
Na zasedání Zastupitelstva mûstské-

ho obvodu Slezská Ostrava 6. ãervna

2002 pronesl pan starosta úvodní pro-

jev, v nûmÏ zachytil dûní v obvodu

a ãinnost odborÛ úfiadu za uplynulé tfii

mûsíce. 

Z jeho projevu uvádíme:

- Investiãní odbor zaji‰Èuje v˘stavbu

42 bytov˘ch jednotek, zahájenou

v kvûtnu na Franti‰kovû ve Slezské Os-

travû. Finanãnû je tato stavba kryta pro-

stfiedky Statutárního mûsta Ostravy,

Stavebního bytového druÏstva Nová

huÈ a Ministerstva pro místní rozvoj

âR, které 5. 6. schválilo na tuto stavbu

státní dotaci ve v˘‰i 13,5 milionu ko-

run. V první fázi budou postaveny dva

domy s 18 bytov˘mi jednotkami. Dále

byla otevfiena ãást rekonstruované Vra-

timovské ulice, pfiiãemÏ pokraãují pro-

jekãní práce na její dal‰í opravy v rám-

ci I. a III. etapy. 31. 5. byla dána do

provozu nová hasiãská zbrojnice v An-

to‰ovicích. Finanãní náklady na její v˘-

stavbu ve v˘‰i témûfi 4 milionÛ korun

hradil zãásti ná‰ obvod, zãásti Statutár-

ní mûsto Ostrava. Mimoto je pfiipravo-

vána modernizace hasiãské zbrojnice

v Muglinovû a provedení technick˘ch

úprav hasiãské zbrojnice v Koblovû. 

Pfiipravuje se v˘stavba kanalizace

od Parcelní ulice po pfieãerpávací sta-

nici odpadních vod na Orlovské ulici

v Hefimanicích. Pfii této akci se v‰ak

je‰tû fie‰í problémy majetkoprávního

charakteru, které se také vyskytují pfii

plánování v˘stavby chodníku u Fi‰e-

rovy ulice a kanalizace Îabince. 

V létû by se mûla uskuteãnit gene-

rální oprava základních ‰kol na Chru-

stovû ulici ve Slezské Ostravû a Anto-

‰ovické ulici v Koblovû. Opraven bu-

de panelov˘ dÛm na Dûdiãné ulici 10,

na jehoÏ rekonstrukci byla pfiidûlena

státní dotace. 

Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své 75. schÛzi rozhodla
mj. o pfiímém zadání vefiejn˘ch zaká-

zek:

- na provedení projektové pfiípra-

vy pro „Technickou infrastrukturu

ulice Sodná“, k. ú. Muglinov, 

- na zpracování projektové doku-

mentace pro stavební povolení a rea-

lizaci na akci „Komunikace na ul.

H˘bnerova“, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve

v˘‰i 5000,-Kã na podporu rozvoje

kultury, tûlesné v˘chovy a sportu pro

SDH Hefimanice, 

- o poskytnutí finanãních prostfied-

kÛ pro aktivitu dûtí a mládeÏe ve vol-

ném ãase pro M· Zámostní a ·K Z·

·krobálkova, 

- o zámûrech v˘pÛjãek nemovitos-

tí a zámûrech nájmÛ pozemkÛ a ná-

jmech pozemkÛ. 

Na své 76. schÛzi Rada mûstské-
ho obvodu Slezská Ostrava vzala
mj. na vûdomí vyhodnocení operaã-

ního plánu zimní údrÏby místních

komunikací pro období 2001/2002, 

- rozhodla mj. o poskytnutí finanã-

ních prostfiedkÛ pro aktivitu dûtí

a mládeÏe ve volném ãase pro:

- M· na PoÏární ulici v Hefimani-

cích, M· na Slívovû ulici ve Slezské

Ostravû, M· Na Li‰ãinû v Hru‰ovû,

M· na Komerãní ulici v Muglinovû,

M· na Bohumínské ulici ve Slezské

Ostravû, 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou

jeden rok, 

- o zámûru nájmÛ nemovitostí

a pozemkÛ, 

- o zámûru nájmu nemovitostí -

ãekáren mûstské hromadné dopravy

za úãelem moÏnosti umístûní rekla-

my, 

- doporuãila Zastupitelstvu mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava sta-

novit pro volební období 2002 -

2006 poãet ãlenÛ Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava

na 35. 

Na své 77. schÛzi Rada mûstské-
ho obvodu Slezská Ostrava roz-
hodla mj. o zámûrech nájmÛ pozem-

kÛ, 

- o ukonãení nájmÛ bytÛ dohodou, 

- o pronájmu bytÛ na dobu urãitou

jeden rok, 

- o pfiijetí penûÏního daru na soci-

ální úãely, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve

v˘‰i 10 000,- Kã pro TJ Baník Ostra-

va OKD na podporu rozvoje kultury,

tûlesné v˘chovy a sportu, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve

v˘‰i 5000,- Kã pro Spoleãnost pro

kulturu a umûní v Ostravû na podpo-

ru rozvoje kultury, tûlesné v˘chovy

a sportu, 

- o bezúplatném pfievodu penûz ve

v˘‰i 10 000,- Kã pro organizace Liga

lesní moudrosti dûtí a mládeÏe, Klub

MOST na ekologické úãely. 

Roãník X ● kvûten–ãerven 2002 ● zdarma

Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
5. září 2002

v Kulturním domě 
v Muglinově. 

Začátek v 15 hodin.
Zasedání je veřejné.

Z projevu starosty

Z jednání rady

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava na svém zasedání 6.

ãervna 2002 vzalo mj. na vûdomí ústní

informaci starosty o stavu mûstského

obvodu a ãinnosti jeho orgánÛ, 

- schválilo mj. Zprávu o v˘sledku

hospodafiení Mûstského obvodu Slez-

ská Ostrava za I. ãtvrtletí roku 2002, 

- termíny konání zasedání zastupitel-

stva na II. pololetí 2002, 

- rozhodlo mj. vyjádfiit vÛli promíjet

poplatky z prodlení ve v˘‰i 100 % po

individuálním posouzení jednotliv˘ch

dluÏníkÛ, kdy rozhodující podmínkou

je zaplacení dluhÛ na nájemném a sluÏ-

bách spojen˘ch s bydlením do 31. 12.

2002, 

- uzavfiít smlouvy o zfiízení vûcn˘ch

bfiemen mezi povinn˘mi a oprávnûn˘-

mi z vûcného bfiemene, 

- o prodeji podílÛ pozemkÛ, 

- o nabytí fiadov˘ch garáÏí na po-

zemcích ve vlastnictví obce, ulice Pod

Haldou, v k. ú. Hru‰ov, a to darováním

od uveden˘ch vlastníkÛ, 

- stanovilo mj. pro volební období

2002–2006 poãet 35 ãlenÛ Zastupitel-

stva mûstského obvodu Slezská Ostrava.

Pan starosta pfii úvodním proslovu u nové HZ v Anto‰ovicích

Nová hasiãská zbrojnice v Anto‰ovicích

Výsledky parlamentních voleb v našem obvodě
Na 1. místû se umístila âSSD, která získala 2636 platn˘ch hlasÛ, na

druhém místû KSâM, která získala 2005 hlasÛ, na tfietím ODS - 1749 hla-
sÛ a na ãtvrtém - Koalice 763 hlasÛ. Následovaly ostatní strany.

(Pokraãování na str. 2)



Nová hasiãská zbrojnice v Anto‰o-

vicích, jejíÏ v˘stavba zaãala na pod-

zim loÀského roku, byla 31. kvûtna

oficiálnû otevfiena, a to za pfiítomnosti

ãlenÛ vedení na‰eho obvodu, ãlenÛ

Rady mûstského obvodu Slezská Os-

trava, místních obãanÛ - zástupcÛ

místního Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

a Hasiãského záchranného sboru

z Ostravy. V rámci slavnostního otev-

fiení pfiedvedly zdafiilé vystoupení dûti

z místní matefiské ‰koly pod vedením

fieditelky Marie Chrbiatové. 

Sbor obdrÏel tak novou hasiãskou

techniku. 

V˘stavba zbrojnice si vyÏádala pfies

3,9 milionu korun, pfiiãemÏ dotace ze

Statutárního mûsta Ostravy ãinila 1,8

milionu korun. 

Pfii v˘stavbû také pomáhali místní

hasiãi.

Dal‰í slavnost - tentokrát k 70. v˘-

roãí zaloÏení místního Hasiãského

sboru - se zde konala v nedûli 16.

ãervna, a to za úãasti témûfi v‰ech

místních obãanÛ, pfiedstavitelÛ okol-

ních obcí a zástupcÛ rÛzn˘ch hasiã-

sk˘ch sborÛ. V 10.30 hodin zaãala ve

zdej‰í kapli slavnostní bohosluÏba,

spojená s posvûcením praporu. Po ní

se úãastníci odebrali v prÛvodu, do-

provázeném dechovou hudbou, k no-

vé zbrojnici, která byla slavnostnû

posvûcena. 

V‰ichni si mohli poschoìovou

stavbu detailnû prohlédnout. Na ná-

sledné slavnostní schÛzi byla pfieãte-

na zpráva o ãinnosti místních hasiãÛ

za 70 let jejich existence a ãlenÛm

bylo pfiedáno vyznamenání za vûrnost

a obûtavou ãinnost. Slavnostní odpo-

ledne bylo potom zpestfieno rÛzn˘mi

atrakcemi, jako byl napfiíklad hro-

madn˘ seskok para‰utistÛ na pfiesn˘

cíl. 

Nová zbrojnice jako by byla sym-

bolick˘m dárkem k 70 letÛm existen-

ce anto‰ovického hasiãského dobro-

volného sboru. 

Nahlédneme-li do jeho historie, zji-

stíme, Ïe o zaloÏení sboru hasiãÛ se

jednalo jiÏ v rámci schÛze obecního

zastupitelstva v roce 1928, ale zalo-

Ïen byl aÏ 5. bfiezna 1932. Místní ob-

ãané zfiízení sboru spontánnû pfiijali

a po celou dobu jeho ãinnost podpo-

rovali. 

Starostou byl Pavel Oãadl˘, I. mís-

tostarostou Franti‰ek Herián, II. mís-

tostarostou Antonín Mrázek, poklad-

níkem Franti‰ek Dzubánek, vzdûlava-

telem Franti‰ek Chalupa, trubaãem

Jan Herzog, náãelníkem samarity

Florián âuraj, velitelem Petr Krol.

Hasiãsk˘ sbor nezanedbával ani kul-

turní ãinnost a pofiádal plesy, taneãní

zábavy, divadelní hry apod. V roce

1933 byla postavena vodní nádrÏ,

v roce 1937 byla zakoupena hasiãská

stfiíkaãka. Po mnichovském diktátu,

kdyÏ Anto‰ovice pfiipadly velkonû-

mecké fií‰i, byla ãinnost sboru pfieru-

‰ena, a to aÏ do 8. 7. 1945, kdy byl na

mimofiádné valné hromadû zvolen no-

v˘ v˘bor. Sbor navázal na úspû‰nou

pfiedváleãnou ãinnost. V roce 1950

byla svépomocí postavena hasiãská

zbrojnice, úspû‰nû se rozvíjely kul-

turní aktivity. Systematicky byly pro-

vádûny preventivní prohlídky. Místní

hasiãi také prokázali neocenitelné

sluÏby pfii povodních, zvlá‰tû v roce

1997. Podrobn˘ pfiehled práce hasiãÛ

od roku 1932 do roku 2000 byl zpra-

cován do pamûtní knihy, jeÏ ãítá 119

stran. 

Z obûtav˘ch ãlenÛ organizace, ktefií

jiÏ zemfieli, nutno vzpomenout J. Kra-

kovku, P. Oãadlého, J. Václavíka, P.

Krola, J. âermáka, J. Kubenku, F. Bû-

lase, bratry Herianovy a Herzogovy,

E. Tománka, P. ·ãotku, R. Mrázka, F.

Luku, B. Lacinu, B. Filipa, G. ·ebe-

stu, V. Bla‰ãoka, J. Gajdeãka, F. Cha-

lupu. Nelze jistû uvést v‰echny, pfiipo-

meÀme je‰tû alespoÀ sestry samaritán-

ky. V‰em, ktefií se o v˘stavbu nové

zbrojnice zaslouÏili, náleÏí podûková-

ní. Její existence sk˘tá záruku pro ús-

pû‰né plnûní úkolÛ hasiãského sboru

ve prospûch v‰ech obãanÛ. 

Zpracováno podle podkladÛ
V. âuraje

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Nová hasičská zbrojnice v Antošovicích otevřena

Velké mnoÏství agendy vyfiídil ma-

jetkov˘ odbor. Konkrétnû se jednalo

o 61 smluv a 104 materiály pfiipravené

pro jednání obvodní rady. 

V˘znamn˘ni událostmi z oblasti

‰kolství byly: zahájení v˘uky ve Vy-

soké ‰kole podnikatelské na Michál-

kovické ulici ve Slezské Ostravû

a otevfiení Pfiírodovûdecké fakulty Os-

travské univerzity na Chitussiho ulici

ve Slezské Ostravû. S velk˘m zájmem

se setkaly oslavy 150. v˘roãí zaloÏení

hefimanické ‰koly, která byla ãeská,

coÏ bylo v období germanizaãních tla-

kÛ velmi dÛleÏité. 

V rámci modernizace vybavení

souãasn˘ch základních ‰kol je do ‰kol

zavádûn internet. Za podíl na této akci

náleÏí podûkování pracovníkÛm od-

boru ‰kolství a kultury. 

Pracovníci odboru bytového hospo-

dáfiství pfiidûlili po schválení obvodní

radou 18 bytÛ a uskuteãnili 12 smûn

bytÛ. Pokraãovalo také pfiestûhovává-

ní nájemníkÛ z Hru‰ova. V jeho tzv.

pravostranné ãásti bydlí je‰tû v obec-

ních bytech 4 rodiny. 

Po dokonãení v˘kupu rodinn˘ch

domkÛ v Hru‰ovû bude moÏno z této

lokality vytvofiit prÛmyslovou zónu

s v˘born˘m dopravním napojením na

pfiiopravovanou dálnici D 47 a Ïelez-

niãní koridor a vazbou na areál b˘va-

l˘ch Hru‰ovsk˘ch chemick˘ch závo-

dÛ. ¤e‰ení tohoto problému bude v‰ak

úkolem pro novû zvolené zastupitel-

stvo. 

Odbor v˘stavby se stále pot˘ká

s projevy neukáznûnosti obãanÛ a rÛz-

n˘ch spoleãností, neudrÏujících v po-

fiádku nemovitosti. Jedná se napfiíklad

o zneãistûn˘ pozemek na Konûvovû

ulici v Hefimanicích, o nûjÏ se vlastník

nestará, ãi po‰kozenou budovu b˘valé

Hornicko-geologické fakulty na Mi-

chálkovické ulici. V poslednû jmeno-

vaném pfiípadû bylo nafiízeno rozhod-

nutím na‰eho stavebního úfiadu zabez-

peãit objekt proti vstupu cizích osob.

Proti rozhodnutí se v‰ak správce kon-

kurzní podstaty odvolal a v souãasné

dobû je vedeno odvolací fiízení na

MMO-odboru stavebnû - správním.

Pfiipravuje se vyãistûní odvodÀovací-

ho pfiíkopu Ml˘nského náhonu v Kob-

lovû, a to od ulice Soví. âistûní prove-

dou pracovníci na VPP. 

Odbor dopravy a komunálních slu-

Ïeb zajistil jarní údrÏbu komunikací.

Podle zákona o pohfiebnictví ã.

256/2001 Sb. zabezpeãil hydrogeolo-

gick˘ prÛzkum na hfibitovech. Zmínû-

n˘ zákon ukládá také pofiízení doku-

mentace v‰ech hrobov˘ch míst. 

NárÛst úkolÛ zaznamenal i odbor

sociálních vûcí. Jeho pfiíslu‰ní pracov-

níci provedli fiadu náv‰tûv u dûtí s na-

fiízenou ústavní v˘chovou podle záko-

na 359/1999 Sb. Nelze opominout ani

to, Ïe na základû upozornûní obãanÛ

byly uskuteãnûny kontroly v rodinách

pfiíjemcÛ sociálních dávek, zda se jed-

ná o jejich jedin˘ zdroj pfiíjmÛ. Byl ta-

ké podán návrh na zahájení trestního

stíhání pro trestní ãin lichváfiství. Po-

chvalu zaslouÏí zdafiilá v˘stavka v˘‰i-

vek ãlenek klubu dÛchodkyÀ, jiÏ od-

bor pomohl zorganizovat. 

(Pokraãování ze str. 1)

Z projevu starosty

Foto ze slavnostního prÛvodu k nové zbrojnici Foto: V. âuraj

Náhradní doprava
v období opravy 

mostu Miloše Sýkory
Pfiedpokládané ukonãení rekon-

strukce mostu Milo‰e S˘kory je plá-

nováno na 31. srpna. Po dobu opravy

jsou odklonûny trasy linek projíÏdû-

jících pfies most takto:

- Trolejbusové linky ã. 101, 105,

106 a 108 a autobusová linka ã. 303

projíÏdûjí pfies most Pion˘rÛ. (V mû-

sících ãervenci a srpnu je zastaven

provoz mj. trolejbusov˘ch linek ã.

107 a 109.)

- Za trolejbusové linky je zavede-

na náhradní autobusová linka ã. 100

s okruÏní trasou „most Pion˘rÛ -

nám. J. Gagarina - most M. S˘kory -

most Pion˘rÛ“. 

- Linky ã. 29 a 30 jsou odklonûny

pouze ve smûru z koneãné zastávky

Bazaly po ulici Bohumínské na za-

stávku nám. J. Gagarina a dále jedou

po své trase. 

- Linka ã. 38 je odklonûna pouze

ve smûru z nám. Republiky pfies

most Pion˘rÛ na zastávku nám. J.

Gagarina a dále jede po své trase. 

- Trasa linky 99 zÛstává beze

zmûn. 

Výstavba nových bytů na Františkově
Slavnostním „pokfitûním“ základ-

ního kamene, které provedl pan sta-

rosta, zapoãala na Franti‰kovû mezi

ulicemi Na Baranovci a Obvodovou

v˘stavba bytov˘ch domÛ se 42 byty

a 27 garáÏov˘mi stáními. 

V první etapû v˘stavby, kterou do-

davatelsky zaji‰Èuje Bytostav Poruba,

a. s., budou postaveny dva domy s 18

bytov˘mi jednotkami a 10 garáÏemi.

Investorsky zaji‰Èuje stavbu ná‰

mûstsk˘ obvod. Na finanãním krytí se

budou podílet Ministerstvo pro místní

rozvoj âR dotací ve v˘‰i 13,44  mili-

onu Kã, kterou schválila vláda 5. 6.,

Stavební bytové druÏstvo Nová huÈ,

které do stavby investovalo 15,349

milionu korun, a Statutární mûsto Os-

trava, které z vlastního rozpoãtu uvol-

ní 27,07 milionu korun. Nové byty

budou dokonãeny v roce 2004. 

Oprava lávky
UpozorÀujeme, Ïe do 31. srpna bu-

dou pracovníci Ostravsk˘ch doprav-

ních staveb provádût opravu lávky, ve-

doucí pfies Ostravici k námûstí J. Ga-

garina.



Rada mûsta se dne 14. 5. 2002 usnesla

vydat Nafiízení mûsta ã. 1/2002, kter˘m

se upravuje stání silniãních motorov˘ch

vozidel a kter˘m se vymezují oblasti

mûsta s placen˘m stáním. 

Pfiedmûtem úpravy je vymezení ob-

lastí mûsta, ve kter˘ch lze místní komu-

nikace nebo jejich urãené úseky uÏít za

cenu sjednanou v souladu s cenov˘mi

pfiedpisy:

- k stání vozidla (kategorie L, M1

a N1) ve mûstû na dobu ãasovû omeze-

nou, nejv˘‰e v‰ak na dobu 24 hodin

- k stání vozidla (kategorie L, M1

a N1) provozovaného právnickou nebo

fyzickou osobou za úãelem podnikání,

které má sídlo nebo provozovnu ve vy-

mezené oblasti mûsta, nebo k stání vo-

zidla fyzické osoby, která má místo trva-

lého pobytu ve vymezené oblasti mûsta

- stanovení podmínek, za nichÏ lze

místní komunikace nebo jejich úseky ve

mûstû uÏít k placenému stání vozidel,

vãetnû stanovení ceny za zpoplatnûné

stání. 

V pfiedmûtném nafiízení jsou pfiesnû

urãeny místní komunikace nebo jejich

úseky, kter˘ch se toto opatfiení t˘ká. 

V pfiípadû mûstského obvodu jsou ur-

ãeny tyto plochy:

- parkovi‰tû u Slezskoostravské radni-

ce 15,- Kã/hod. 

- parkovi‰tû na Seidlerovû nábfieÏí

15,- Kã/hod. 

- parkovi‰tû na nám. J. Gagarina 5,-

Kã/hod. 

âasové omezení platnosti tohoto nafií-

zení: pondûlí aÏ pátek od 8.00 do 17.00

hodin.

Fyzická osoba mající trval˘ pobyt na

nám. J. Gagarina na poÏádání místnû pfií-

slu‰ného úfiadu, odboru dopravy a ko-

munálních sluÏeb a po pfiedloÏení dokla-

du o trvalém pobytu a osvûdãení o tech-

nickém prÛkazu vozidla obdrÏí parkova-

cí kartu kategorie „R“ za cenu 360,-

Kã/rok pro jedno vozidlo. 

Fyzická osoba podnikající a právnic-

ká osoba se sídlem nebo provozovnou

na nám. J. Gagarina na poÏádání místnû

pfiíslu‰ného úfiadu, odboru dopravy a ko-

munálních sluÏeb a po pfiedloÏení dokla-

du k podnikání, osvûdãení o technickém

prÛkazu vozidla, uÏívacího titulu k pro-

vozovnû a v˘pisu OR, popfiípadû dokla-

du o právní subjektivitû obdrÏí parkova-

cí kartu kategorie „A“ za cenu 3600, -

Kã/rok pro jedno vozidlo. 

Parkovací karta platí pouze pro vozid-

lo, jehoÏ SPZ je na kartû uvedeno. DrÏi-

tel parkovací karty nemá právní nárok na

konkrétní parkovací místo a mÛÏe b˘t

uspokojen pouze kapacitou parkovacích

míst ve vymezené oblasti podle tohoto

nafiízení. 

Toto nafiízení mûsta nab˘vá úãinnosti

dnem 1. 7. 2002.  Ing. I. Boro‰ová, 
vedoucí odboru DaKS
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Pozor na placená parkovací místaNový zákon o ochraně ovzduší

Ze zákona o odpadech
Podle zákona o odpadech ã.

185/2001 Sb., kter˘ je úãinn˘ od 1.

ledna 2002, má kaÏd˘ pfii své ãinnosti

nebo v rozsahu své pÛsobnosti pfied-

cházet vzniku odpadÛ, omezovat jejich

mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti. Ne-

ní dovoleno zejména vytváfiet nepovo-

lené skládky odpadÛ, spalovat odpad

mimo zafiízení k tomu urãen˘ch. Od-

pad ze zelenû se pfiednostnû kompo-

stuje. 

Obãané, ale i podnikatelé, mohou
kompostovateln˘ odpad odevzdat ve
firmû OZO Ostrava, spol. s r. o., na
Fr˘decké ulici 444 v Ostravû-Kunãi-
cích, a to v pondûlí aÏ pátek od 6.00
do 14.30 hodin, za cenu 1 Kã za 1 kg
kompostovatelného odpadu. BliÏ‰í
informace je moÏno získat na tele-
fonním ãísle bezplatné zelené linky:
0800/159 238. 

Podle ustanovení citovaného záko-

na je kaÏd˘ povinen zajistit pfiednostnû

vyuÏití odpadÛ pfied jejich odstranû-

ním. Na území mûstského obvodu

Slezská Ostrava se nachází nûkolik

sbûren druhotn˘ch surovin, kde od

Vás pfievezmou jednotlivé druhy od-

padÛ. Jde o tyto sbûrny:

1. Zdenûk Martykán, ulice Fr˘-
decká, Slezská Ostrava, v blízkosti
vjezdu do areálu COZ - sbûrna Ïele-
za a barevn˘ch kovÛ. 

2. Milena Kubenková KUOS, uli-
ce Hfibitovní, Ostrava - Koblov -
sbûrna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ. 

3. Karel Nûmec SUR-Nù, Bofiivo-
jova 25/240, Ostrava-Kunãiãky, tel.
ã. 623 72 46 -sbûrna Ïeleza, barev-
n˘ch kovÛ a papíru. 

4. Miroslav Kempa - KATO, ulice
V˘vozní, Ostrava-Hru‰ov, tel. ã. 624
24 12 - sbûrna Ïeleza a barevn˘ch
kovÛ. 

5. Jaroslav Huráb, ulice ·enov-
ská, Slezská Ostrava, u garáÏí COZ
- sbûrna Ïeleza. 

6. Stanislav Huráb, Fa HURÁB,
ulice Kubínova, Ostrava-Hefimanice
- sbûrna Ïeleza. 

7. Stanislav Huráb, Fa HURÁB,
BaÏantní 10/597, Ostrava-Hru‰ov -
sbûrna barevn˘ch kovÛ. 

8. Jifií Kostruch, Ostrava-Kunãiã-
ky, areál Dolu Alexandr-sbûrna ba-
revn˘ch kovÛ. 

9. CENTROMAT, s. r. o., ulice
Hfiivnáãova, Slezská Ostrava, tel. ã.
623 80 83 - sbûrna barevn˘ch kovÛ. 

10. CENTROMAT, s. r. o., ulice
Lihovarská, Ostrava-Kunãiãky, are-
ál b˘valé cementárny, tel. ã. 623 80
83 - sbûrna Ïeleza. 

KaÏd˘ je povinen zjistit, zda osoba,

které pfiedává odpady, je k jejich pfie-

vzetí podle zákona oprávnûna. V pfií-

padû, Ïe se tato osoba oprávnûním ne-

prokáÏe, nesmí jí b˘t odpad pfiedán.

Odpady, jeÏ jiÏ nelze vyuÏít, lze uloÏit

na skládku. Na katastrálním území

Slezské Ostravy se nachází povolené

skládky odpadÛ, kam lze za úplatu od-

pady odevzdat.

Ing. Jana Mû‰Èanová,  
úsek ÎP a VH

Přehled skládek odpadů:
Provozovatel Lokalizace Druhy odpadÛ

1. Technické sluÏby, a. s., Slezská Ostrava Ostrava-Hru‰ov, b˘val˘ hfibitov stavební odpad, zemina
ul. Bohumínská

2. OKD Rekultivace, a. s., Havífiov COZ Zárubek, Sl. Ostrava ostatní odpad, nebezpeãn˘
ul. Podzámãí odpad

3. OZO Ostrava, s. r. o., Kunãice Ostrava-Hru‰ov, ul. Bohumínská tuh˘ komunální odpad
4. HCHS, spol. s r. o., Hru‰ov Ostrava-Hru‰ov, areál SEPO-EXIM chem. odpady, 

ul. Bohumínská 42 nebezpeãné odpady
5. OKD, OKK, a. s., Ostrava Ostrava-Hefimanice chemické odpady -

ul. Orlovská z vlastní produkce
6. CZECH SLAG-Nová huÈ, s. r. o. ul. Lihovarská, odval NH ostatní odpad

Nov˘ zákon o ochranû ovzdu‰í,

kter˘ vy‰el ve sbírce zákonÛ pod ãís-

lem 86/2002 Sb., nabyl úãinnosti

dnem 1. ãervna 2002. Zákon svûfiuje

novû pravomoce krajÛm i obcím. Mû-

ní definici provozovatele zdroje, kte-

r˘m je právnická nebo fyzická osoba,

jeÏ zdroj zneãisÈování skuteãnû pro-

vozuje. Není-li taková osoba, povaÏu-

je se za provozovatele vlastník zdroje

zneãisÈování. 

V paragrafu 3 odstavce 5 citované-

ho zákona se fiíká, Ïe v otevfien˘ch
ohni‰tích, zahradních krbech nebo
otevfien˘ch grilovacích zafiízeních
lze spalovat jen dfievo, dfievûné
uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva urãená v˘robcem,
pfiiãemÏ uvedená paliva nebo mate-
riály nesmûjí b˘t kontaminovány
chemick˘mi látkami. Orgán obce

mÛÏe nafiízením obce stanovit pod-

mínky pro spalování rostlinn˘ch ma-

teriálÛ nebo jejich spalování zakázat,

pokud zajistí jin˘ zpÛsob pro jejich

odstranûní podle zákona o odpadech. 

V paragrafu 12 zákona se mluví

o povinnostech provozovatelÛ ma-

l˘ch zdrojÛ zneãisÈování. Novou po-
vinností provozovatele malého
zdroje je mj. oznámit stacionární

zdroj, kter˘ vypou‰tí tûkavé organic-

ké látky, vést evidenci tûkav˘ch orga-

nick˘ch látek a poskytnout kaÏdoroã-

nû pfiehled o jejich spotfiebû obci, za-

ji‰Èovat prostfiednictvím oprávnûné

osoby mûfiení úãinnosti spalování,

mûfiení mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek

a kontrolu stavu spalinov˘ch cest

u spalovacích zdrojÛ provozovan˘ch

pfii podnikatelské ãinnosti provozova-

tele, a to nejménû jedenkrát za dva
roky. SMO ÚMOb Slezská Ostrava,

OVÎPaVH vykonává státní správu

u mal˘ch zdrojÛ (malé spalovací

zdroje jsou zdroje zneãisÈování

o jmenovitém tepelném v˘konu niÏ-

‰ím neÏ 0,2 MW). Dále se v paragra-

fu 12 ukládá za povinnost neobtûÏo-
vat koufiem a zápachem osoby ve
svém okolí a obydlené oblasti.

Problematika spalování materiálÛ,

obtûÏování koufiem a zápachem aj.,

budou rozpracovány v obecnû závaz-

n˘ch vyhlá‰kách Statutárního mûsta

Ostravy. 

Doporuãujeme dÛkladnû prostudo-

vat povinnosti, které citovan˘ zákon

ukládá. Za poru‰ení povinností uloÏí

pfiíslu‰n˘ orgán ochrany ovzdu‰í

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

Novinky v Ústavu
sociální péče

● Pfies 100 zájemcÛ se pfii‰lo letos po-

dívat do ostravského Ústavu sociální pé-

ãe pro mentálnû postiÏené bûhem „Dne

otevfien˘ch dvefií“, kter˘ se uskuteãnil

23. kvûtna. Zájem byl o v‰echna zafiízení

ústavu. Na rozdíl od pfiede‰l˘ch let, kdy

nejpoãetnûj‰í skupinou byli studenti soci-

álních, zdravotních a pedagogick˘ch

‰kol, se tento rok o ústav zajímali pfiede-

v‰ím rodiãe postiÏen˘ch dûtí, které jsou

buì v ústavu umístûny v denním, t˘den-

ním ãi celoroãním pobytu, nebo ktefií

uvaÏují o umístûní potomka v této sociál-

ní instituci. 

● Kamarádi - to bylo téma 5. roãníku

v˘tvarné soutûÏe Beru‰ka, kterou vyhla-

‰uje Dûtské centrum ostravského ústavu

pro dûti i dospûlé ze speciálních ‰kol-

sk˘ch, zdravotnick˘ch a sociálních zafií-

zení. Letos soutûÏ obeslalo 23 institucí

a porota posuzovala 232 v˘kresÛ a v˘-

robkÛ. Ocenûní úspû‰n˘ch v˘tvarníkÛ se

konalo 4. ãervna v Divadle loutek a bylo

spojeno s vernisáÏí vítûzn˘ch prací. Akce

se zúãastnil i primátor mûsta ing. âestmír

Vlãek. 

● ·Èastná byla tento rok sedmiãka pro

klienty Stacionáfie - chránûn˘ch bytÛ

v Muglinovû a Domova pro dospûlé

v Hru‰ovû, ktefií vybojovali zlato a stfiíb-

ro na 7. olympiádû seniorÛ a klientÛ ÚSP

v Hradci nad Moravicí. Úspûch to byl ve-

lik˘, protoÏe oba t˘my obstály 6. ãervna

v konkurenci 11 druÏstev a vyrovnaly se

s úspûchem s deseti disciplinami. Toto

kaÏdoroãní spoleãenskosportovní klání

pofiádá odbor sociálních vûcí MMO spo-

leãnû s jednou ostravskou sociální insti-

tucí pro klienty domovÛ dÛchodcÛ, pen-

zionÛ a ústavu. Marcela Lindertová



Aãkoliv s námi letos poãasí la‰kuje,

dûtem na‰í M· prozatím pfiálo. UÏ

v mûsíci dubnu, kdy spoleãnû s ornito-

logem Otou Závalsk˘m z ekologické

spoleãnosti VITA nav‰tívily Hefimanic-

k˘ rybník, na nû sluníãko lehounce mr-

kalo. 

V den v˘letu, jehoÏ cílem byla dopo-

lední náv‰tûva hasiãského sboru v Kun-

ãicích, kdy pod velením p. Krmáãe bylo

pfiedvedeno hasiãské cviãení, slunce

hfiálo a odpoledne pfii na‰em pobytu na

hradû Hukvaldy dokonce pfiipalovalo.

Pfii hledání pokladu se dûti fiádnû zapoti-

ly. Také t˘den stráven˘ spoleãnû s dût-

mi z M· na Bohumínské ulici ve ‰kole

v pfiírodû v Kunãicích pod Ondfiejníkem

byl pln˘ slunce a jarní pohody. Tam se

o to jistû postarali duchové „Beskyìá-

ci“, pfiichystav‰í dûtem mnohá pfiekva-

pení. S nimi dûti také zaÏily nejedno do-

brodruÏství. 

Nakonec poãasí pfiálo i sobotní brigá-

dû na zahradû na‰í matefiské ‰koly. Pfie-

stoÏe se uskuteãnila „na Medarda“, dé‰È

se spustil, aÏ byla práce hotová. Tatín-

kové vylep‰ili prostfiedí na‰í zahrady

dfievûn˘mi prvky ke hrám dûtí, mamin-

ky vyãistily chodníky od plevele - a dû-

ti jim za to pfiipravily dobrou svaãinu. 

Poslední jmenovaná akce byla moÏná

jen díky pochopení úfiadu mûstského

obvodu, kter˘ finanãnû podpofiil na‰i

snahu o ekologické a podnûtné prostfiedí

ke hrám na‰ich dûtí a ochotû rodiãÛ pfii-

loÏit ruku k dílu. 

Za v‰echny zamûstnankynû a dûti
dûkuje fieditelka M· J. ·tûpánová

Bûhem celého ‰kolního roku praco-

val v na‰í matefiské ‰kole pod vedením

paní uãitelky Markéty Andra‰kové ke-

ramick˘ krouÏek. Velmi pûkné v˘rob-

ky, které si dûti vymodelovaly, si prÛ-

bûÏnû odná‰ely domÛ. Tyto v˘robky

by ov‰em nemûly, neb˘t ochotn˘ch

pracovnic keramické dílny na Hefima-

nické ulici. 

Chtûli bychom touto cestou podûko-

vat jak majitelce dílny paní Janû May-

erové, tak paní Alenû Kajsturové, kte-

rá mûla na‰e v˘robky na starosti. Bez

tûchto spolehliv˘ch keramiãek by dûti

mûly jen usu‰ené v˘robky, pomalova-

né temperov˘mi barvami, jak tomu

bylo v roce 2000 pod vedením Dag-

mar Majzlíkové. 

Milena Veliãková, 
fieditelka M· na Chrustovû ulici

Nejvût‰í ostravské lékafiské zafiíze-

ní, Fakultní nemocnice s poliklinikou

v Ostravû-Porubû, otevfielo pfied ne-

dávnem Pavilon péãe o matku a dítû.

Specializované dûtské lékafiství se tak

koneãnû doãkalo dÛstojného pracovi‰-

tû, v nûmÏ je poskytována ‰piãková

odborná péãe. Nûkterá novû otevfiená

oddûlení, kde se realizují jedineãné

programy zamûfiené na záchranu zdra-

ví a ÏivotÛ dûtsk˘ch pacientÛ, v‰ak

je‰tû nejsou z finanãních dÛvodÛ do-

stateãnû pfiístrojovû vybavena. Vefiej-

ná sbírka Pfiístroje dûtem proto zcela

jednoznaãnû hovofií o lidské solidari-

tû. Tak k ní také pfiistoupili Ïáci a pe-

dagogové Základní ‰koly na Bohu-

mínské ulici ve Slezské Ostravû. Or-

ganizátorÛm akce zaslali obrázky na

téma „Co pfieji sv˘m nemocn˘m ka-

marádÛm“ a uspofiádali také finanãní

sbírku. Pedagogové byli mnohdy aÏ

pfiekvapeni upfiímností dobrovoln˘ch

pfiíspûvkÛ, které dûti pfiedaly. Na urãe-

né konto pak ‰kola pfiedala jistû nema-

lou ãástku 6820 Kã. 

Po úspû‰ích, kter˘ch Ïáci dosahují

ve sportovních a vûdomostních soutû-

Ïích a olympiádách, pfiesvûdãují i tím-

to zpÛsobem, Ïe Ïákovsk˘ a pedago-

gick˘ kolektiv sleduje stejné cíle, do-

vedou si naslouchat a zapálit se pro

dobrou vûc. 

Mgr. Karel VÛjtek
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Ze školských zařízení obvodu
Solidarita - dobrá zpráva ze Základní školy 

na Bohumínské ulici

Foto: archiv

Zdařilá školní akademie

Keramika v Mateřské škole
na Chrustově ulici

Oslavy v Mateřské škole Na Liščině

Zpráva o jarních výpravách 
do přírody dětí MŠ Komerční

Z pobytu dûtí v pfiírodû Foto: J. ·tûpánová

Základní ‰kola Chrustova má jiÏ

oslavy 150. v˘roãí ‰kolství v Hefi-

manicích za sebou. 15. kvûtna se

konala v Domû kultury Vítkovic

‰kolní akademie. Se‰lo se zde pfies

200 úãinkujících a 500 divákÛ. Bû-

hem dvou hodin se na pódiu vystfií-

dali Ïáci od první do deváté tfiídy,

ktefií se na svá vystoupení pfiipravo-

vali nûkolik mûsícÛ. Dûti sv˘m ro-

diãÛm pfiedvedly, Ïe jsou nejen v˘-

born˘mi taneãníky a zpûváãky, ale

i zdatn˘mi herci, vypravûãi a spor-

tovci. Slu‰ivé kost˘my, rozmanitá

hudba a jednoduché kulisy dotváfie-

ly lehk˘ nádech dûtského vystoupe-

ní. 

Úvodní slovo pronesl a pfiivítání

rodiãÛ provedl sám pan fieditel Mgr.

Radim Motyãka. Jednotlivá vystou-

pení byla uvádûna Ïáky z osmé

a deváté tfiídy. V‰echny ‰kolní dûti

byly tímto projektem nad‰eny a tû-

‰ily se na svÛj velk˘ den, kter˘ byl

nakonec pro v‰echny velmi úspû‰-

n˘. Vedení ‰koly tímto dûkuje

v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû

a organizaci ‰kolní akademie. 

T˘den pln˘ kouzel, pfiírody, vody,

písní, tancÛ a her si uÏily dûti z Ma-

tefiské ‰koly Na Li‰ãinû. 

Ve ãtvrtek  30. 5. probûhlo v M·

vystoupení kouzelníka „Veselého Jir-

ky“, v pátek se dûti vydaly vlakem na

celodenní v˘let do Beskyd na âelad-

nou a PstruÏí. V pondûlí  3. 6. se

v‰echny zúãastnily spoleãného plavá-

ní v bazénu ve ‰kole Na Vizinû, ve

stfiedu 5. 6. se dopoledne vydovádûly

v dûtském koutku v Husovû sadu

v Ostravû a ve ãtvrtek byly oslavy

zavr‰eny náv‰tûvou koncertu Pavla

Nováka „Jak se máme chovat“ s v˘-

bûrem nejdÛleÏitûj‰ích pravidel cho-

vání v písniãkách a vyprávûních. 

Dûtem pfiejeme o prázdninách hod-

nû pohody a sluníãka.

Kolektiv M· Na Li‰ãinû

Prázdninový provoz

mateřských škol
V ãervenci bude v provozu Ma-

tefiská ‰kola na Jaklovecké ulici,

v srpnu Matefiská ‰kola na Zámostní

ulici. 

VITA - obãanské sdruÏení je ãle-

nem Asociace neziskov˘ch organizací,

podílející se na realizaci projektu „Sí-

Èování informaãních center pro nezis-

kové organizace v regionech âR“. Cí-

lem projektu je pfiedev‰ím poskytová-

ní podpory neziskovému sektoru v re-

gionech. Jedná se zejména o informa-

ce: jak zaloÏit neziskovou organizaci,

kde najít kontakty, jak Ïádat o grant

apod. 

Knihovna VITY také nabízí kniÏní

tituly a ãasopisy s touto problemati-

kou. BliÏ‰í informace na tel. ã.

069/661 11 58.  

Simona Gregorová

VITA nabízí své služby neziskovým 
organizacím v regionu
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Výběrová řízení na přidělení bytů

Zdařilá výstavka klubu důchodkyň

Uzavření mostu
UpozorÀujeme obãany, Ïe v termínu

od 12. 7. do 15. 10. 2002 bude uzavfien

most pfies fieku Odru na Hluãínské uli-

ci z dÛvodu jeho rekonstrukce. 

Objízdná trasa je vedena po ulici

Muglinovské, Bohumínské, Koblov-

ské a zpût na ulici Hluãínskou. Po této

trase bude rovnûÏ vedena mûstská hro-

madná doprava a na Koblovské ulici

v Koblovû budou umístûny provizorní

zastávky. 

BliÏ‰í informace o vedení linek

MHD se dozvíte z denního tisku. 

Ing. Ilona Boro‰ová, 
vedoucí odboru DaKS

Foto z pfiedávání ocenûní Foto: archiv SON

Blahopřejeme
V kvûtnu se doÏila 100 let

Anna Borkovcová ze Slez-

ské Ostravy, bydlící na Dû-

diãné ulici. Dodateãnû jubi-

lantce pfiejeme do dal‰ích

let hodnû zdraví a Ïivotní

pohody. 

Vyznamenání
místostarosty
âeskoslovenská obec legionáfiská

vyznamenala místostarostu na‰eho ob-

vodu Miroslava Vojkovského ocenû-

ním za ‰ífiení jejích idejí, za mimofiád-

nou péãi, kterou vûnuje obvod péãi

o pomníky a pamûtní desky padl˘m

hrdinÛm, za aktivní ãinnost a za vstfiíc-

n˘ pfiístup k potfiebám organizace.

Ocenûní panu místostarostovi pfiedal

v Husovû sadu plukovník v záloze

Otakar Riegel, jenÏ spolu s panem

místostarostou také uctí hrdiny od

Zborova poloÏením kytice u jejich po-

mníku v Kunãicích, a to 2. ãervence.

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

oznamuje svÛj zámûr pronajmout byty

za podmínky úhrady dluhu po neplati-

ãích: v domû Dûdiãná 12/1290, k. ú.

Slezská Ostrava, byt ã. 4 o velikosti

0+1, s koupelnou, WC a otopn˘m

systémem napojen˘m na centrální

zdroj tepla a byt ã. 6, o velikosti 0+1

s koupelnou, WC a otopn˘m systémem

napojen˘m na centrální zdroj tepla. 

Byty budou Radou mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava pfiednostnû pfii-

dûleny po splnûní následujících pod-

mínek:

- Ïadatel uhradí dluh po neplatiãi

v minimální v˘‰i 20 000 Kã pfied pod-

pisem nájemní smlouvy, 

- Ïadatel bude souhlasit se smluvním

nájemn˘m ve v˘‰i 600 Kã mûsíãnû, 

- Ïadatel bude souhlasit s uzavfiením

smlouvy na dobu urãitou jeden rok, 

- nájemce uhradí zálohu ve v˘‰i pû-

tinásobku smluvního nájemného pfied

podpisem nájemní smlouvy (pro úhra-

du pfiípadn˘ch dluhÛ). 

V pfiípadû nûkolika Ïádostí bude roz-

hodovat pofiadí v pofiadníku Ïádostí

o pfiidûlení bytu u Mûstského obvodu

Slezská Ostrava a v˘‰e návrhu úhrady

dluhu po neplatiãi. Po uplynutí dvou

let fiádného plnûní povinností nájemce

lze poÏádat o zmûnu smlouvy z doby

urãité na neurãitou. 

Nabídky s pfiíslibem splnûní vyhlá-

‰en˘ch podmínek, vãetnû adresy a rod-

ného ãísla, zasílejte na adresu: Ing. Pa-

vel Slab˘, Tû‰ínská 35, Slezská Ostra-

va, 710 16. 

Obálku oznaãte: V˘bûrové fiízení na

byt ã. 4 nebo 6, Dûdiãná 12 - NEOTE-

VÍRAT, a dále jménem a zpáteãní ad-

resou. 

BliÏ‰í informace podá na tel. ã. 624

15 79 ing. Slab˘, kter˘ pfiípadnému zá-

jemci zajistí i moÏnost prohlídky bytÛ. 

Písemné nabídky lze podávat prÛ-

bûÏnû do 15. ãervence 2002.
Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

oznamuje svÛj zámûr pronajmout byt

za následujících podmínek:

v domû na ulici U Staré elektrárny

8/1930, k. ú. Slezská Ostrava, byt ã. 9,

o velikosti 0+1 s koupelnou, WC

a otopn˘m systémem napojen˘m na

domovní kotelnu. 

Byt bude pfiednostnû pfiidûlen Radou

mûstského obvodu Slezská Ostrava po

splnûní následujících podmínek:

- nájemce souhlasí s tím, Ïe se byt

pronajímá za smluvní nájemné ve v˘‰i

2500 Kã mûsíãnû, 

- nájemce bude souhlasit s uzavfie-

ním smlouvy na jeden rok, 

- nájemce uhradí zálohu ve v˘‰i pû-

tinásobku smluvního nájemného pfied

podpisem nájemní smlouvy (pro úhra-

du pfiípadn˘ch dluhÛ) ve v˘‰i 12 500

korun. 

Nájemné vãetnû záloh na sluÏby

v tomto bytû ãiní cca 3700 Kã mûsíãnû. 

V pfiípadû, Ïe zájem projeví více zá-

jemcÛ, bude rozhodovat pofiadí v po-

fiadníku Ïádostí o pfiidûlení bytu

u Mûstského obvodu Slezská Ostrava.

Po uplynutí dvou let fiádného plnûní

povinností nájemce lze poÏádat o zmû-

nu smlouvy z doby urãité na neurãitou,

po uplynutí ãtyfi let trvání vzájemného

vztahu lze poÏádat o vrácení zálohy pû-

tinásobku smluvního nájemného. 

Nabídky s pfiíslibem splnûní vyhlá-

‰en˘ch podmínek, vãetnû adresy a rod-

ného ãísla, zasílejte na adresu: ing. Pa-

vel Slab˘, Tû‰ínská 35, Slezská Ostra-

va, 710 16. Obálku oznaãte: V˘bûrové

fiízení na byt ã. 9, U Staré elektrárny

8/1930 - NEOTEVÍRAT a zpáteãní ad-

resou. Dotazy zodpoví na tel. ã. 62 41

579 ing. Slab˘, kter˘ pro pfiípadné zá-

jemce zajistí i prohlídku bytu. 

Písemné nabídky lze podávat prÛ-

bûÏnû do 15. ãervence 2002.

Chtûl bych na tomto místû ocenit

v˘stavu v˘‰ivek, kterou pofiádal klub

dÛchodkyÀ z Muglinova v místním

kulturním domû dne 17. kvûtna. Toho

dne se rozhodly skromné spoluobãan-

ky bez velké propagace (bohuÏel)

pfiedvést své práce - nefiku-li svoje

umûní-vefiejnosti. Sál kulturního domu

zaplnily 215 pracemi, jeÏ byly obklo-

peny vkusn˘m aranÏmá. Náv‰tûvníci

byli po zhlédnutí v˘stavy spokojeni,

ne-li nad‰eni. A v tom je jistû druhá

stránka tohoto poãinu. Vyvolat radost

a obdiv v druh˘ch. Vyzvat je, aÈ také

dokáÏí samy sobû, co dovedou, ãemu

jsou je‰tû schopny se nauãit. ·koda

jen, Ïe nás televizní pofiady dokázaly

pfiikovat ke kfieslÛm, Ïe potfiebujeme

hodnû vÛle k pfiekonání vlastního po-

hodlí, ba témûfi lenosti, hodnû vÛle

k tomu, abychom vstali ze Ïidlí a ‰li se

pokochat „umûním“ druh˘ch a radovat

se z radosti druh˘ch…

Dûkuji organizátorÛm za pûkn˘

a zásluÏn˘ poãin! -jaja-
(redakãnû upraveno)

Zveme vás
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Koblo-

vû pofiádá 6. ãervence od 14 hodin let-

ní slavnost se soutûÏemi hasiãsk˘ch

druÏstev. Zaãátek ve 14 hodin. 

Vkladní knížky České spořitelny
V bfieznu tohoto roku schválil

Parlament âR novelu zákona o ban-

kách, která mimo jiné ru‰í platnost

vkladních kníÏek na doruãitele (tzv.

anonymní vklady) k 31. prosinci

2002. Obãané mohou je‰tû deset let

po tomto datu se sv˘m vkladem na-

loÏit, ale âeská spofiitelna nesmí

podle zákona tyto vklady dále úro-

ãit.

Má-li obãan vkladní kníÏku na

jméno, nic se pro nûj novelou zákona

nemûní. Vkladní kníÏku na jméno

lze poznat podle následujících údajÛ

zapsan˘ch na první dvoustranû:

- text „na jméno“ (pfiedti‰tûn˘,

popfi. vepsan˘ text nebo razítko), 

- jméno a pfiíjmení majitele

- adresa a datum narození (resp.

rodné ãíslo majitele). 

JestliÏe nûkterá z uveden˘ch in-

formací chybí (staãí i jedna z nich),

je kníÏka na doruãitele. 

S takovouto vkladní kníÏkou

a platn˘m prÛkazem totoÏnosti nav-

‰tivte svou poboãku âeské spofiitel-

ny. Její pracovníci Vám ji jednodu‰e,

rychle a zdarma pfievedou na vkladní

kníÏku na jméno nebo jin˘ produkt

Finanãní skupiny âeské spofiitelny.

Rádi Vám také poradí nebo poskyt-

nou podrobnûj‰í informace. 

Dal‰í informace lze získat na we-

bov˘ch stránkách www. csas. cz ne-

bo na telefonní informaãní lince:

0800/207 207.

UpozorÀujeme politické strany a hnutí, kandidující do Za-

stupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava, Ïe kandidátní

listiny musejí odevzdat do 27. srpna do 16.00 hodin na Úfiadû

mûstského obvodu Slezská Ostrava. 

Upozornění chovatelům psů
o hromadném oãkování psÛ proti vzteklinû

I v leto‰ním roce probûhne na území

na‰eho obvodu hromadné oãkování

prÛ proti vzteklinû, které provede pri-

vátní veterinární sluÏba u psÛ star‰ích

neÏ 6 mûsícÛ. Oãkování se uskuteãní

v prÛbûhu prvního a druhého t˘dne

mûsíce záfií. Konkrétní termíny a cena

budou upfiesnûny ve Slezskoostrav-

sk˘ch novinách, které vyjdou 30. srp-

na 2002. Místa oãkování budou táÏ ja-

ko v minul˘ch letech (napfi. Kamenec -

prostor pod silniãním mostem, Hra-

neãník - tramvajová smyãka, apod.)

Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné,

aby pfiedvedení psi byli opatfieni ná-

hubkem a pfiivádûla je dospûlá osoba. 

Ing. Jifiina Halamãáková, 
odbor financí a rozpoãtu 
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Autobusem č. 271 až ke krematoriu

Děti vyčistily les

Od 23. fiíjna 2000 byla síÈ ODIS roz-

‰ífiena o nového dopravce - opavskou

firmu TQM, a. s. - a souãasnû o novou

linku s ãíslem 71. Îlutomodr˘ opavsk˘

autobus s v˘razn˘m symbolem invalidy

umoÏnil jednou dennû v dopoledních

hodinách pfiímé spojení Poruby

s Ústfiedním hfibitovem ve Slezské Os-

travû v tarifu ODIS. Linka sice odstrani-

la pfiestupování, ale nevyfie‰ila zásadní

problém, a to pfiekonání znaãného v˘‰-

kového rozdílu mezi zastávkou a ãástí

hfibitova poblíÏ budovy krematoria. 

Od 16. ãervna dochází vedle pfieãíslo-

vání linky na nové ãíslo 271 ke zmûnû

ukonãení dopoledního spoje, kter˘ na-

místo zastavování na zastávkách „Slez-

ská Ostrava kostel“ a „Ústfiední hfibitov“

na Tû‰ínské ulici a ukonãení na Hraneã-

níku novû odboãí na ulici Na Najman-

ské. Zde zastaví na nové zastávce „Slez-

ská Ostrava kostel“ a dále bude pokra-

ãovat aÏ do objektu Ústfiedního hfibitova

na v˘stupní zastávku „Krematorium“. 

Na spojích linky ã. 271 platí plnû ta-

rif ODIS jako v kterékoliv jiné mûstské

autobusové, trolejbusové nebo tramva-

jové lince, vãetnû napfiíklad bezplatné

pfiepravy dÛchodcÛ nad 70 let. 

Odli‰nosti od jin˘ch linek:

a) ve vozidle není umístûn oznaão-

vaã krátkodob˘ch jízdenek, krátkodo-

bou jízdenku v tarifu ODIS vydá fiidiã

bez pfiiráÏky, tato jízdenka je pfiestup-

ná v rámci ãasové platnosti, ve vozidle

linky ã. 271 rovnûÏ platí krátkodobé

ãasové jízdenky oznaãené pfiedtím v ji-

ném vozidle ODIS, 

b) k nástupu slouÏí po cel˘ den pou-

ze dvefie u fiidiãe, a to z bezpeãnost-

ních dÛvodÛ - s ohledem na specifika

pfii nástupu a v˘stupu invalidních ces-

tujících na vozících. 

Pfiípadné podnûtné pfiipomínky ad-

resujte na KODIS, s. r. o., Na Hrad-

bách 16, 702 00 Ostrava (e-mail: ko-

dis@volny.cz). Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Mnohá místa v lesích a polích v na-

‰em obvodû, zneãistûná komunálním

a velkoobjemov˘m odpadem, kter˘

sem naváÏejí nezodpovûdní obãané,

by mohla Ïalovat na lidskou bezohled-

nost a bezcitnost. Jednu takovou lesní

plochu u Pfiibylovy ulice v Kunãicích,

posetou odpadky, se rozhodlo vyãistit

asi 40 dûtí se sv˘mi vedoucími z Ligy

lesní moudrosti dûtí a mládeÏe, klubu

Most. Pracovali zde chlapci a dûvãata

ze skupin Mohawkové, Bobfii, Tygfii,

Amazonky, Wakantanka a Sihasapa.

U pfiíleÏitosti Dne zemû akci zorgani-

zoval pan Jifií Va‰kÛj z Kunãic po do-

hodû s místostarostou obvodu Slezská

Ostrava Mgr. Jifiím Smûlíkem. Mûst-

sk˘ obvod Slezská Ostrava tuto zá-

sluÏnou akci také finanãnû podpofiil.

ZdÛraznûme, Ïe dûti bûhem jedné so-

boty lesní plochu o velikosti asi 1500

metrÛ ãtvereãních vyãistily a bûhem

dal‰ích dvou shromáÏdûn˘ odpad na-

kládaly do sem pfiistaven˘ch kontejne-

rÛ. A na závûr uveìme slova Stanisla-

va Odstrãila, vedoucího jedné skupi-

ny: „Dûti, které se zde brodily poto-

kem, aby jej zbavily sem naházen˘ch

vûcí, dûti, které se musely ohnout pro

v‰echny zde se povalující odpadky, ty

zakládat ãerné skládky nikdy nebu-

dou.“

Foto: Stanislav Odstrãil 

Sdělení nájemníkům obecních bytů

Zprávičky muglinovských zahrádkářů
- Sedm zahrádkáfiÛ z Muglinova

nav‰tívilo v dubnu svûtovou v˘stavu

Floriáde v Holandsku. V˘stava, kona-

ná mezi Amsterdamem a Haarlemem

na rozloze 52 hektarÛ, cca 17 metrÛ

pod úrovní mofie, se koná vÏdy v de-

setilet˘ch periodách a je ukázkou vr-

cholného zahradnického umûní. Ob-

divuhodné byly úpravy terénu, osaze-

ného desetisíci kvetoucích cibulovin

v kombinaci s kvetoucími kefii a stro-

my. 

- V dubnu vûnovala základní orga-

nizace âZS penûÏní dar Základní

‰kole na Pû‰í ulici. ZároveÀ na svÛj

zájezd pfiizvala pût dûtí, nav‰tûvují-

cích ve ‰kole pfiírodovûdn˘ a ekolo-

gick˘ krouÏek, které doprovázel pe-

dagog. 

- Kvûtnová v˘borová schÛze za-

hrádkáfiÛ byla vûnována partnerkám

a partnerÛm ãlenÛ v˘boru a zároveÀ

Ïenám, které nezi‰tnû a obûtavû po-

máhají organizaci pfii pofiádání rÛz-

n˘ch programÛ a akcí. Drobn˘m po-

ho‰tûním a kytiãkou jim byl vzdán

dík i ke Dni matek. VÏdyÈ bez obûta-

vosti nelze spolkovou ãinnost prová-

dût a bez spolkové ãinnosti není Ïivot

v obci pestr˘. Dûkujeme tedy v‰em

zanícen˘m ãlenÛm. 

- Co chystáme? V první pÛli mûsí-

ce záfií zájezd na jiÏní Moravu, za-

konãen˘ posezením ve vinném sklíp-

ku. Ve dnech 27. -29. záfií probûhne

v˘stava ovoce, zeleniny a kvûtÛ. UÏ

teì vyz˘váme v‰echny na‰e ãleny,

ale i ostatní spoluobãany, aby uvaÏo-

vali o v˘pûstcích, kter˘mi by se rádi

pochlubili! -jaja-

Knihovny rekapitulují...
V knihovnách Slezské Ostravy - v

Kunãiãkách, v Hefimanicích, v Mugli-

novû, v Koblovû a ve Slezské Ostravû

na Dûdiãné ulici - se toho bûhem jar-

ních mûsícÛ dûlo tolik, Ïe jsme vás,

váÏení ãtenáfii, ani nemûli ãas o ãin-

nosti tûchto poboãek Knihovny mûsta

Ostravy informovat dfiíve. Nyní to

chceme napravit a zároveÀ vás ujistit,

Ïe se je‰tû spousta zajímav˘ch vûcí dít

bude a Ïe budete v knihovnách vÏdy

vítáni.

V bfieznu probíhal tradiãní Den ãte-

náfiÛ. V kaÏdé z uveden˘ch knihoven

se jej úãastnilo prÛmûrnû 30 dûtí, které

pfiivítaly moÏnost soutûÏit, vyplÀovat

kvízy a kfiíÏovky, pfiinést svÛj v˘robek

do soutûÏe o nejkrásnûj‰í velikonoãní

vajíãko (bylo to opravdu velké mnoÏ-

ství krásnû a nápaditû vyzdoben˘ch

kraslic), ãi si vyzkou‰et obdobu tele-

vizního AZ-KVÍZU. Za úãast v soutû-

Ïích so dûti odnesly drobné ceny a

mnozí dospûlí ãtenáfii obdrÏeli malé

pozornosti. Dûtem i dospûl˘m byly

prominuty sankãní poplatky a samo-

zfiejmû si jako v kter˘koliv jin˘ pÛj-

ãovní den mohli vybrat ze stále se

obohacující nabídky knih. V knihovnû

na Dûdiãné ulici byla uspofiádána 23.

dubna prodejní v˘stavka korálkov˘ch

‰perkÛ. Paní Ruth Ciesariková pfied-

vedla v˘robu kfiehk˘ch náramkÛ,

prst˘nkÛ a náhrdelníkÛ z perliãek.

Knihovna na Dûdiãné ulici také na-

vázala kontakt s ostravskou zoo, takÏe

pro v‰echny zájemce mûli o‰etfiovatelé

14. 5. pfiipraveno poutavé povídání o

fií‰i zvífiat... Dûti byly nad‰eny, dozvû-

dûly se spoustu zajímavostí. Podobná

akce by se mûla opakovat na podzim i

v knihovnû v Kunãiãkách - o termínu

vás budeme vãas informovat. Tím

v‰ak spolupráce se zoo nekonãí. Pra-

covnice knihovny na Dûdiãné ulici vy-

hlásila soutûÏ ve znalostech o ostrav-

ské zoo, které se mohou zúãastnit

v‰echny dûti. Ty, které nejlépe zodpo-

ví soutûÏní otázky, budou moci za od-

mûnu strávit pûkn˘ den v zoo. Více

vám neprozradíme, pfiijìte soutûÏit!

V knihovnách na Dûdiãné ulici ve

Slezské Ostravû, v Muglinovû, v Hefi-

manicích i v Kunãiãkách byla vyhlá‰e-

na soutûÏ o fotografii, zachycující nej-

milej‰í dûtsk˘ a zvífiecí úsmûv. Pokud

jste je‰tû Ïádnou z knihoven nenav‰tí-

vili, zkuste si vybrat tu svoji, kterou

máte nejblíÏe a staÀte se jejím ná-

v‰tûvníkem. âeká na vás nejen spous-

ta zajímav˘ch knih, ale také rÛzné za-

jímavé akce a soutûÏe.

Jako náv‰tûvníci knihovny se o nich

vãas dozvíte.

V ãervenci a srpnu bude v knihov-

nách otevfieno:

V knihovnû v Kunãiãkách kaÏdé

úter˘ od 9.00 do 12.00 hodin a od

12.30 do 17.00 hodin.

V knihovnû v Hefimanicích kaÏdé

úter˘ od 9.00 do 11.30 hodin a od

12.00 do 16.00 hodin.

V knihovnû v Muglinovû kaÏdé

pondûlí od 9.00 do 11.30 hodin a od

12.30 do 17.00 hodin.

V knihovnû na Dûdiãné ulici kaÏd˘

ãtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin, od

13.00 do 17.00 hodin. V koblovské

knihovnû bude zavfieno.

V b˘valé M· na Hladnovské ulici

by v záfií mûla b˘t pro ãtenáfie pfiipra-

vena knihovna, která byla dfiíve umís-

tûna v budovû nûkdej‰í Janáãkovy na

Michálkovické ulici.

Pûkné léto a v nûkteré z knihoven v

obvodu Slezské Ostravy na vidûnou!

·árka Porubová, 
vedoucí knihoven

Odbor financí a rozpoãtu oznamuje

v‰em nájemníkÛm obecních bytÛ, kte-

fií dluÏí na nájemném a sluÏbách spoje-

n˘ch s bydlením, Ïe Zastupitelstvo

mûstského obvodu Slezská Ostrava na

svém 18. zasedání dne 6. 6. 2002 sv˘m

usnesením ãíslo 6/18 rozhodlo vyjádfiit

vÛli promíjet poplatky z prodlení ve

v˘‰i 100 % po individuálním posouze-

ní podan˘ch písemn˘ch Ïádostí jedno-

tliv˘ch dluÏníkÛ, kdy rozhodující pod-

mínkou je zaplacení dluhu na nájem-

ném a sluÏbách spojen˘ch s bydlením

do termínu 31. 12. 2002. 

Ing. Jifiina Gáliková,
vedoucí odboru financí a rozpoãtu



CENTROMAT
V˘kup Ïelezného ‰rotu za hotové

Vykupujeme za velmi v˘hodné ceny:

těžký šrot

lehký šrot

slitky

Firma Centromat, s. r. o., si vás dovoluje pozvat k ná-

v‰tûvû novû otevfiené v˘kupny kovového odpadu na

ulici NA NAJMANSKÉ ve Slezské Ostravû vedle

Ústfiedního hfibitova. V˘kupna se nachází v prosto-

rách b˘valé sbûrny.

Provozní doba: 

Úter˘: 10.00 - 16.00 hodin
âtvrtek: 10.00 - 16.00 hodin
Sobota: 9.00 - 15.00 hodin

Telefonní kontakt: 0603/396 991

Autováha k dispozici.
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Nestátní zdravotnické zafiízení

Slezská Ostrava

Chitussiho ulice

nabízí prostory k vytvofiení 
a provozování ordinací 
a poradensk˘ch sluÏeb.

BliÏ‰í informace na tel ã. 624 58 33

Zdravotní sluÏby jiÏ poskytují ordinace

❐ gynekologie 

❐ zubní

❐ neurologie 

❐ RTG

❐ ORL 

❐ rehabilitace

❐ oãní 

❐ praktick˘ lékafi pro dospûlé

❐ koÏní 

❐ internista

❐ chirurgie

❐ cytologická laboratofi

Informace na tel. ã. 069/624 10 83-87.

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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HABITAT, a.s.
Tovární prodejna ply‰ov˘ch kobercÛ

a bytového textilu

upozorÀuje na velk˘ letní v˘prodej kobercÛ 
za skladové ceny.

Novû nabízíme i metráÏové koberce.

Akce v bytovém textilu:

◆ saténové povleãení (aÏ 10 %)

◆ osu‰ky a ruãníky (aÏ 12 %)

◆ sleva zbytku záclon

◆ nové vzory záclon

◆ nové vzory koupelnov˘ch pfiedloÏek

◆ velk˘ v˘bûr froté prostûradel

Otevfieno: pondûlí - pátek 9.00 - 17.00 hodin

sobota: 9.00 - 12.00 hodin

KAÎDOU ST¤EDU AKCE PRO ÎENY.

Prodejnu najdete u Gagarinova námûstí (v blízkosti tanku)

na ulici F. Koláfie 1, Slezská Ostrava

Tel. ã. 069/624 43 78
www.habitat-cz.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

✁

✁
Kupon

5%
 sleva 

kusov˘ch kobercÛ

069-624 55 05
(59-624 55 05 - nové od 09/2002

Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 13.00


