláfií, 
druÏstev, provozÛ atd. 

➬ ãistûní automobilÛ s odvozem a pfiistavením 
Va‰eho vozu aÏ k Vám

➬ malování od 13 Kã/m2 vãetnû materiálu (máme
pro Vás zpracovány komplexní nabídky vãetnû
vystûhování a nastûhování nábytku a úplného
úklidu)

ZDARMA
si nechejte vypracovat úklidov˘ program va‰í domácnosti

nebo firmy!!!

Al‰ovo nám. 693/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel. ã./fax: 069/691 96 84

E-mail: great.service@email.cz
GSM nonstop: 0608/71 40 34, 0608/40 30 50

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

Restaurant Radegast, námûstí J. Gagarina,
Tel.: 069/624 23 52, mobil 0604 146 479

Restaurant

Pfiíjemn˘ nov˘ personál otevfiel 1. 4. 2002 opût oblíbenou restauraci

Akce dne:
FERNET 0,05 - 22,- Kã

FERNET CITRUS 0,05 - 22,- Kã

Zajistíme:Zajistíme: ◆ Svatební hostiny

◆ Kfitiny

◆ Podnikové a ‰kolní akce

Na‰e nabídka:Na‰e nabídka:
Menu od 37,- Kã, 

polévka ke kaÏdému jídlu zdarma

Minutky od 54,- Kã

Gambrinus 10% 13,50 Kã

Radegast 12% 15,60 Kã

Otevírací doba: pondûlí-ãtvrtek: 10.30 - 23.00 hodin
pátek: 10.30 - 01.00 hodin
sobota: 15.00 - 01.00 hodin

V‰echny Vás srdeãnû zveme!

DOMOV - PENZION PRO DŮCHODCE
Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 71, 710 00

Nabízí v‰em dÛchodcÛm moÏnost 

v˘hodného stravování

Pro více informací volejte 
sl. Kucharskou, tel. ã. 069/624 18 17

Objekt se nachází u kfiiÏovatky ulic 
Bohumínská a Dûdiãná (pod stadionem Bazaly)

Spojení MHD autobusy ã. 22, 29, 30 
a trolejbusy ã. 105 a 107, zastávka Kamenec

DOMOV-PENZION PRO DÒCHODCE
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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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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

Auto‰kola s desetiletou tradicí
Provádí v˘cvik skupin:

AM lehké motocykly do 45 km konstrukãní rychlosti

A motocykly do 25 kW

B osobní automobily do 3, 5 t

B+E jízdní souprava skupiny B + pfiípojné vozidlo nad 750 kg

C motorová vozidla nad 3, 5 t

Provozní doba: pondûlí-pátek: 8.00-18.00 hodin

Nabízíme:
- ‰kolení fiidiãÛ referentsk˘ch vozidel a vozidel do 3, 5 t

- ‰kolení fiidiãÛ vozidel nad 3, 5 t, podle zákona 478/2001

- ‰kolení fiidiãÛ vozidel taxi sluÏby, podle zákona 247 z roku 2000

- pronajímání uãebny pro úãely ‰kolení

Vybavení: video, aspektomat, zpûtn˘ projektor, promítací plátno

Nabízíme spolupráci s psychologem. 

PÁRTY SERVIS – 0603 76 94 68

Na závûr úspû‰nû sloÏené zkou‰ky nabízíme posezení v prostorách 

auto‰koly i venku v pfiíjemném prostfiedí. 

Adresa: Rolnická 42, 709 00, Ostrava-Nová Ves, 

tel. ã.: 069/662 26 03, mobil: 0603 769 468

Spojení: autobusy ã.: 37, 39, 48, 56

tramvaje ã.: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 17
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