
VáÏení spoluobãané, 

toto vydání na‰ich Slezskoostrav-

sk˘ch novin dostáváte do rukou

v dobû, kdy konãí na‰im dûtem

prázdniny. Doufám, Ïe alespoÀ ãást

z Vás proÏila pûknou dovolenou.

Vím rovnûÏ, Ïe mnozí z Vás se po-

t˘kali nebo je‰tû pot˘kají s nûkter˘-

mi zdravotními problémy. Tûm

v‰em pfieji brzké uzdravení. 

O dobû prázdnin si mnozí lidé

myslí, Ïe je to tzv. okurková sezo-

na. Ve skuteãnosti Ïádná není. Nao-

pak jsme museli fie‰it fiadu problé-

mÛ, vypl˘vajících z novelizace

mnoha zákonÛ, zaji‰Èovali jsme par-

lamentní volby a zapoãali jsme

s pfiípravou voleb komunálních,

souãasnû jsme zabezpeãovali fiadu

úkolÛ ze v‰ech oblastí na‰í ãinnosti. 

Dovolte mi, váÏení spoluobãané,

abych Vám podal o nûkter˘ch zále-

Ïitostech struãnou informaci, která

je ãasována od posledního zasedání

zastupitelstva do uzávûrky tohoto

ãísla. Jak uÏ jsem se zmínil, zaji‰Èo-

vali jsme v tomto ãasovém úseku

volby do Poslanecké snûmovny Par-

lamentu âeské republiky. Mohu

konstatovat, Ïe volby v na‰em ob-

vodû probûhly dÛstojnû a bez ja-

k˘chkoliv potíÏí. Zde bych chtûl

podûkovat v‰em, ktefií se podíleli

jak na vlastní pfiípravû a organizaci

voleb, tak tûm, ktefií aktivnû praco-

vali pfiímo ve volebních komisích. 

Úãinnosti nabyl nov˘ zákon o po-

hfiebnictví ã. 256/2001 Sb. Byly vy-

pracovány návrhy nov˘ch smluv ve

vûci nájmu hrobov˘ch míst, návrhy

provozních fiádÛ na‰ich hfibitovÛ

a byl proveden hydrogeologick˘

prÛzkum hfibitovÛ za úãelem zji‰tû-

ní hladiny spodních vod. Mohu Vás

seznámit s pfiedbûÏn˘mi v˘sledky.

NemÛÏe se pohfibívat na hfibitovû

v Muglinovû, kde tento zákaz je jiÏ

dlouhodob˘. V záleÏitosti koblov-

ského hfibitova je‰tû jednáme. Ne-

chci zneklidÀovat obãany a vûfiím,

Ïe záleÏitost pohfibívání na tamním

hfibitovû úspû‰nû dofie‰íme. Bez

problémÛ jsou Ústfiední hfibitov ve

Slezské Ostravû a hfibitov v Kunãiã-

kách. 

Dále nabyl úãinnosti taktéÏ zákon

ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole

ve vefiejné správû. K zaji‰tûní této

nároãné problematiky jsme po sou-

hlasu rady obvodu zfiídili oddûlení

interního auditu. Jeho povinnosti

jsou opravdu nemalé. O problému

financování obcí a samozfiejmû

i o na‰em obvodû chci blíÏe hovofiit

na schÛzi zastupitelstva 5. záfií. 

Koneãnû v oblasti legislativní fie-

‰íme pfiechod na‰ich základních

a matefisk˘ch ‰kol z dosavadní for-

my organizaãních sloÏek na pfiís-

pûvkové organizace. Vûfite, Ïe ani

tento problém není jednoduch˘

a zabírá nám mnoho ãasu, abychom

jej vyfie‰ili co nejlépe. 

Tak jako v kaÏdé lidské ãinnosti

se stfiídají úspûchy a neúspûchy, tak

i v ãinnosti na‰eho obvodu a úfiadu

jsou svûtlej‰í a tmav‰í stránky. Trá-

pí nás napfiíklad zcizování kanálo-

v˘ch poklopÛ, coÏ nejenÏe je velmi

nebezpeãné pro automobilisty, ale

je nutno zdÛraznit, Ïe náhradní po-

klopy nás stály jiÏ 50 000,- Kã. Trá-

pí nás rovnûÏ krádeÏe na hfibito-

vech, trápí nás ãerné skládky, které

rostou jako houby po de‰ti a jejichÏ

odstraÀování je velmi nákladné.

Nûktefií podnikatelé se chovají vel-

mi neukáznûnû, aÈ uÏ se jedná o te-

rénní úpravy kolem rybníku Kame-

nec v Koblovû, nebo nepovolená

ubytovna na Michálce, nebo neza-

bezpeãené objekty b˘valé Hornic-

ko-geologické fakulty, nebo objektu

b˘valého Domu dûtí a mládeÏe Na

Jánské. Tím v‰ím se zab˘vá zdej‰í

stavební úfiad, av‰ak pfies udûlování

vysok˘ch pokut je odstraÀování

tûchto závad velmi zdlouhavé a ob-

tíÏné. 

Mnozí obãané jsou nespokojeni

s ãetností kosení travnat˘ch ploch

a hfibitovÛ. Málokdo si v‰ak uvûdo-

muje, Ïe pouze za toto období nás

kosení stálo jiÏ 2,5 milionu Kã. Pfii-

tom si myslím, Ïe alespoÀ pfied sv˘-

mi domky by si obãané mohli kosit

sami, jak tomu kdysi b˘valo do-

br˘m zvykem. 

K svûtl˘m stránkám na‰í ãinnosti

bychom mohli zafiadit péãi o ‰kol-

ství a ‰koly. Nejen, Ïe byla novû

vymalována fiada matefisk˘ch ‰ko-

lek, ale za úspûch povaÏuji získání

cca 10 milionÛ Kã pfiímo ze státního

rozpoãtu. NejtûÏ‰í bylo vÛbec pfie-

vést tyto peníze do na‰eho hospoda-

fiení. Tím nám bylo umoÏnûno za-

poãít s velk˘mi generálními oprava-

mi ‰kol na ulici Chrustovû ve Slez-

ské Ostravû a na ulici Anto‰ovické

v Koblovû. 

Trval˘m problémem je bytová

problematika. Pfiesto bude stav na

tomto úseku ponûkud vylep‰en do-

konãením dal‰ích dvou blokÛ na

Kubínovû ulici a otevfiením Vesniã-

ky souÏití. Mimoto jsme pfiedali do

uÏívání dal‰ích 32 bytÛ. 

To, Ïe toto období není opravdu

okurkovou sezonou, dokazují ãísla

z majetkového odboru a odboru or-

ganizaãního a vnitfiních vûcí. Bylo

pfiipraveno 148 materiálÛ pro jedná-

ní rady obvodu, 20 materiálÛ pro

jednání zastupitelstva a projednáno

a uzavfieno 294 smluv. Dále bylo

pfiijato 161 oznámení o spáchání

pfiestupkÛ, které musejí b˘t fie‰eny. 

Na investiãním úseku probíhá

pfiíprava fiady akcí. Jedná se o opra-

vy panelov˘ch vad dvou domÛ na

Dûdiãné ulici, generální opravu uli-

ce U S˘pky a dále o v˘stavbu chod-

níkÛ na Fi‰erovû ulici. SoubûÏnû je

zaji‰Èována velká oprava komunika-

cí Na Jánské a Slívovû ulici vãetnû

oprav chodníkÛ. Mezi men‰í, ale

o to v˘znamnûj‰í akce patfií rekon-

strukce topení v budovû Hfibitovní

správy na Ústfiedním hfibitovû

a v hasiãské zbrojnici v Muglinovû.

Na tomto místû je tfieba fiíci, Ïe nám

pomohlo zastupitelstvo mûsta in-

vestiãním transferem ve v˘‰i 11,5

milionu Kã, urãen˘m k dobudování

hfibitovní zdi, dále k v˘kupu pozem-

kÛ v Muglinovû pro pfií‰tí bytovou

v˘stavbu a k dokonãení generální

opravy ulice Vratimovské. Tyto

transfery v˘znamnû pfiispûjí k dob-

rému finanãnímu hospodafiení toho-

to obvodu. Dalo by se je‰tû dlouho

psát o fiadû jin˘ch, kaÏdodenních

ãinností v na‰em obvodû. Ale mÛj

ãlánek nemÛÏe zabírat cel˘ prostor

na‰ich novin, a proto bude lépe,

kdyÏ si udûláte ãas a zúãastníte se

jednání zastupitelstva 5. záfií, kde si

mÛÏeme o mnohém dal‰ím pohovo-

fiit. 
Vá‰ Ing. Jan Svozil, 

starosta
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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme občany 
na další zasedání 

Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
5. září 2002
od 15 hodin

v Kulturním domě 
v Muglinově. 

Zasedání je veřejné.

Slovo starosty

UPOZOR≈UJEME V·ECHNY POLITICKÉ STRANY
A HNUTÍ, KANDIDUJÍCÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉHO OBVODU SLEZ-
SKÁ OSTRAVA, ÎE V P¤Í·TÍM VYDÁNÍ SLEZSKOOS-
TRAVSK¯CH NOVIN MAJÍ MOÎNOST ZVE¤EJNIT SVÉ
VOLEBNÍ PROGRAMY. KAÎDÁ POLITICKÁ STRANA âI
HNUTÍ BUDE MÍT VYHRAZENO PÒL STRANY NOVIN.
P¤ÍSPùVKY, PROSÍM, DODEJTE DO REDAKCE SLEZ-
SKOOSTRAVSK¯CH NOVIN, ODBOR ·KOLSTVÍ A KUL-
TURY, ÚMOb SLEZSKÁ OSTRAVA, GAGARINOVO NÁ-
MùSTÍ, 4. PATRO DO 30. 9. 2002. 

Od srpna do prosince tohoto roku

bude opût Povodí Odry tûÏit ‰tûrk pod

splavem v Ostravû-Kunãicích. TûÏba

nebude probíhat kaÏdodennû, ale ná-

razovû podle potfieby. Auta budou

projíÏdût Pfiibylovou ulicí pouze

v pracovní dny, nejdéle do 18.00 ho-

din, maximálnû 30km rychlostí. Auta

budou povinna vyjíÏdût na komunika-

ci v ãistém stavu. V pfiípadû zneãistû-

ní musí b˘t cesta neprodlenû uklizena.

Situace je pro obãany nemilá a za-

tûÏující, av‰ak nevyhnutelná. V pfií-

padû jak˘chkoliv problémÛ se mo-

hou obãané kontaktovat s p. ing. Pe-

terkem z Povodí Odry, tel. ã.

0602/481 141 nebo s paní No‰tin-

skou z odboru dopravy a komunál-

ních sluÏeb na‰eho úfiadu, tel. ã. 624

11 51/kl. 152. 

Mgr. Jifií Smûlík, 
místostarosta

Oznámení občanům Přibylovy ulice



Náhlému v˘stupu dÛlního metanu

na povrch je v denním tisku, televizi

a ostatních sdûlovacích prostfiedcích

vûnována zv˘‰ená pozornost. Havarij-

ní situace je sice okamÏitû fie‰ena, ale

pak je pokraãováno málo úãinn˘mi

metodami, které mají zamezit nenadá-

lému, nekontrolovatelnému v˘stupu

metanu na povrch. A hned na úvod se

dá fiíci, Ïe tyto metody situaci nefie‰í

komplexnû a jsou dosti nákladné.

Otázka zní, proã není zmen‰ována pfií-

ãina a proã se takov˘to v˘stup oznaãu-

je jako nenadál˘, kdyÏ se dá s velk˘m

stupnûm pravdûpodobnosti pfiedvídat.

Proã a komu to prospívá? V ãem vlast-

nû je problém, odkud se metan bere?

Metan je bezbarv˘, hofilav˘ plyn,

bez chuti a bez zápachu, kter˘ pfii urãi-

té zv˘‰ené koncentraci smí‰en se

vzduchem prudce vybuchuje. Je naz˘-

ván i jinak - zemní, bahenní nebo dÛl-

ní plyn. Jak vzniká, odkud se mezi ná-

mi bere? Na tomto místû je nutno fiíci,

Ïe vzniká a bude vznikat dennû. Vzni-

ká pfii tlení organick˘ch látek, tedy

v hnoji‰tích, ve stájích, v pÛdû a na

mnoha dal‰ích místech. Takto vzniká

i pfii prouhelÀovacím procesu. ProtoÏe

prouhelÀovací proces je v ostravsko -

karvinském revíru dávno dokonãen, na

uhelném loÏisku jiÏ nevzniká, ale neu-

stále uniká z podzemí nejsnadnûj‰í

cestou do volného ovzdu‰í, coÏ bude

trvat, mírnû fieãeno, je‰tû stovky let. 

Jak jiÏ z pfiede‰lého vypl˘vá, pokud

máme do budovy zaveden plyn a ply-

nové potrubí a plynové spotfiebiãe jsou

v poÏadovaném technickém stavu,

Ïádné nebezpeãí nehrozí a metan je

v tomto pfiípadû perfektním sluhou.

Zl˘m pánem se stává v pfiípadû neu-

spokojivého technického stavu plyno-

v˘ch zafiízení v budovû nebo nebez-

peãné manipulace s nimi. V tomto pfií-

padû je tedy otázka jasná.
Jak je to tedy s dÛlním metanem?
Zcela stejnû. Do obytn˘ch prostor

se dostane pouze ze sklepních prostor,

respektive z prostor pfiímo se dot˘kají-

cích zemského povrchu, a to pouze

v pfiípadû, kdy v základech jsou závaÏ-

né trhliny, prÛnik kanalizací, kolem

vodovodního nebo plynového potrubí,

telefonního kabelu a dal‰ích. Nebez-

peãná je tedy stará zástavba, obzvlá‰tû

naru‰ená poddolováním, blízkostí do-

pravy a dal‰ími vlivy. V tûchto pfiípa-

dech je nezbytná prohlídka obvodové-

ho zdiva v prostorách dot˘kajících se

zemû a zaplnûní vhodn˘m materiálem

dûr, trhlin a jin˘ch komunikací s pÛ-

dou. Z uvedeného je patrné, Ïe nebez-

peãná je stará zástavba zejména v blíz-

kosti star˘ch dÛlních dûl tûsnû pod po-

vrchem nebo ústících na povrch. 

Na tomto místû je vhodné fiíci, Ïe

plyny mají nûkteré vlastnosti stejné.

Jedna z nich je, Ïe nejsou schopny

v podstatné mífie pronikat i tenké pfie-

káÏky, fólie apod. Pronikání metanu

do budov lze proto zabránit i stejn˘mi

opatfieními jako proti radioaktivnímu

radonu. 

Neopodstatnûná jsou opatfiení pro-

sazovaná nûkter˘mi organizacemi, ja-

ko napfi. nepodsklepování budov, pro-

timetanová drenáÏ pod základy a dal‰í.

Tato opatfiení jsou do urãité míry zby-

teãná a zároveÀ podstatnû zdraÏují ná-

klady na stavbu. Zjednodu‰enû lze fií-

ci, Ïe nespornû nutná opatfiení jsou po-

dobná jako v pfiípadû v˘skytu radonu. 

Otázka v˘stupu metanu na povrch

je obzvlá‰tû závaÏná v letním období,

pfiedev‰ím v období boufiek a v období

velmi nízkého tlaku vzduchu, a dá se

pfiedvídat, vãas uãinit potfiebná opatfie-

ní a pak se není ãeho obávat. Je v‰ak

nutné správnû pojmenovat problém,

správnû ho fie‰it a nesvalovat pfiíãinu

pouze na útlum tûÏby, protoÏe tyto pfií-

pady jsou známy jiÏ z doby plné tûÏby

v revíru, jak to koneãnû dokazuje

i souãasná situace v Orlové a v dÛlním

poli Dolu Stafiíã, kde metan volnû vy-

vûrá i na zahrádkách bez jak˘chkoli

negativních následkÛ. 

Závûrem je moÏno fiíci, Ïe metan

pro obyvatele je nebezpeãn˘ pouze

tehdy, pronikne-li do obytn˘ch, pro-

vozních, ãi sklepních prostor v pfiípa-

dech, kdy zejména podlahy jsou hrubû

naru‰eny. 

V souãasné dobû se objevily ve sdû-

lovacích prostfiedcích dva protichÛdné

názory na danou problematiku. Náhl˘

v˘stup dÛlních plynÛ je zpÛsoben

prudk˘m sníÏením barometrického

tlaku zejména pfied boufikami, kdy me-

tan zákonitû vystupuje z podzemí na

povrch. V tomto pfiípadû nehrozí Ïád-

né katastrofické scénáfie, které upozor-

Àují na sesutí slezskoostravského kop-

ce i s Bazaly. Druh˘ extrémní názor

tvrdí, Ïe je v‰echno v pofiádku tím, Ïe

jsou ãinûna potfiebná úãinná opatfiení,

jako komínky, odsávání metanu a dal-

‰í. Zastupitelstvo na‰eho obvodu poÏá-

dalo Zastupitelstvo mûsta Ostravy, aby

daná problematika byla fie‰ena kompe-

tentními organizacemi. 
Ing. Zdenûk Ogorek, CSc.,

ãlen Zastupitelstva MOb Sl. Ostrava 
Ing. Jan Svozil,

starosta MOb Sl. Ostrava

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Na základû dotace schválené pfiímo

ze státního rozpoãtu, kterou osobnû vy-

fiizoval pan starosta ing. Jan Svozil

s poslancem a tehdej‰ím ãlenem rozpo-

ãtového v˘boru Parlamentu âR ing.

Radimem Chytkou, a dotací z rozpoãtu

Mûsta Ostravy zaãaly b˘t na zaãátku

prázdnin opravovány Základní ‰kola

na Anto‰ovické ulici v Koblovû a Zá-

kladní ‰kola na Chrustovû ulici ve

Slezské Ostravû. Na obou ‰kolách se

provádí rekonstrukce sociálního zafií-

zení pro Ïáky i zamûstnance a upraví se

‰atny a tûlocviãny. 

V koblovské ‰kole se vymûÀují okna

za nová s podstatnû lep‰ími tepelnû

izolaãními vlastnostmi a ‰kola bude za-

teplena. Zatím se v‰ak nebudou mûnit

okna a nebude se provádût zateplování

na pavilonu ‰kolní kuchynû a jídelny.

V tûlocviãnû se vymûní jiÏ zkorodova-

ná kovová okna za plastová. V˘mûna

oken a zateplení budovy byly jiÏ nutné,

protoÏe na ‰kole hrozilo na mnoha mís-

tech zborcení stávajících sklenûn˘ch

meziokenních v˘plní. ·kola je posta-

vena panelovou technologií, pfiiãemÏ

byly pro v˘stavbu pouÏity plynosiliká-

tové a betonové panely, které mají

podle souãasn˘ch norem nedostaãující

tepeln˘ odpor, a proto je nutné je za-

teplit. Kovové okenní rámy v tûlocviã-

nû pak byly v místech, kam stékala srá-

Ïející se voda, hlavnû tedy ve spodní

ãásti rámu u parapetu, zcela prorezivû-

lé a o jejich tepelnû izolaãním v˘zna-

mu se také nedalo vÛbec hovofiit. Re-

konstrukce ‰koly probíhá podle projek-

tu zpracovaného na základû energetic-

kého auditu. 

V Základní ‰kole na Chrustovû ulici

se provádí nejen oprava sociálního za-

fiízení, ale také kompletní rekonstrukce

elektroinstalace vãetnû rozvodÛ pro

poãítaãovou síÈ a rozvodÛ místního

rozhlasu. V této ‰kole bude také reali-

zována zmûna organizace Ïákovsk˘ch

‰aten. Staré pletivové boxy (1 box pro

jednu tfiídu) budou nahrazeny systé-

mem Ïákovsk˘ch skfiínûk. Z prostoro-

v˘ch a finanãních dÛvodÛ jsme nemoh-

li pfiipustit pfiepych zfiídit jednu skfiíÀku

na Ïáka. Domníváme se, Ïe bude dosta-

ãující jedna skfiíÀka pro dva Ïáky. Na-

víc toto fie‰ení je vhodné i dispoziãnû

do prostoru b˘val˘ch ‰aten. Ve ‰kole

se dále upraví ‰atny u tûlocviãny, která

bude také opravena. 

Na pfiípravû obou akcí jsme úzce

spolupracovali s fiediteli ‰kol. Nezb˘-

vá, neÏ se spoleãnû tû‰it na zaãátek

‰kolního roku. 

Ing. Petr Kudela, místostarosta

Opravy dvou základních škol

Metan - dobrý přítel, ale zlý pán

Informace o zvýšení nájemného
Od 1. ledna 2002 byla zru‰ena vy-

hlá‰ka 176/1993 Sb. Tato vyhlá‰ka by-

la nahrazena v˘mûrem MF ã. 01/2002. 

Podle nového v˘mûru ã. 01/2002

s úãinností od 1. 7. 2002 platí, Ïe ma-

ximální základní mûsíãní nájemné

v bytû se stanoví jako souãin podlaho-

vé plochy bytu a maximálního základ-

ního mûsíãního nájemného v obci za 1

metr ãtvereãní za pfiíslu‰nou kategorii

(platná sazba od 1. 7. 2002). Maximál-

ní mûsíãní nájemné v bytû zahrnuje

i nájemné za základní vybavení kou-

pelny, popfiípadû koupelnového a spr-

chového koutu a splachovacího zácho-

du.

Proti pfiede‰lé vyhlá‰ce ã. 176/1993

Sb. je rozdíl v zapoãítávání podlahové

plochy, kdy do 31. 12. 2001 byly ved-

lej‰í místnosti (napfiíklad WC, koupel-

na, sklep aj. ) zapoãítávány pouze jed-

nou polovinou. V˘mûr MF ã. 01/2002

definuje podlahovou plochu jako cel-

kovou plochu místností tj. obezdûn˘

prostor s uzamykateln˘mi dvefimi -

pokoje, pfiedsíÀ, WC, koupelna, komo-

ry, sklep aj. v bytû i mimo byt uÏíva-

n˘ch v˘hradnû nájemcem. Plochy

ostatních prostorÛ (tj. sklepní kóje,

balkon, lodÏie aj. ) se zapoãítávají jed-

nou polovinou. Do podlahové plochy

se zapoãítává plocha zastavûná ku-

chyÀskou linkou, vestavûn˘m nábyt-

kem, kamny nebo jin˘mi topn˘mi tûle-

sy. V praxi to znamená, Ïe u kaÏdého

bytu se podlahová plocha pro v˘poãet

nájemného zvût‰uje. 

Od 1. 7. 2002 také dochází ke zv˘-

‰ení ceny za 1 metr ãtvereãní za pfií-

slu‰nou kategorii o koeficient rÛstu

nájemného, kter˘ ãiní 1,04 (ki = 1,04)

pro byty pfiidûlené pfied 1. 1. 2002,

o tomto zv˘‰ení rozhodla Rada mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava. 

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteã-

nostem bude v˘‰e nájemného v jedno-

tliv˘ch bytech vy‰‰í neÏ 4 proc. oproti

pfiedcházejícímu období. 

Proto je vhodné vyzvednout si

oznámení o zv˘‰ení nájemného (je pro

kaÏdého nájemníka bytu vyti‰tûno)

v pfiípadû, Ïe se ho nepodafií nájemní-

kovi doruãit.  
Ing. Pavel Slab˘,

vedoucí odboru bytového 
hospodáfiství

Poděkování
muglinovských

občanů
Panu starostovi byl nûkter˘mi

muglinovsk˘mi obãany zaslán dû-

kovn˘ dopis, z nûhoÏ uvádíme: 

VáÏen˘ pane starosto, 

rádi bychom jménem obyvatel Mug-

linova (zejména ulic Pod lanovkou,

Dílãí a ostatních pfiilehl˘ch) vyslovi-

li podûkování v‰em zamûstnancÛm,

ktefií se podíleli na ãistûní a úklidu

muglinovského potoka a jeho okolí.

Bylo obdivuhodné, jak pracovníci

odboru údrÏby zelenû dokázali od-

vést se skromn˘mi technick˘mi pro-

stfiedky a v krátkém ãase nesmírn˘

kus práce a napravit to, co bylo celá

desetiletí zanedbáváno. 

Tlumoãte, prosím, na‰e díky pra-

covníkÛm Va‰eho úfiadu, ktefií se po-

díleli na organizaci a realizaci tûchto

namáhav˘ch a dlouho opomíjen˘ch

prací. 

VáÏen˘ pane starosto, vûfiíme, Ïe

va‰e snaha o nápravu zanedban˘ch

ãástí obvodu Muglinova neskonãí

touto prací, ale Ïe Va‰e pomoc nám,

obãanÛm bydlícím v této ãásti obce,

bude pokraãovat i dlouho plánova-

nou opravou povrchu vozovek v˘‰e

uveden˘ch ulic tak, jak nám jiÏ bylo

pfiislíbeno, a to v co moÏná nejkrat-

‰ím termínu. Ulice Pod lanovkou

a Dílãí jsou v havarijním stavu, té-

mûfi jiÏ nesjízdné a jejich velmi ‰pat-

n˘ stav byl nejednou pfiíãinou úrazu. 

Je‰tû jednou díky za jiÏ provedené

práce, i za ty, které se jistû budou

je‰tû realizovat. 

Obãané ulic Pod lanovkou,
Dílãí a pfiilehl˘ch



Odbor dopravy a komunálních sluÏeb SMO-ÚMOb Slezská Ostrava ve spo-

lupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o., organizuje na podzim bezplatn˘ sbûr velko-

objemového a nebezpeãného odpadu. 

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou na uveden˘ch místech 2-3 dny.

V této souvislosti Ïádáme obãany, aby do kontejnerÛ neodkládali popel, staveb-

ní suÈ, pneumatiky, domovní a nebezpeãn˘ odpad. 

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

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

luhovány povûfien˘m pracovníkem. Na pfiíslu‰ném místû budou umístûny vÏdy

jeden den v dobû od 10 00 do 18.00 hodin. 

UpozorÀujeme, Ïe tato akce není urãena pro právnické osoby!

I. cyklus od 23. do 25. záfií 2002

k. ú. ulice bliÏ‰í urãení
Kunãice n. O. Na âervence u kfiiÏ. se starou Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s novou Fr˘deckou

U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. ulic PstruÏí - ·krobálkova

PstruÏí park Nadaãní

Bofiivojova - Osadní kfiíÏení ulic

Polní osada - Zdaru kfiíÏení ulic

II. cyklus od 25. do 27. záfií 2002

Sl. Ostrava Nová osada v ulici Bernerovû

Na Jánské poblíÏ b˘valého Domu

mládeÏe, za stánkem s obãerstvením

Zvûfiinská u parãíku

M. Svobody kfiiÏ. s ul. Vozaãskou

Michálka kfiiÏ. ulic Na Najmanské - Michalská

·achetní u kfiiÏ. s ulicí Na Jufiince

Slívova Na Souvrati

III. cyklus od 27. do 30. záfií 2002

Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16

Kamenec parkovi‰tû u samoobsluhy

Olbrachtova kfiiÏ. s ulicí M. D. Rettigové

Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská ul. U Jeslí

Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského

Hladnovská sídli‰tû - parkovi‰tû

IV. cyklus od 30. záfií do 2. fiíjna 2002

Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ul. ·védskou

st. Hladnovská kfiiÏ. s ul. Komerãní (u KD)

Vanãurova kfiiÏ. s ul. Zemanskou

Sl. Ostrava Sionkova u domu ãp. 6

8. bfiezna u domu ãp. 1

Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s Kladivovou

PoÏární u Hasiãské zbrojnice

V. cyklus od 2. do 4. fiíjna 2002

Hefimanice K Oskarce u kfiiÏ. s ul. Záblatskou

·vejdova u kfiiÏ. s ul. Vrbickou

Fi‰erova u kfiiÏ. s ul. Mare‰ovou

Na Buãinû u kfiiÏ. s ul. Po‰tulkovou

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

Kaplífiova u kfiiÏ. s ul. ÎiÏkovou

Moravcova u kfiiÏ. s ul. ·imonovou

VI. cyklus od 4. do 7. fiíjna 2002

Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou

Kanczuckého u ul. Orlovské

Na Li‰ãinû u kfiiÏ. ul. V Korunce - Kotalova

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou

Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická u Nové ‰achty

Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus od 7. do 9. fiíjna 2002

Anto‰ovice Anto‰ovická Lopuchová

Koblov Îabník u domu ãp. 241/15

Hefimanice Brigádnická J. Baná‰e

Sl. Ostrava Kramoli‰ova âtvercová

Keltiãkova H˘bnerova

Stromovka u ZOO

Kunãiãky Na Rampû Pernerova

Rozmístûní kontejnerÛ pro sbûr nebezpeãného odpadu na rok 2002
(v dobû od 10.00 do 18.00 hodin)

k. ú. umístûní sbûrny datum pfiistavení

Kunãiãky ·krobálkova-PstruÏí 2. 9. 2002

Slezská Ostrava Slívova - Na Souvrati 3. 9. 2002

Slezská Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16 4. 9. 2002

Muglinov Komerãní, u Kult. domu 5. 9. 2002

Hefimanice ·vejdova - Vrbická 6. 9. 2002

Hru‰ov Na Li‰ãinû - Kotalova 9. 9. 2002

Koblov Koblovská - Lamafi 10. 9. 2002

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zaji‰Èuje i v leto‰ním roce hro-
madné oãkování psÛ proti vzteklinû. Oãkování provede MVDr.
Barbora Jelonková u psÛ star‰ích neÏ 6 mûsícÛ. 

Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následují-
cích termínech: 

datum hodina k. ú. místo oãkování

2. 9. 14.30-15.30 Koblov u hasiãské zbrojnice
15.30-16.30 Anto‰ovice u restaurace U LacinÛ

3. 9. 13.00-14.00 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské 
zbrojnice

14.30-15.30 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy 
ulice 

16.00-16.45 Muglinov chovatelské stfiedisko, 
V˘vozní ulice

4. 9. 14.00-14.30 Hraneãník u tramvajové smyãky
15.00-16.00 Na Jánské pfied restaurací 

SENEKA, 
naproti benzínovû pumpû

16.30-17.30 Sl. Ostrava Kamenec, prostor 
pod silniãním mostem 
v úrovni sjezdu 
na Muglinov

10. 9. 14.00-15.00 Kunãice u hasiãské zbrojnice
15.30-16.30 Kunãiãky u domu Svazu chovatelÛ

Upozornûní: 
Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 60,-Kã. 

Poplatek bude vybrán v místû oãkování. V cenû je zahrnut veteri-

nární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o oãkování. 

Za vystavení nového oãkovacího prÛkazu bude úãtováno 5,-Kã. 

Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi mûli náhu-

bek.  Ing. Jifiina Halamãáková, odbor financí a rozpoãtu
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Dokončuje se výstavba vesničky soužití

Bezplatný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Upozornění chovatelům psů 
na hromadné očkování psů 

proti vzteklině

Stavební práce ve vesniãce souÏití se

blíÏí ke svému závûru. Jsou hotovy ro-

dinné domky vãetnû zafiizovacích pfied-

mûtÛ, dokonãuje se komunitní centrum,

probíhají sadové úpravy. Slavnostní za-

hájení provozu vesniãky bude 17. záfií.

Ceremoniál spojen˘ s obfiadem Ïehnání

komunitního centra biskupem ostrav-

sko-opavsk˘m zaãne v 11.00 hodin. Po

nûm bude následovat voln˘ spoleãen-

sk˘ program v prostorách vesniãky. 

Na dokonãovacích pracích se v˘-

znamn˘m zpÛsobem podílejí brigádní-

ci, aÈ jiÏ z fiad budoucích obyvatel ves-

niãky nebo z dobrovoln˘ch spolupra-

covníkÛ charity. V ãervenci zde pÛsobi-

lo pût holandsk˘ch studentÛ, v srpnu

tfii, a to v rámci spolupráce s meziná-

rodní organizací IBO. Brigádníci pro-

vádûli pfiedev‰ím montáÏe kuchyÀ-

sk˘ch linek do rodinn˘ch domkÛ a po-

mocné práce pfii sadov˘ch úpravách.

Obyvatelé se budou do vesniãky stûho-

vat po kolaudaci a uzavfiení pfiíslu‰n˘ch

smluv (nájemní smlouva, smlouvy

o odbûru elektrické energie, plynu, vo-

dy apod.). V záfií budou rovnûÏ zaháje-

ny nûkteré aktivity dlouhodobého soci-

álního programu (sociálnû právní po-

radna apod. )
Pavel Oblúk, koordinátor projektu
Diecézní charita ostravsko-opavská
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Od záfií roku 2002 bude zahájen pro-

voz knihovny na Hladnovské ulici

49/80 (budova b˘valé M·). Jedná se

o náhradní prostory za knihovnu, která

do záfií 2001 fungovala na ulici Mi-

chálkovické. Zveme v‰echny b˘valé

i souãasné ãtenáfie - pfiiìte se podívat,

jakou knihovnu vám ÚMOb Slezská

Ostrava a Knihovna mûsta Ostravy pfii-

pravili, pfiijìte se stát jejími ãtenáfii. 

Prvním pÛjãovním dnem pro vefiej-

nost bude ãtvrtek 5. záfií 2002. 

Tû‰íme se na vás. 

Z knihovního regálu jsme pro vás

tentokrát vybrali následující informa-

ce: 

● S nov˘m ‰kolním rokem budou

mít knihovny v obvodû Slezská Ostra-

va opût otevfieno ãastûji neÏ bûhem

prázdnin. Uvádíme pÛjãovní dobu, kte-

rá bude v platnosti od záfií do ãervna: 

Muglinov, KD, ulice Na Druhém:
pondûlí 9.00-11.30, 12.30-17.00 hod. 

Kunãiãky, Holvekova ulice: úter˘

9.00-12.00, 12.30-17.00 hodin, ãtvrtek:

9.00-11.00, 11.30-15.00 hodin.

Hefimanice, Vrbická ulice: úter˘:

9.00-11.30, 12.00-16.00 hodin.

Koblov, v objektu Z·: pátek 11.00-

14.30 hodin.

Slezská Ostrava, Dûdiãná ul.: pon-

dûlí 9.00-12.00, 13.00-17.30 hod., úte-

r˘: 12.00-15.00 hodin, ãtvrtek: 9.00-

12.00, 13.00-17.30 hodin.

Slezská Ostrava, Hladnovská ul.
pondûlí: 10.00-12.00, 13.00-18.00 hod.,

ãtvrtek: 9.00-11.00, 12 00-17.00 hod.,

pátek: 10.00-12.00, 13.00-16.00  hodin.

● Do v‰ech knihoven mÛÏete pfiiná-

‰et fotografie usmívajících se dûtí, pfií-

padnû fotografie zvífiat do 2. kola sou-

tûÏe „O nejkrásnûj‰í dûtsk˘ úsmûv“, je-

jímÏ spolupofiadatelem je knihovna na

Dûdiãné ulici a spoleãnost CHYKEA,

zab˘vající se uÏiteãn˘m naplÀováním

volného ãasu dûtí. 

● Dûti ãeká také dal‰í kolo soutûÏe

„Procházka na‰í zoo“, jejímÏ vyvrcho-

lením pak bude opravdová procházka

zoologickou zahradou jako odmûna

pro ty, ktefií v soutûÏi prokáÏí nejvíce

znalostí o Ïivoãi‰né fií‰i. První kolo

probûhlo na jafie v knihovnû na Dûdiã-

né a na fotografii mÛÏete vidût vítûze.

Ti nav‰tívili ostravskou zoo zdarma

a co víc - dostali se na místa, kam bûÏ-

n˘ náv‰tûvník nemá pfiístup! Knihovna

na Dûdiãné ulici uÏ tedy soutûÏila, kte-

rou knihovnu vybereme v podzimním

kole, to si zatím necháme jako pfiekva-

pení, ale v následujících pokraãová-

ních soutûÏe se dostane na v‰echny. 

● Ve v‰ech knihovnách máme pro

ãtenáfie pfiipraveny nové, zajímavé kni-

hy. Na podzim probûhnou soutûÏe

a besedy pro dûti, takÏe nav‰tûvujte

„svou“ knihovnu, kde se z plakátu

a knihoven dozvíte více. 

Tû‰íme se na vás! 

·árka Kuligová,
vedoucí knihoven obvodu

Netradiční výuka angličtiny

Nová knihovna zve čtenáře!

Vítûzové soutûÏe v zoo  Foto: archiv

Do you speak English?
Yes, I do (Ano, umím) mÛÏe odpovû-

dût i skupinka seniorÛ a seniorek z klu-

bu anglického jazyka pfii Armádû spásy

v Ostravû-Kunãiãkách. V˘uka anglické-

ho jazyka probíhá v pohostinn˘ch zdech

Armády spásy jiÏ nûkolik let. ZúãastÀu-

jí se jí obyvatelé a zamûstnanci tohoto

zafiízení, jsou i „pfiespolní studentky“ ze

Zábfiehu, Moravské Ostravy apod.

Scházejí se zde kaÏdé pondûlní odpo-

ledne vÏdy od 15.00 do 16.00 hodin.

Vládne zde pfiátelská atmosféra, na sto-

le s kvûtinami hofií svíce, pan uãitel Ka-

rel Buba vítá kaÏdého pfiíchozího podá-

ním ruky a anglickou frází.

V˘uka vÏdy zaãíná písní s doprovo-

dem kytary, texty má kaÏd˘ k dispozici.

Zpûv doprovází v˘uku v prÛbûhu celé

vyuãovací hodiny a dá se fiíci, Ïe je je-

jím kofiením. VÏdyÈ spoleãn˘ zpûv pfii-

ná‰í radost i uvolnûní zároveÀ. ve volné

konverzaci, pak se dozvídáme vzájemnû

jeden o druhém, jak se nám vede, co no-

vého je doma, kam se chystáme na do-

volenou, zkrátka vládne zde atmosféra

pohody, pfiátelství a porozumûní. Na vá-

noãní párty si navzájem pfiipravíme dár-

ky, kaÏd˘ pfiinese cukroví a posléze se

zpívají nádherné ãeské a anglické kole-

dy. 

Nejhezãí je ale netradiãní ukonãení

v˘uky na konci ‰kolního roku, kdy jede-

me mikrobusem Armády spásy na v˘let

na âeladnou na chatu, patfiící jedné

z nás, paní Soni Dane‰ové. âeká nás

tam skvûl˘ piknik v pfiírodû, kdy hosti-

telka kaÏd˘ rok pfiipraví nûco dobrého

a nového. Letos nás pfiekvapil i nejstar‰í

ãlen na‰eho klubu pan Karel Richter

a pfiipravil pro nás soutûÏní znalostní

kvíz a jako odmûnu za v˘kony ceny.

Studenti se v‰ak pfii fie‰ení soutûÏních

otázek pûknû zapotili. 

Zkrátka v˘uka angliãtiny vedená ne-

tradiãními formami práce vede pak nás -

studenty - k pohodov˘m v˘konÛm, bez

stresÛ, kdy v uãebnû nechybí smích

a písnû. A tak mne napadá: nezávidíte

nám, vy juniofii ve ‰kolách státních

i soukrom˘ch?
Mgr. Vladislava Holmanová,

Kunãiãky
(redakãnû zkráceno)

Zveme vás
❒ Odbor sociálních vûcí Úfiadu

mûstského obvodu Slezská Ostrava

vás zve na pfiedstavení agentury Kar-

la Smolky pod názvem „Kvûty paní

operety“, které se koná ve stfiedu 18.

záfií od 15.00 hodin v Kulturním do-

mû na ulici Na Druhém v Muglinovû.

Vstup zdarma.

❒ Muglinov‰tí zahradkáfii zvou ob-

ãany na v˘stavu ovoce, kvûtin a ze-
leniny, která se uskuteãní v KD, ul.

Na Druhém, 28., 29. a 30. záfií, spoje-

nou s ochutnávkou mo‰tu a pfiípadné

zájemce na zájezd do Slavkova, Bu-

ãovic, Milotic a Kyjova 21. záfií. BliÏ-

‰í informace na tel. ã. 624 51 83.

Samozfiejmû do Armády spásy, jak

jinak. Kulturní dÛm v obci dávno není,

b˘valé kino Horník je devastováno

a funguje uÏ jen místní knihovna. VraÈ-

me se ale do sálu v pfiízemí budovy Ar-

mády spásy na Holvekovû ulici, kde

26. ãervna tohoto roku znûly tóny pra-

vé nefal‰ované cimbálové muziky. Pût

hudebníkÛ profesionálÛ - dvû „cérky“

a tfii „ogafii“ v krojích nepfietrÏitû hodi-

nu a pÛl hráli k poslechu nejen senio-

rÛm z Armády spásy, ale i ostatním

obyvatelÛm z Kunãiãek a pfiilehl˘ch

obcí Kunãic a Vratimova. Muzikanti

brzy strhli sv˘m zpûvem i posluchaãe

(ke spolupráci). Sál se naplnil nepopsa-

telnû krásn˘mi melodiemi sviÏn˘ch

i táhl˘ch lidov˘ch písní z nepfieberné

pokladnice moravského, ãeského i slo-

venského folkloru. Jedna písniãka stfií-

dala druhou, následoval ãardá‰, vystfií-

dal ho verbuÀk… Nakonec se nám hu-

debníci pfiedstavili: cimbálová muzika

„Galáni“ pfii ZU· V. PetrÏelky v Ostra-

vû-HrabÛvce ve sloÏení Ondfiej Zední-

ãek (primá‰), Klára Zezulková, Helena

Chejnová, Va‰ek Vávra, Jifií Mazurek.

Potlesk nebral konce. Karafiáty jako

v˘raz skromného podûkování hudební-

kÛm nakonec skonãily v fiadách divá-

kÛ. Nejstar‰ím posluchaãÛm - senio-

rÛm BoÏence Smetanové (nar. 1904)

a Janu Kolodûjovi (nar. 1906) je pfieda-

li dva z nich. Myslím, Ïe slzy v oãích

mûli nejenom obdarovaní, ale vût‰ina

divákÛ a posluchaãÛ. Odná‰eli si domÛ

mnoho dojmÛ z krásnû proÏitého odpo-

ledne naplnûného zpûvem a hudbou. 

Mgr. Vladislava Holmanová,
Kunãiãky

Kam za kulturou v Kunčičkách?

Zájemci o judo, pozor!
TJ Baník Ostrava Judo a sebeobrana, oddíl s 50letou tradicí, pofiádá nábor

nov˘ch ãlenÛ. V na‰em obvodû se bude trénovat v Sokolovnû na Fr˘decké

ulici v Kunãicích. Pfiijímáni jsou zájemci v‰ech vûkov˘ch kategorií od 8 let,

kter˘m se budou vûnovat vysoce kvalifikovaní trenéfii. BliÏ‰í informace podá

paní Klementová, tel. ã. 0737 840 215. 

Pozvání na setkání
v ZŠ v Kunčičkách

My, b˘valí Ïáci Základní ‰koly

v Kunãiãkách na ·krobálkovû ulici 51

(tfiíd 8.A a 8.B, absolventi z roku

1956), se opût sejdeme. Vzpomeneme

na uãitele, ktefií nás s velkou trpûlivos-

tí (nebo nûkdy i bez ní) nejen uãili

a vzdûlávali, ale také vychovávali…

Nûktefií uãitelé uÏ dávno nejsou mezi

námi, ale v na‰ich srdcích zÛstali za-

psáni navÏdy. Poprvé jsme se se‰li

v loÀském roce, abychom oslavili 45

let od absolvování základní ‰koly i na-

‰i neuvûfiitelnou seniorskou ‰edesátku.

JenÏe polovina pfiítomn˘ch se boufiila,

Ïe toto Ïivotní jubileum bude slavit aÏ

v leto‰ním roce. A tak akci letos zopa-

kujeme. A tak se v‰ichni tû‰íme na 19.

fiíjen odpoledne, kdy se na‰e setkání

opût uskuteãní v hasiãské zbrojnici

v Kunãiãkách.
Mgr. Vladislava Holmanová,

Kunãiãky
(redakãnû zkráceno)
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Konec léta v zoo

Organizace školního roku 
2002/2003 v základních, středních

a speciálních školách

Trasy linek autobusu č. 95, 96 a 97
Od 1. záfií 2002 budou v provozu

nové, popfi. upravené trasy autobuso-

v˘ch linek ã. 95, 96 a 97 (minibus),

a to: 

95 - Hraneãník po ulici Slívova

a Na Jánské - zastávky: Botanická za-

hrada, Restaurace Na Salmû, Salma,

Na Jánské - rodinné domky, pfiestupní

zastávka Na Jánské a koneãná na toã-

nû na Josefské se stejnojmennou za-

stávkou. 

96 - z toãny Na Josefské bude po-

kraãovat po stávající trase - po ulicích

Fi‰erovû, Záblatské, pfies Orlovskou

na Vrbickou. Nebude pokraãovat po

ulici Parcelní, ale ulicí Konûvovou -

zastávka Po‰ta, dále po ulicích Kubí-

novû, Orlovské, Kotalovû a V Korun-

ce, na kter˘ch vyuÏije stávající za-

stávky. Pfied v˘jezdem na kfiiÏovatku

s ulicí Hefimanickou bude vybudová-

na zastávka V Korunce. Trasa pokra-

ãuje ulicí Konûvovou (pfiípoj na ostat-

ní spoje MHD - smûr centrum), Vr-

bickou a Fi‰erovou - zastávka Mare-

‰ova, a ukonãena bude opût na toãnû

Na Josefské u restaurace SENECA. 

97 - z toãny Na Josefské pokraãuje

do Michálkovic ve stávající trase

pouze s minimální úpravou. 

V‰echny tfii linky bude zaji‰Èovat

jedno vozidlo, které zaãne linkou ã.

95 z Hraneãníku a bude pokraãovat

linkou ã. 97 a 96 s v˘chozí a koneã-

nou zastávkou Na Josefské. Posled-

ním spojem bude opût linka ã. 95

s ukonãením na Hraneãníku. 

Pfiesn˘ jízdní fiád není znám,

ov‰em návrh pfiedpokládá, Ïe kaÏd˘

spoj bude jezdit jednou za hodinu

v rozmezí od 5.00 do 17.00 hodin. 

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS

Vyuãování ve ‰kolním roce 2002-

2003 zaãne ve v‰ech základních, stfied-

ních a speciálních ‰kolách v pondûlí 2.

záfií 2002. 

Podzimní prázdniny pfiipadnou na

úter˘ 29. a stfiedu 30. fiíjna 2002. 

Vánoãní prázdniny budou od pon-

dûlí 23. prosince 2002 do pátku 3. led-

na 2003. Posledním vyuãovacím dnem

v roce 2002 je pátek 20. prosince. Vy-

uãování opût zaãne v pondûlí 6. ledna

2003. 

V˘uka v prvním pololetí bude

ukonãena ve ãtvrtek 30. ledna 2003.

Jednodenní pololetní prázdniny pfii-

padnou na pátek 31. ledna 2003. Jarní

prázdniny v délce jednoho t˘dne bu-

dou probíhat v Moravskoslezském

kraji od 10. do 16. 3. 2003. Velikonoã-

ní prázdniny pfiipadnou na ãtvrtek 17.

dubna a pátek 18. dubna 2003. ·kolní

vyuãování ve 2. pololetí bude ukonãe-

no v pátek 27. ãervna 2003. Hlavní

prázdniny budou trvat od pondûlí 30.

ãervna do nedûle 31. srpna 2003. Ob-

dobí ‰kolního vyuãování ve ‰kolním

roce 2003-2004 zaãne v pondûlí 1. zá-

fií 2003.

Záslužná akce 
Dûtsk˘ domov na Bukovanského

ulici ve Slezské Ostravû má v péãi

25 dûtí ve vûku od 3 do 18 let, které

zde vyrÛstají bez vlastní rodiny,

o niÏ pfii‰ly. V pondûlí 29. ãervence

byly dûti pozvány místní organizací

Rotary do Kravafi, kde se nachází

krásn˘, novû vznikl˘ areál pro golfo-

vá klání. 14 pozvan˘ch dûtí z uvede-

ného dûtského domova si zde nejen

poprvé vyzkou‰elo, co je to odpálení

míãku, ale bylo také pozváno na pro-

hlídku zámku a obûd. V restauraci si

mohly objednat jídlo podle svého

uváÏení, coÏ se jim opravdu nestává

ãasto. Aby krásn˘ v˘let byl spojen

se vzpomínkou, obdrÏelo kaÏdé dítû

osobní dárek. Pro spoleãn˘ uÏitek

v‰ech dûtí v dûtském domovû vûno-

val klub skenner s tiskárnou k poãí-

taãi. 

Za nev‰ední pozvání a dárky dû-

kují dûti organizaci Rotary Kravafie

a také Golfovému clubu Kravafie,

které spoleãnû pfiipravily pro dûti tak

milou a pfiíjemnou akci. 
Bc. Dagmar Nosálová,

fieditelka Dûtského domova
na Bukovanského ulici

Také na konci léta nabízí ostravská

zoologická zahrada sv˘m náv‰tûvní-

kÛm celou fiadu zajímavostí. Nejvût-

‰ím magnetem jsou bezesporu nové

pfiírÛstky, mezi nimiÏ kralují dvojãata

tygrÛ sibifisk˘ch. Jsou to samiãky a je-

jich máma „Mája“ se o nû vzornû sta-

rá. Narodily se sice jiÏ 14. ãervna, ale

svÛj Ïivot v prvních t˘dnech tráví té-

mûfi v˘hradnû spaním a krmením. Ny-

ní jsou to hravá koÈata, která náv‰tûv-

níci uvidí s jejich mámou ve venkov-

ním v˘bûhu vedle pavilonu velk˘ch

‰elem. Mezi dal‰ími mláìaty jistû za-

ujmou kolou‰i kanadského jelena Wa-

piti, koÈata jihoamerické ‰elmiãky Ja-

guarundi, malé lamy nebo kufiátka

plameÀákÛ ãi dvû malé soviãky snûÏ-

né. 

Ostravská zoo se v prázdninov˘ch

mûsících rozrostla také o nové druhy.

Nejv˘znamnûj‰ím je pfiíchod dvou

samcÛ dlouhoruké opice gibona bûlo-

lícího. Dostaly se k nám aÏ z Francie

a jejich pÛvodní domovinou je severní

Laos a severozápadní Vietnam, kde

jsou v souãasné dobû váÏnû ohroÏeni

zejména z dÛvodu nadmûrného lovu

a úbytku pÛvodního pralesního bioto-

pu. Ostravská zoo se prostfiednictvím

jejich chovu zapojí do Evropského zá-

chranného programu. 

V posledním srpnovém t˘dnu se

uskuteãní jiÏ tradiãní prázdninová ‰ko-

la pro dûti. Bude probíhat kaÏd˘ den

od pondûlí do pátku od 9.00 do 12.00

hodin. Je urãena pro dûti a mládeÏ od 8

do 18 let a úãastníci proniknou i do zá-

kulisí práce v zoo a dozví se spoustu

zajímav˘ch vûcí ze Ïivota zvífiat. První

sraz se uskuteãní v pondûlí 26. srpna

mezi 8.00 a 9.00 hodinou ve v˘uko-

vém pavilonu zoo. Úãastníci mají

vstup zdarma a mûli by se vybavit

sportovním obleãením, svaãinou

a dobrou náladou. 

V sobotu 31. srpna pak probûhne

akce pod názvem „Prázdniny konãí

v zoo“. Dûti do 15 let budou mít po ce-

l˘ den vstup zdarma a budou pro nû

pfiipraveny rÛzné zajímavosti, napfií-

klad moÏnost svézt se na ponících,

kfitiny mláìat a podobnû. 

Zoologická zahrada v‰ak nemyslí

jen na ty nejmlad‰í, ale pfiipravila také

nûco pro dfiíve narozené. V sobotu 14.

záfií budou mít v‰ichni seniofii bezplat-

n˘ vstup a ti, ktefií budou mít zájem, se

mohou zúãastnit spoleãné prohlídky

v doprovodu pracovníka zoo, spojené

navíc s promítáním filmÛ pro pamûtní-

ky, t˘kajících se ostravské zoo. Sraz

bude u vstupní brány do zoo v 9.00

a ve 13.00 hodin a cel˘ program potr-

vá asi dvû hodiny a tfiicet minut. 

Mgr. Stanislav Derlich

Úspěšné turné Pěveckého
sdružení Slezská Ostrava
Pûvecké sdruÏení Slezská Ostrava

je smí‰en˘ pûveck˘ sbor, zaloÏen˘

v roce 1989. Jak nám fiekl dirigent

a umûleck˘ vedoucí tohoto pûveckého

tûlesa, Jan Spisar, repertoár sahá od

polyfonních a barokních písní pfies

spirituály, ãeské a moravské písnû aÏ

k náboÏensk˘m opusÛm. âleny sboru

jsou pfieváÏnû studenti stfiedních a vy-

sok˘ch ‰kol, ale i lidé star‰ího vûku

a mnoha profesí. Od doby svého zalo-

Ïení zpíval sbor jiÏ v devíti evrop-

sk˘ch zemích a nahrál ãtyfii kontaktní

disky. 

V ãervenci tohoto roku ukonãilo

sdruÏení dal‰í úspû‰né turné, v jehoÏ

prÛbûhu zazpívali ãlenové v nûmec-

kém Eschbornu, francouzském Tou-

louse a ‰v˘carském Curychu. 

Koncerty v Toulouse vlastnû ukon-

ãily první ãást rozsáhlého kulturnû

propagaãního projektu na mezinárodní

úrovni s názvem Vocal Tournée 2002

- 2003, v jehoÏ rámci se uskuteãÀuje

spolupráce s francouzsk˘m pûveck˘m

sborem le Choeur Franco Slave de

Toulouse, kter˘ má ve svém repertoá-

ru z velké ãásti slovanskou hudbu.

Druhá ãást projektu, zahrnujícího po-

znávání kulturních tradic obou zemí,

se má naplnit v pfií‰tím roce, kdy fran-

couzsk˘ sbor pfiijede do Ostravy. Per-

spektivnû se také uvaÏuje o natoãení

live nahrávky ze spoleãného koncertu

ãeské a francouzské vokální hudby. 

Vystoupení na koncertech, aÈ uÏ

v domácím prostfiedí ãi v zahraniãí,

jsou v˘sledkem usilovné pfiípravy

v rámci mnoha hodin zkou‰ení, které

probíhá bûhem ‰kolního roku jednou

t˘dnû. 

¤adu koncertÛ pfiipravují pûvci také

pro nadcházející sezonu. Zkou‰et se

bude v prostorách Janáãkovy konzer-

vatofie. „V souãasné dobû nám chybí

muÏské hlasy - baryton a bas. Mladí

zájemci se mohou hlásit na tel. ã. 0603

116 350 nebo zaslat e-mail na adresu:

jan.spisar@osu.cz,” uvedl pan sbor-

mistr a zdÛraznil, Ïe zpívání ve sboru

uãí ãleny vzájemné toleranci, respek-

tování jednoho druh˘m, loajalitû, dis-

ciplínû a pokofie pfied umûním druhé-

ho. Je to záleÏitost nejen umûlecká, ale

také spoleãenská. 

Tvrdá práce zaruãenû pfiinese své

v˘sledky. V plánu sboru je nejen natá-

ãení dal‰ího CD, ale snad také realiza-

ce koncertního turné v USA v roce

2004.

Pûvecké sdruÏení Slezská Ostrava pfied slezskoostravskou radnicí 
Foto: Hana Kunzová 



VáÏení ãtenáfii, 

v sérii ãlánkÛ Vás budeme pravidelnû

informovat o obecn˘ch zásadách, ale

také konkrétních aktivitách a úkolech,

které mají pfiím˘ vliv na vstup âR do

EU. 

Vzhledem k tomu, Ïe vstup âR do

Evropské unie je pfiedpokládán v 1.

pololetí roku 2004, je zcela nezbytné,

aby i Moravskoslezsk˘ kraj se velmi

intenzívnû zab˘val dÛleÏit˘mi okol-

nostmi, které s tímto zásadním rozhod-

nutím souvisí. To samozfiejmû platí

i pro nás, pro v‰echny obãany kraje.

Vzhledem k závaÏnosti rozhodnutí,

které na mnoho let dopfiedu zmûní

a upraví na‰e zaãlenûní v Evropû a ve

svûtû, urãitû stojí za to pfiipravit se

poctivû na v‰echny pozitivní, ale i ne-

gativní zmûny, které na‰e ãlenství

v EU pfiinese. 

V souãasné dobû probíhá jak na

úrovni státu, tak krajÛ intenzivní pfií-

prava na ãerpání tzv. strukturálních

fondÛ, které mají nápomoci vyrovnat

rozdíly mezi jednotliv˘mi regiony

ãlensk˘ch zemí Unie a zemí kandidát-

sk˘ch. 

PfiestoÏe ze strukturálních fondÛ

mÛÏeme ãerpat aÏ po vstupu do EU,

jiÏ nyní pracujeme na pfiípravû kon-

krétních projektÛ. Jak vypl˘vá z dosa-

vadních zku‰eností z pouÏívání tzv.

„evropsk˘ch penûz“, z tzv. pfiedvstup-

ních programÛ ãi fondÛ, jako je Phare,

Sapard a ISPA, pfiíprava je ãasovû

i administrativnû nároãná, a proto ne-

smíme ztratit ani den. 

Koordinaãní roli má ministerstvo

pro místní rozvoj, které deleguje urãité

ãinnosti na dal‰í ministerstva a regio-

ny. Pro potfieby strukturálních fondÛ

byly definovány tzv. regiony soudrÏ-

nosti, kter˘ch je v âeské republice 8.

V‰echny regiony soudrÏnosti jsou tvo-

fieny územím jednoho aÏ tfií krajÛ.

V na‰em regionu se jedná o jeden kraj

- Moravskoslezsk˘. 

I kdyÏ zatím nejsme ãleny EU, mu-

síme akceptovat podmínky Evropské

unie jiÏ nyní. Základní podmínky jsou

stanoveny v nafiízení rady ã. 1260/1999

o obecn˘ch ustanoveních o strukturál-

ních fondech, které je dostupné na http:

www.kr-moravskoslezsky.cz (ãeská

verze - pracovní pfieklad). 

Základním pfiedpokladem pro ãerpá-

ní ze strukturálních fondÛ je vypraco-

vání programov˘ch dokumentÛ. Nás

zajímá pfiedev‰ím Spoleãn˘ regionální

operaãní program (SROP), neboÈ o je-

ho projektech, které budou na jeho zá-

kladû realizovány, bude rozhodovat re-

gionální rada. 

Pfii zahájení pfiípravy programov˘ch

dokumentÛ se pfiipravovaly Regionální

operaãní programy pro jednotlivé regi-

ony soudrÏnosti. V lednu 2002 bylo ale

na základû doporuãení Evropské komi-

se vládou pfiijato usnesení ve smyslu

vypracování Spoleãného regionálního

operaãního programu pro 7 regionÛ

soudrÏnosti dohromady (vyjma regio-

nu Praha). Nutno podotknout, Ïe regio-

ny soudrÏnosti zastoupené jednotliv˘-

mi kraji s tímto postupem nesouhlasily

a trvaly na zpracovávání jednotliv˘ch

regionálních operaãních programÛ. 

V kvûtnu tohoto roku bylo zahájeno

zpracování SROP. Na jeho pfiipomín-

kování se podílejí kraje, ale mÛÏe to

b˘t i vefiejnost - od konce srpna bûÏí

60denní lhÛta vefiejného projednávání,

pfii kterém mÛÏe kdokoliv z obãanÛ

SROP pfiipomínkovat (k dispozici na

http//: www.mmr.cz). 

Po schválení SROP vládou âR v li-

stopadu 2002 bude materiál pfiedán

k pfiipomínkám a schválení Evropské

komisi. Po vstupu do Evropské unie

budou na základû SROP vyhla‰ovány

v˘zvy k pfiedkládání projektÛ, které

pak budou spolufinancovány ze struk-

turálních fondÛ Evropské unie. JiÏ nyní

je ale nutné, aby byla zahájena pfiípra-

va projektÛ a aby po vstupu do Evrop-

ské unie mohly b˘t peníze kvalitním

projektÛm na jejich realizaci pfiidûleny.

KaÏd˘ zájemce o prostfiedky z Evrop-

ské unie musí tedy SROP znát, neboÈ

jsou v nûm definovány priority a opat-

fiení, na jejichÏ základû budou vyhla‰o-

vány jiÏ zmiÀované v˘zvy k pfiedkládá-

ní projektÛ. 
Ing. Josef JalÛvka,

zástupce hejtmana kraje
e-mail: 

josefjaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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Antošovičtí
hasiči děkují
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Anto-

‰ovicích vyjadfiuje tímto podûkování

Mûstskému obvodu Slezská Ostrava

za podporu a prosazení v˘stavby nové

hasiãské zbrojnice v Anto‰ovicích. 

V˘stavbou tohoto objektu získala

zásahová jednotka a mladí hasiãi dÛ-

stojné prostfiedí jak pro umístûní ve‰-

keré hasiãské techniky, tak i sociální

a kulturní zázemí pro svou nároãnou

ãinnost. Sekundární, ale i velmi pro-

spû‰né je rovnûÏ vyuÏití prostor pro

potfieby v˘boru místního SDH, celé

ãlenské základny, ale i pro ostatní

spoluobãany. 

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe nová hasiãská

zbrojnice je velmi dobrou investicí

nejen pro souãasnost, ale i pro budou-

cí generace a bude mít zásadní vliv na

rozvoj a dal‰í aktivitu Sboru dobro-

voln˘ch hasiãÛ v Anto‰ovicích. 
Za SDH Anto‰ovice

Karel Kichner, starosta

Příprava na vstup do Evropské unie

Nechcete mít schránku plnou reklamních letáků?
1. ãervna tohoto roku ve‰la v plat-

nost novela zákona o regulaci reklamy

(zákon ã. 138/2002 Sb.), v níÏ se uvá-

dí, Ïe ‰ífiení nevyÏádané reklamy, po-

kud vede k v˘dajÛm adresáta nebo po-

kud adresáta obtûÏuje, je zakázáno.

Novela se tedy net˘ká jen reklamních

letákÛ, ale také nevyÏádan˘ch e-mailÛ

(pokud pfiesáhnou urãitou velikost) ne-

bo faxÛ. Za poru‰ení mÛÏe b˘t ‰ifiiteli

reklamy uloÏena pokuta. Novela bohu-

Ïel vymezuje dvouletou lhÛtu pro za-

kázky uzavfiené pfied jejím vstoupením

v platnost, na které se vztahuje „stará“

legislativa. 

Obãanské sdruÏení Vita nabízí sa-

molepku „Reklamní materiály NE!

DùKUJI“ k oznaãení va‰í schránky.

Problematice nechtûné reklamy se vû-

nujeme od roku 1999. Od té doby bylo

prodáno témûfi 8000 samolepek. Po-

kud byste mûli o samolepku zájem

i vy, mÛÏete si ji koupit u nás ve Vitû,

na adrese: Ekologická poradna Vity,

Ahepjukova 2, 702 00 Ostrava, tel. ã.

661 11 58 nebo Vita, Gen. Janou‰ka 4,

702 00 Ostrava, tel. ã. 661 61 55. Dal-

‰ím místem, kde jsou samolepky k do-

stání, je Mûstské informaãní centrum

Ostrava, které prodává samolepky ve

v‰ech sv˘ch poboãkách na NádraÏní

ulici 7 - u b˘valé Elektry, na Proke‰o-

vû námûstí 8 - ve vûÏi Nové radnice

a v Pfiívoze v areálu Hlavního nádraÏí. 

JestliÏe samolepka na schránce beze

zbytku plní svou funkci, mÛÏe se stát,

Ïe se v ní neobjevují Ïádné letáky, ani

tiskoviny, jako napfiíklad místní zpra-

vodaje nebo informace o kulturních

akcích. Ty jsou totiÏ jako neadresné

zásilky povaÏovány také za letáky, jen

ne reklamní, n˘brÏ informaãní. Máte-

li o poslednû jmenované materiály zá-

jem, doporuãujeme nalepit na schrán-

ku k protireklamové samolepce je‰tû

jednu s v˘ãtem konkrétních názvÛ tis-

kovin, které si pfiejete dostávat. 
A jak si máte poãínat, pokud má-

te schránku oznaãenou, a pfiesto v ní
najdete vhozen˘ leták?

Takovouto tiskovinu mÛÏete vloÏit

do obálky a pfiidat dopis, ve kterém

vysvûtlíte, Ïe pfies umístûní samolepky

na schránce se leták u vás objevil a Ïe

si nadále nepfiejete, abyste jej dostáva-

li. Dopis mÛÏete zaslat zadavateli re-

klamy nebo ‰ifiiteli, tj. distribuãní fir-

mû. UpozorÀujeme ale, Ïe názvy di-

stribuãních spoleãností jsou na letá-

cích uvedeny jen v˘jimeãnû a vypátrat

je není snadné. Rozhodnû se nebojte

uvést svou adresu, tak se totiÏ vût‰inou

doãkáte odpovûdi, které vût‰í spoleã-

nosti obvykle zasílají. âasto pfiedají

dopis právû distribuãní firmû a odpo-

vûì vám pfiijde i od ní. 

Pokud by se podobná situace opa-

kovala, mÛÏete si stûÏovat na okres-

ním Ïivnostenském úfiadu, kter˘ je

v tomto pfiípadû orgánem dozoru. Úfiad

mÛÏe zadavateli uloÏit opatfiení k ná-

pravû (tj. povinnost zdrÏet se dal‰ího

vhazování ãi dokonce povinnost ode-

brat vhozené zpût). 

V‰echny v˘‰e uvedené informace

se vztahují na neadresné reklamní ma-

teriály. Jiná situace nastává v pfiípadû

reklamních tiskovin, které dostanete

v obálce s va‰í adresou. Zde jste chrá-

nûni zákonem ã. 101/2 000 Sb.,

o ochranû osobních údajÛ (konkrétnû

viz paragraf 5, odstavec 6). V tomto

pfiípadû je nutné písemnû projevit ne-

souhlas s vyuÏíváním va‰í adresy

k rozesílání nejrÛznûj‰ích nabídek.

TakÏe opût napí‰ete dopis odesílateli

s Ïádostí o vyfiazení va‰í adresy z da-

tabáze pro rozesílání materiálÛ. Je

dobré poslat dopis doporuãenû a ne-

chat si jeho kopii a podací lístek. Po-

kud Vám pfiijde od téhoÏ odesílatele

dopis znovu, mÛÏete va‰i Ïádost o vy-

fiazení dÛraznûji formulovanou poslat

znovu. Podle na‰ich zku‰eností totiÏ

skuteãnû po druhé Ïádosti materiály

pfiestaly b˘t zasílány. MÛÏete se také

obrátit na Úfiad pro ochranu osobních

údajÛ (www.uoou.cz) a poÏadovat ná-

pravu. Vzhledem k tomu, Ïe neexistu-

je Ïádná centrální databáze adres, je

zapotfiebí zaslat takov˘ dopis kaÏdé-

mu zadavateli, popfiípadû distributoro-

vi reklamy. 

BliÏ‰í informace mÛÏete také získat

na webov˘ch stránkách: www. vitao-

va.cz. 
·árka Kalousková,

Ekologická poradna Vita

Pomozme 
potřebným
Charita Ostrava ve spolupráci

s Charitou sv. Alexandra organizuje
humanitární pomoc pro oblasti po-
stiÏené povodnûmi. Proto se na Vás
obracíme s naléhavou v˘zvou o po-
moc pfii shromaÏìování humanitár-
ní pomoci, urãené v‰em potfiebn˘m
lidem z oblastí, které byly v tûchto
dnech postiÏeny katastrofick˘mi po-
vodnûmi.

Jedná se o následující materiál:
– savo, chloramin a jiné dezinfekãní

prostfiedky,
– hygienické potfieby – toaletní pa-

pír, papírové ruãníky, dámské hy-
gienické zboÏí, m˘dlo atd.

– pfiikr˘vky (deky, larisy), podloÏky
na spaní – karimatky,

– prázdné krabice od banánÛ urãe-
né k balení a pfiepravû.
Centrální sbûr, shromaÏìování

a distribuci humanitárního materiá-
lu bude zaji‰Èovat Charita sv. Ale-
xandra, ulice Holvekova 28/651, Os-
trava-Kunãiãky, tel./fax: 069/623 78
31 ve dnech po–pá od 9.00 do 17.00
hodin. Individuální dárci z fiad ob-
ãanÛ mohou vyuÏít i sbûrné místo
v centru Ostravy, které bylo k tûmto
úãelÛm zfiízeno v prezentaãním a in-
formaãním centru pro obãany se
zdravotním postiÏením „SILOE“,
provozovaného Charitou sv. Ale-
xandra na ulici Puchmajerovû 10,
a to ve dnech po–pá od 9.00 do 18.00
hodin, kde je moÏno pfiípadnû i zís-
kat pfiedti‰tûné po‰tovní poukázky,
urãené k shromaÏìování finanãních
prostfiedkÛ na centrálním sbírko-
vém kontû SdruÏení âeské katolické
charity zfiízeném a urãeném pro po-
tfieby lidí postiÏen˘ch pfiírodními
katastrofami, ãíslo: 369-369 369
369/0800, v.s. 906, âeská spofiitelna,
Praha 1, Na Pfiíkopû 29. Dûkujeme.
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Vánoãní 
cukroví

m á s l o v é
JiÏ nyní pfiijímáme objednávky na vánoãní cukroví. 

1 kg 250,- Kã

RovnûÏ Vám zhotovíme dorty, rolády, fiezy 

pro slavnostní  pfiíleÏitosti:

máslové 1 kg 150,- Kã

Po dohodû zajistíme dovoz aÏ k Vám.

Ing. Kamená Justina
Pikartská 40 A

710 00 Slezská Ostrava

mobil: 604 47 90 90, 604 16 06 20
tel. ã.: 59 623 62 40, 59 623 64 24

Telefonní ãísla jsou uvedena 
podle nového ãíslování.

Nejen novely zákona 
o přestupcích

Po stopách dolování uhlí

V uplynulém období provedl záko-

nodárce fiadu zmûn v zákonech, které

specifikují trestání za protiprávní jed-

nání. Snad k nejrozsáhlej‰í novele do-

‰lo v trestním fiízení, kde byla zkráce-

na doba trestního fiízení. Dalo by se fií-

ci, Ïe mezidobí mezi spácháním trest-

ného ãinu a potrestáním se dosti v˘-

raznû zkrátilo. O tzv. „legislativní

smr‰ti“ se mÛÏe hovofiit i v souvislosti

se zákonem o pfiestupcích, kter˘ upra-

vuje trestání za ãiny, jeÏ nedosáhly

stupnû trestnosti podle trestního záko-

na. K první zásadnûj‰í novele, specifi-

kující skutkové podstaty pfiestupkÛ

proti obãanskému souÏití, se záhy pfii-

dala i novela, která upravila skutkovou

podstatu pfiestupku proti majetku, kde

byla zv˘‰ena pomyslná hranice ‰kody,

urãující, zda se bude jednat o trestn˘

ãin ãi pfiestupek. V˘raznû se zv˘‰ila

nejvy‰‰í hranice pokuty u majetko-

v˘ch deliktÛ z 3000,-Kã na 15 000,-

Kã. Zákonodárce novû definoval sedm

skutkov˘ch podstat, které zahrnul do

pfiestupkÛ na úseku obãansk˘ch prÛka-

zÛ. Dále definoval pfiestupky na úseku

cestovních dokladÛ obãanÛ âR, které

vymezil taktéÏ sedmi skutkov˘mi pod-

statami a pfiestupky na úseku matrik,

jména a pfiíjmení. Shodnû stanovil, Ïe

za takové pfiestupky lze uloÏit pokutu

do 5000,- Kã. 

K dal‰ím v˘razn˘m zmûnám do‰lo

u pfiestupkÛ na úseku ochrany pfied al-

koholismem a jin˘mi toxikomániemi,

kdy byly stanoveny tfii nové skutkové

podstaty pfiestupkÛ. V tûchto se shod-

nû jako pfiestupkové jednání posuzuje

odmítnutí dechové zkou‰ky ãi lékafi-

ského vy‰etfiení spojeného s odbûrem

krve. Velmi v˘raznû se posunula hra-

nice nejvy‰‰í pokuty za toto jednání

z dosavadních 5000, resp. 10 000,- Kã

na 15 000,- Kã, a to i u v‰ech dosavad-

ních skutkov˘ch podstat. 

V˘raznou zmûnou je taktéÏ nová

skutková podstata pfiestupku kfiivého

vysvûtlení, kdy ten, kdo jako osoba

podávající vysvûtlení o trestném ãinu

spáchaném jin˘m pfied orgánem ãin-

n˘m v trestním fiízení úmyslnû uvádí

nepravdu, mající podstatn˘ v˘znam

pro rozhodnutí nebo takovou okolnost

zamlãí, je potrestateln˘ pokutou do 50

tisíc Kã. 

Dal‰í v˘raznou zmûnou je, Ïe nále-

zem Ústavního soudu bylo zru‰eno

ustanovení zákona o pfiestupcích o ne-

pfiezkoumatelnosti specifikovan˘ch

rozhodnutí o pfiestupku. Od 1. 3. 2002

je kaÏdé rozhodnutí o pfiestupku pfie-

zkoumatelné soudem. 

V ãlánku je nutno zmínit i obecnû

závaznou vyhlá‰ku mûsta Ostravy ã.

1/2002 o zabezpeãení vefiejného po-

fiádku a ãistoty pfii chovu a drÏení zví-

fiat na území mûsta Ostravy. Poru‰ení

povinností chovatele ãi drÏitele zvífie-

te, jak je uvádí vyhlá‰ka, je postihová-

no v fiízení o pfiestupku, kde je nejvy‰-

‰í hranice pokuty 30 000 -Kã. 
Ve zkratce k nejdÛleÏitûj‰ímu: 
- t˘ká se nejen chovatelÛ ãi drÏitelÛ

psÛ, ale i ostatního zvífiectva a hospo-

dáfiského zvífiectva, nebezpeãného

a exotického zvífiectva, 

- stanoví povinnost dodrÏovat ãisto-

tu a hygienu, opatfiit psa obojkem

a evidenãní známkou, 

- zakazuje pfiístup zvífiat na dûtská

hfii‰tû, 

- omezuje voln˘ pohyb zvífiat a je-

jich pfiístup do vefiejnû pfiístupn˘ch

prostor, 

- stanoví povinnost chovateli ãi dr-

Ïiteli zvífiete odstraÀovat zvífiecí ex-

krementy, 

- urãuje, Ïe psi mohou mít umoÏnûn

voln˘ pohyb bez vodítka a náhubku na

urãit˘ch parcelách, které jsou oznaãe-

ny viditelnou tabulkou. 

Také na úseku vodního hospodáfi-

ství byly stanoveny nové skutkové

podstaty a byly zv˘‰eny pokuty

z 3000, 5000, respektive 15 000 Kã na

50 000, resp. 100 000 Kã. 

Závûrem lze konstatovat, Ïe jakko-

liv poru‰ovat zákony této zemû se ne-

vyplatí. Pokuty jsou dosti citelné, byÈ

i za nepatrné provinûní proti zákonu.

To platí dvojnásobnû pro nejroz‰ífie-

nûj‰í spoleãensk˘ ne‰var, tj. majetko-

vé delikty, kdy napfiíklad za krádeÏ

zboÏí v hodnotû 500,-Kã v marketu lze

uloÏit pokutu, jeÏ mÛÏe samotnou hod-

notu zboÏí nûkolikanásobnû pfiev˘‰it

(do 15 000,- Kã) a rodinn˘ rozpoãet

znaãnû zatíÏit. Je tomu tak i u ostat-

ních pfiestupkÛ. Nejvy‰‰í hranice po-

kut, které lze ukládat, se podstatnû

zv˘‰ily. Zákonodárce tím reagoval na

spoleãensk˘ a ekonomick˘ v˘voj v té-

to zemi. Je zfiejmé, Ïe hlavním dÛvo-

dem bylo zdokonalit vymahatelnost

práva. 
Bc. Karel Kosmák,

vedoucí správního oddûlení 
odboru org. a vnitfiních vûcí

Slezská Ostrava byla nesmazatelnû

spjata s tûÏbou uhlí. Od jeho objevení

v roce 1763 aÏ do ukonãení tûÏby v ro-

ce 1992 na Dole Ostrava uplynulo 229

let. Po tûÏbû zÛstaly v na‰em obvodû

‰toly, kutací-prÛzkumné jámy, tûÏní

a v˘du‰né jámy. Po skonãení dob˘vání

a zastavení odvûtrávání podzemí se sta-

ly cestami pro vystupující metan. Podle

star˘ch map musely b˘t identifikovány

a oznaãeny na povrchu. To vytvofiilo

pfiedpoklady pro vyznaãení pû‰ích tras,

které nám pfiímo v terénu pfiiblíÏí hor-

nickou minulost. 

V‰echno zaãalo v Trojickém údolí -

v údolí BurÀa, táhnoucím se od nedo-

stavûné budovy b˘valého „Pronta“ aÏ

do míst zru‰ené Ïelezniãní vleãky, ve-

doucí k areálu Dolu Petr Bezruã. Znaã-

ná ãást je zasypána haldami, zbytek

tvofií zdevastovan˘ areál dolu a koksov-

ny Trojice. Tady byly raÏeny nejstar‰í

‰toly. Na jeho v˘chodním konci (cca

300 - 400 metrÛ od tûÏní jámy Trojice),

v b˘valém Adámkovû údolí, ve sloji

Franti‰ka, bylo nalezeno uhlí. Zbytek

sloje se nalézá za cihlovou zdí na jiÏní

stranû areálu koksovny. 

Mimofiádn˘m dÛlním dílem byla ve

své dobû Jaklovecká dûdiãná ‰tola, raÏe-

ná v letech 1829-1840. Je nejdel‰í v re-

gionu - mûfií pfies 3000 metrÛ. ·tola

zpfiístupnila uhelné sloje pod Jaklovcem

- vyv˘‰eninû severnû od Trojického

údolí, táhnoucí se od fieky Ostravice aÏ

po areál zoo. Sledujeme-li trasu ‰toly,

narazíme postupnû na 11 svûtlíkÛ a jam

pfiímo na ‰tole ãi v blízkém okolí. Svût-

líky spojovaly ‰tolu s povrchem a slou-

Ïily zejména jako pfiívod ãerstvého

vzduchu. 

Trasa prochází vût‰inou voln˘m teré-

nem, ne pfiíli‰ zdevastovan˘m. Zaãíná

u ústí ‰toly na Bohumínské ulici, po níÏ

vede k Dûdiãné, kde byl v blízkosti

penzionu 1. svûtlík. Po této ulici pfiijde-

me na zastávku trolejbusu ã. 107, kde

byl svûtlík ã. 2. Po ulici Michálkovické

pÛjdeme na kfiiÏovatku s ulicí âedião-

vou, kde se nalézal svûtlík ã. 3, dále uli-

cemi Dobrovolského a Zámostní na kfii-

Ïovatku s ulicí Vilovou, kde byl svûtlík

ã. 4 a odtud na ulici Keltiãkovu, kde je

vykopán poklop nad jámou ã. 5. Po

Keltiãkovû ulici pokraãujeme nahoru

na ulici H˘bnerovu, kde sejdeme z tra-

sy, abychom nav‰tívili b˘valou nejstar-

‰í jámu Jindfiich a 30 metrÛ od ní nové

ústí schodové jámy, která umoÏÀovala

havífiÛm sejít ke ‰tole po schodech. Po-

té se vrátíme H˘bnerovou ulicí k ulici

Na Baranovci, kde se v blízkosti Ob-

ãanské ulice nachází svûtlík ã. 6 jámy

Bedfiich. 

Odtud mÛÏeme jít ulicemi Na Bun-

ãáku a Prokopskou (opût opou‰tíme tra-

su ‰toly, abychom se vyhnuli areálu

Trojice) k poklopu jámy Prokop a po-

tom ulicí Na Burni a Wilczkovou k po-

klopÛm jam Ema a Lucie). Z hald

u Wilczkovy ulice je pûkn˘ v˘hled do

krajiny a na areál jámy Terezie. 

Podle materiálu 
Karla Slívy

S ovocem do moštárny
Od 15. záfií 2002 zaãne mo‰tárna v

Muglinovû na kfiiÏovatce ulic Komerã-

ní a Hladnovské (naproti KD) opût

zpracovávat ovoce na mo‰t. Cena se

ve srovnání s loÀsk˘m rokem nemûní.

Otevfiena bude v úterky a ãtvrtky od

16.00 hodin. Zpracování vût‰ího

mnoÏství ovoce je moÏné také domlu-

vit telefonicky: tel. ã. 624 37 75 (pan

Josef Zezulãík) nebo 0728 28 43 40

(pan Lumír Salomon). 
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HABITAT, a.s.
Tovární prodejna ply‰ov˘ch kobercÛ

a bytového textilu

Velk˘ letní v˘prodej kobercÛ 
za skladové ceny.

Královské koberce 2 x 3 m, ply‰ové provedení ve 100% vlnû.

5 let záruka. Certifikát. Cena 25 261 Kã. 

Klasické ply‰ové koberce od 179,- Kã za kus. 

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

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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Restaurace „U Lajdolfů“
·krobálkova 42

Ostrava-Kunãiãky
Tel. ã. 069/623 71 75

Zveme Vás do znovuotevřené restaurace „U Lajdolfů”

Čeká Vás příjemné stylové posezení s výbornou srbskou kuchyní. 

Široký výběr nealko i alko nápojů, pivo Ostravar 12°, 

kvalitní odrůdová vína z Makedonie

Možnost pořádání oslav narozenin, pracovních schůzek

Otevírací doba: pondûlí-nedûle 10.00 - 23.00 hodin

Spojení: tramvaj ã. 9 - zastávka Vratimovská
bus ã. 31, 45, 47, 57, 60, 65 - zastávka Vratimovská

Oãní optika U HavranÛ
ul. U Staré elektrárny 1881

Slezská Ostrava
tel. ã. 624 57 11

Zveme Vás do prodejny Oãní optiky
Nabízíme:

❖ ‰irok˘ sortiment br˘lí pro kaÏdého

❖ br˘lová skla multifokální, vysokoindexová a jiná

❖ pouzdra, lupy, kompasy, turistické dalekohledy, 

ãisticí prostfiedky na optiku

Pozor! V záfií a fiíjnu 30% sleva na br˘lové ãoãky firmy Zeiss (ãoãky

vysokoindexové, multifokální a jiné) a 15% sleva na br˘lové obruby. 

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

Otevírací doba: pondûlí-pátek od 9.00 do 17.00 hodin. 

Prodejnu najdete v pfiízemí této budovy

Dokonalost 

pro Va‰e oãi


