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Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme všechny občany 
na ustavující zasedání nového 

Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava, které se uskuteční 

14. listopadu 2002 
v Kulturním domě v Muglinově. 

Začátek v 15 hodin. 
Na programu bude mj. volba 

starosty, místostarostů 
a členů rady.

Pfiehled volebních okrskÛ pro volby do Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava 1. - 2. 11. 2002

âís. ulice spadající do volebního okrsku volební místnost
VO adresa

âís. ulice spadající do volebního okrsku volební místnost
VO adresa

Komunální volby 2002
Ve dnech 1. a 2. listopadu probûhnou v âeské republice komunální vol-

by. V obvodû Slezská Ostrava budou obãané volit jednak kandidáty do za-
stupitelstva mûsta, jednak do Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Os-
trava. 

1. listopadu zaãne hlasování ve 14.00 hodin a skonãí ve 22.00 hodin, 2. li-
stopadu bude probíhat od 8.00 do 14.00 hodin. 

Obãané budou mít právo volit pouze v místû svého trvalého pobytu. 
Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost a stát-

ní obãanství âeské republiky, popfiípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãa-
né jsou oprávnûni volit na území âeské republiky. TotoÏnost a státní ob-
ãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem, nebo cestovním pasem âeské
republiky, jde- li o cizince, prÛkazem o povolení k pobytu. 

Po záznamu ve v˘pisu ze seznamu obdrÏí od okrskové volební komise
úfiední obálku. Voliã mÛÏe volit nejv˘‰e tolik kandidátÛ, kolik ãlenÛ zastu-
pitelstva obce má b˘t zvoleno. Voliã mÛÏe na hlasovacím lístku oznaãit v rá-
meãku pfied jménem kandidáta kfiíÏkem toho kandidáta, pro kterého hla-

suje, a to v kterémkoliv ze sloupcÛ, v nichÏ jsou uvedeni kandidáti jednotli-
v˘ch volebních stran. Voliã také mÛÏe na hlasovacím lístku oznaãit kfiíÏkem
ve ãtvereãku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejv˘‰e jednu vo-
lební stranu. ZároveÀ mÛÏe oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta
kfiíÏkem dal‰í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch
sloupcích, ve kter˘ch jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí pfied-
nû jednotlivû oznaãené kandidáty, dále tolik kandidátÛ oznaãené volební
strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenÛ zastupitelstva, ktefií mají b˘t zvoleni,
a oznaãen˘ch jednotliv˘ch kandidátÛ, a to v pofiadí, v nûmÏ jsou kandidáti
oznaãené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Voliã po opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí
úfiední obálku pfied okrskovou volební komisí do volební schránky. 

KaÏdému voliãi budou doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb
hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voliãÛm doruãen téÏ informaãní leták,
jehoÏ prostfiednictvím budou voliãi seznámeni s údaji potfiebn˘mi pro rea-
lizaci volebního práva.

48 Celé Anto‰ovice M· Chalupova 1
Anto‰ovice

49 Cel˘ Koblov Z· Koblov,
Anto‰ovická 55/107

50 Kaplífiova, Lomonosovova, Odlehlá, ·imonova, TJ Baník Stachanov
ÎiÏkova, Pechalova,Bohumínská (ãást Hru‰ov), Hru‰ov, Plovárenská
Plovárenská, Krimlova, Husitská, nám. J. Fuãíka, 11/383
Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Ma‰íkova,
Moravcova, Stará cesta, Na Valu, DaÀkova,
Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divi‰ova, 
Pod haldami, Albertská, K ·achtû

51 Ke kameninû, Lassalova, Martina Henryho, DEBRA GROUP
Plechanovova, Plániãkova, Keramická, Hru‰ov,
V Koutech, Muglinovská, Vanãurova Ke kameninû 12/89

52 Îalmanova, U dolu, Borodinova, BaÏantí, Ústav sociální péãe,
Na Li‰ãinû, K dÛlkÛm, Kanczuckého, Na vrchu, Hru‰ov,
Technická, Na vyhlídce, V˘vozní, Podélná, Na Li‰ãinû 12/615
Poslední, Pramenná, RÛÏová, U vodárny, Sodná
(ã. or. 5-63), Orlovská (ãást Hru‰ov, ã. or. 28, 30, 
35, 38, 44, 51), Kotalova

53 Zemanská, Boãní, Hajnova, Ole‰ní, Hilbertova, DÛm s peãova-
Mexická, Skláfiova, U jeslí, U jezu, U vrbiny, telskou sluÏbou,
Bohumínská (ãást Muglinov), Na tvrzi, Spra‰ova, Hladnovská 119a,
Otova, Petra Karla, Hladnovská 119a Muglinov

54 Velkostranní, Volná, Betonáfiská, Pfied lanovkou, KD Muglinov,
Vdovská, Dudova, Îelazného, Bukovanského Na Druhém 4/358
(ãást Muglinov, or. ã. 43, 47, 49, 52)

55 Komerãní (ãást Muglinov, ã. or. 22, 25, 26, 30, 31, KD Muglinov,
43, 45, 53), KfiíÏkovského, Pû‰í, Ciorova, Na Druhém 4/358
Lepafiova, Na Druhém, Muklova, Na úrovni, Muglinov
Hladnovská (ãást Muglinov od ã. or. 49 v˘‰e), 
U kapliãky, ·védská (od ã. or. 46 v˘‰e)

56 Dílãí, Kosá, Nízká, Pod lanovkou, Podvojná, Z· Pû‰í
Úpadní, Podolí, Mírná, Fojtská, ·védská Muglinov
(do ã. or. 45), Jaklovecká (ãást Muglinov ã. or. 37,  Pû‰í 3/756
38, 40, 42), Krupova

57 Pomezní, Klidná, Pfiímá, Na rozhraní, Sluneãná, Z· Chrustova
Sodná (ãást Muglinov od ã. or. 65 v˘‰e), 24/1418
V Korunce, K Lesu, Lachova, GwuÏìochova Sl. Ostrava

58 K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, KD Na Dûdinû,
Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od ã. or. 85 v˘‰e), Vrbická 133/151
Najzarova, Kubicova, U vleãky, Nad vodárnou, Hefimanice

Nad dvorem, K MaliÀáku, Orlovská (ãást Hefimanice, 
ã. or. 143, 151-156, 158, 160, 213, 343, 345, 347,
351, 359), S˘korova, PoÏární, Dostálova, Kabarova, 
Záblatská, Îebrákova, Travná, Na strÏi, K Oskarce, 
Kubínova, Konûvova (od ã. or. 47 v˘‰e), Nad stavy

59 DomaÏlická, Mot˘lova, Na Buãinû, Ohradní, Finsk˘ domek, 
Pod trianglem, StoÏární, Záchalupní, Zákopní, ·vejdova 4/574,
Fi‰erova (ãást Hefimanice, ã. or. 58, 60, 73, 75, 83, Hefimanice
87), Po‰tulkova, Pûtiletky, Katajevova, Vrbická 
(od ã. or. 17-84), ·vejdova, Brigádnická, Václavíkova, 
Údernická, Ochmanova, Ko‰ická, Baná‰ova

60 Bohumínská (ã. or. 53-60, 63, 64, 67, 72), Z· Kamenec
U domova, Dûdiãná, Sl. Ostrava

Bohumínská
72/1082

61 Nad Ostravicí, Bukovanského (ãást Sl. Ostrava, Z· Kamenec
ã. or. 4-46, 48, 50), Bronzová, Bohumínská Sl. Ostrava
(ã. or. 25, 71, 73, 98), Na Mundlochu Bohumínská

72/1082
62 Ferdinanda Koláfie, âediãová, nám. J. Gagarina, Z· Kamenec

Na Kamenci, Bohumínská (ã. or. 40, 42, 44, 46-51), Sl. Ostrava
Jeron˘mova, Sazeãská, Seidlerovo nábfieÏí, Bohumínská 
Komerãní (ãást Sl. Ostrava, ã. or. 1-7, 9, 11, 72/1082
13-21, 23)

63 Michálkovická (ã. or. 2, 48, 50, 62, 72, 80, 81, 82, Ostravská
86, 87), Dobrovolského, Kmetská, Pfiíbramská, univerzita
Zámostní (bez ã. 23/1930, patfií VO 69), Rundova, Chittussiho 10
H˘bnerova, Chitussiho, M. D. Rettigové, Sl. Ostrava
Olbrachtova, Jaklovecká (ãást Sl. Ostrava), 
Mahenova, Kranichova, Mastného, Na Pûãonce, 
Holeãkova, Hladnovská (ãást Sl. Ostrava, ã. or. 6, 
7, 9-35, 52), Okrajní, Vedlej‰í

64 Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Nejedlého, Ostravská
Klikova, Koksová, Na Vizinû, U hájenky, univerzita
Keltiãkova (od ã. or. 47 v˘‰e), Michálkovická Chittussiho 10
(od ã. or. 108-195), MojÏí‰kové, Únorová, Sl. Ostrava
Skalácká 

65 Stromovka, Bernerova, Kasární, Hefimanická, Klub dÛchodcÛ
Obvodní, Kepkova, Nová osada, Obrovského „Krãek“ Sl. Ostrava

Hefimanická 39/1767



V minulém ãísle Slezskoostravsk˘ch
novin byl uvefiejnûn ãlánek: „Metan -
dobr˘ pfiítel, ale zl˘ pán“. Vzhledem
k ohlasÛm na ãlánek jsme poloÏili nû-
kolik doplÀujících otázek odborníku na
tuto problematiku ing. ZdeÀku Ogor-
kovi, CSc. 

Pane inÏen˘re, v ãlánku o metanu
v minul˘ch Slezskoostravsk˘ch novi-
nách konstatujete, Ïe opatfiení pro-
sazovaná nûkter˘mi organizacemi
k zamezení v˘stupu metanu jsou do
urãité míry zbyteãná a Ïe staãí pro-
vést opatfiení podobná, jako v pfiípa-
dû v˘skytu radonu. MÛÏete nám je
blíÏe specifikovat?

Radon je radioaktivní plyn. Jedná se
o héliová jádra, která imitují alfa záfie-
ní. JelikoÏ se jedná o jeden z ãlenÛ roz-
padové fiady uranu 238, jeho v˘skyt
bude prakticky po celou dobu trvání té-
to Zemû. Jeho vyvûrání je závislé, jako
u jin˘ch plynÛ v zemské kÛfie, na mno-
ha faktorech, které jsou prakticky to-
toÏné s vyvûráním metanu. 

Mezi nû napfiíklad patfií závislost na
prudkém poklesu barometrického tla-
ku, existenci voln˘ch dutin a dal‰ích
geologick˘ch poruch v blízkosti zem-
ského povrchu. 

Jak˘m zpÛsobem by bylo nutné
fie‰it problematiku v˘stupu metanu
komplexnû tak, aby byla minimali-
zována pfiíãina?

Hornická ãinnost má za následek ne-
jen zv˘‰ené v˘stupy dÛlních plynÛ, ale
i tvorbu umûl˘ch dutin (poruby, chod-
by a ostatní dÛlní díla), která je nutno,
pokud moÏno, co nejvíce zaplnit inert-
ním materiálem, aby dÛlní plyny v nich
nepfiedstavovaly „plynojemy“ obrov-
ského objemu, zejména u dÛlních dûl
ústících pfiímo na povrch. 

Jaká opatfiení mají b˘t podle Vás
uãinûna v blízkosti star˘ch dÛlních
dûl mimo jiÏ tradiãních komínkÛ?

PouÏité komínky vÛbec situaci nefie-
‰í, naopak aktivují pozvolna se uklid-
Àující podzemí a proudûní v komíncích

je zcela závislé na podnebn˘ch fyzikál-
ních parametrech a tedy se vÛbec nedá
hovofiit o funkãnosti tûchto komínkÛ.
Jsou tedy zcela zbyteãné a pfii horentní
cenû, která za nû je poÏadována, lze
oznaãit tuto ãinnost za znaãné pl˘tvání
na‰imi penûzi.

Vzhledem k tomu, Ïe kaÏd˘ plyn, te-
dy i metan, hledá nejsnadnûj‰í cestu
k zemskému povrchu, je naprosto nut-
né, aby bezprostfiední terén kolem ob-
vodového zdiva byl vhodnû upraven
tak, aby plyny mohly bez pfiekáÏek
unikat do okolní atmosféry, kde se
okamÏitû fiedí. Za zcela nevhodné lze
povaÏovat napfiíklad zámkovou dlaÏbu,
vybetonování, vyasfaltování a dal‰í ne-
prody‰né úpravy. Na závadu nejsou
napfiíklad kvûtinov˘ záhon nebo za-
travÀovací dlaÏdice. 

T˘kají se tato v˘‰e uvedená opat-
fiení také nové zástavby?

Je zcela nesmyslné, aby úfiady nafii-
zovaly nepodsklepovat novû stavûné
objekty, budovat pod nepodsklepen˘m
domkem „protimetanovou drenáÏ“
a odsud odvádût metan do jak˘chsi ko-
mínkÛ. Toto se dá nazvat porouãení
nejen vûtru a de‰ti, ale i metanu. Proã
by to tento plyn dûlal? Tato opatfiení
znamenají sniÏování hodnoty stavûné-
ho díla a navíc zbyteãné vyhazování
penûz pro realizaci tzv. protimetano-
v˘ch opatfiení - protimetanová drenáÏ
a komínky. BohuÏel, takto doposud je
pl˘tváno penûzi na mnoha stavbách
v na‰em mûstském obvodu, zatímco
peníze nás, daÀov˘ch poplatníkÛ, by se
mûly vyuÏít pro potfiebné poÏadavky
obyvatel. 

Mohl byste nám pfiiblíÏit ãasto
pouÏívan˘ pojem atmogeochemie?

Tato metoda zji‰Èování koncentrace
metanu pod povrchem dovolí stanovit,
zda se jedná o metan, kter˘ má svÛj
pÛvod v pÛdû, nebo o metan, unikající
z dÛlních prostor, pokud je pouÏívána
v logickém sledu a za stejn˘ch podmí-
nek.  Dûkuji za rozhovor.

Úfiad mûstského obvodu Slezská
Ostrava oznamuje, Ïe bude k vefiejné-
mu nahlédnutí vyloÏen obnoven˘ ka-
tastrální operát v katastrálních úze-
mích Koblov a Anto‰ovice. 

Obnoven˘ katastrální operát (jme-
novitû - soupis parcel, listy vlastnictví
a katastrální mapy) v katastrálních
územích Koblov a Anto‰ovice bude
v souladu se znûním paragrafu 16, od-
stavce 1 zákona ã. 344/1992 Sb. o ka-
tastru nemovitostí âeské republiky
(tzv. katastrální zákon), vyloÏen k ve-
fiejnému nahlédnutí v budovû Hasiãské
zbrojnice v Anto‰ovicích, v pracovní
dny od 4. 11. do 15. 11. 2002, a to ná-
sledovnû: v pondûlí aÏ pátek od 9.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00
hodin. U vyloÏeného operátu budou
pfiítomni pracovníci Katastrálního úfia-
du v Ostravû. 

Po celou dobu vyloÏení se mohou
vlastníci nemovitostí seznamovat s v˘-
sledky obnovy katastrálního operátu.
Pro vlastníky je dÛleÏitá pfiedev‰ím
skuteãnost, Ïe z novû vytvofiené digi-
tální (tj. v poãítaãi vedené) katastrální
mapy jsou novû vypoãteny v˘mûry
parcel, které se mohou o nûkolik met-

rÛ ãtvereãních odchylovat od v˘mûr
dosavadních, urãen˘ch v drtivé vût‰inû
pouze odmûfiením z ruãnû kreslené
mapy. V souladu s paragrafem 5 od-
stavce 7 katastrálního zákona touto
obnovou nejsou dotãena vlastnická
práva k nemovitostem. U vyloÏení ob-
drÏí vlastníci bezplatnû informativní
v˘pis z katastru nemovitostí ve stavu
po obnovû operátu s tûmito nov˘mi
v˘mûrami. Stav parcel na mapû pfiitom
respektuje v‰echny v˘sledky pfiím˘ch
zemûmûfiiãsk˘ch prací, které má ka-
tastrální úfiad k dispozici. Dále byly
parcely dosud vedené ve zjednodu‰ené
evidenci pfievedeny na fiádné parcely
katastru nemovitostí a podle potfieby
pfieãíslovány. 

Obnoven˘ katastrální operát nabude
platnosti a souãasnû dosavadní katast-
rální operát pozbude platnosti dnem
25. 11. 2002 pro k. ú. Koblov a 9. 12.
2002 pro k. ú. Anto‰ovice. JestliÏe do
tûchto dat nebude pravomocnû roz-
hodnuto o nûkter˘ch námitkách, mÛÏe
katastrální úfiad i pfiesto vyhlásit plat-
nost, ov‰em pouze za pfiedpokladu, Ïe
tuto okolnost vyznaãí na pfiíslu‰ném li-
stu vlastnictví. 

na stranû 3
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66 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. bfiezna, Z· Chrustova
Konûvova (ã. or. 1-46) Sl. Ostrava 

Chrustova 24/1418
67 âervenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Technické sluÏby

Milo‰e Svobody, Vozaãská, Klímkova, Sl. Ostrava
Na Najmanské (ã. or. 19, 55-91), ·ikmá, Uhlífiská, ul. âSA 20/877
Kolmá, Michálkovická (od ã. or. 197 v˘‰e), 
Topolová, Lichá, Petfivaldská, âs. armády (ãást
Sl. Ostrava), Chladná, Koneãného, Na Jufiince, 
Tvardkova, Zakonãená, ·achetní

68 Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátkova, Technické
Mare‰ova, ·milovského, Na Jánské, Trnkovecká sluÏby
(ã. or. 39, 120), Pikartská (ãást Sl. Ostrava), Sl. Ostrava
Fi‰erova (ãást Sl. Ostrava, ã. or. 2-57, 71), ul. âSA 20/877
·tûpniãkova (ã. or. 5)

69 Franti‰kov, J. Hampla, Na Baranovci, Na Bunãáku, PISCIA
Prokopská, Trojická, Na Burni, Obãanská, (b˘v. 
Pod v˘tahem, Hradní, Hfiivnáãova, Na závadû, Státní rybáfiství
Podzámãí (ã. or. 20, 21, 23, 38, 62, 65, 81, 83, 89), Sl. Ostrava
Na Najmanské (ã. or. 3, 5, 14, 16, 18, 19, 25, 40), Tû‰ínská 54/120
Tû‰ínská (ã. or. 35-116), Klá‰terní, Vlãkova, U Staré 
elektrárny, Vilová, Keltiãkova (od ã. or. 1-46), 
Zámostní 23/1930, 

70 ·enovská (ãást Sl. Ostrava, ã. or. 1-117) ·táblova, Dopravní podnik
Zárubecká, Jakubská, Poãáteãní, U garáÏí, Luãinská, Hraneãník
Podborãí, Tû‰ínská (ã. or. 41, 173, 198-211, 224), Sl. Ostrava
Hraneãník (ãást Sl. Ostrava), PastrÀákova (ãást Poãáteãní 2
Sl. Ostrava), Adamcova, Habrova, Podílní, Skladní, 
·pitální, Stfielná, Josefova, Zvûfiinská, Pfiíjezdná, 
U Pavlíny, Michalská

71 HormistrÛ, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, M· Slívova
KosÀovského, Kramoli‰ova, Slívova, Aloisina, Sl. Ostrava
Na souvrati, Na srázu, SnûÏná, U tratû, Po‰epného Slívova 11/631
(ã. or. 4, 8), âtvercová, Na hlásce, Na jezerce, 
Matu‰kova, Kovafiovicova

72 Nástupní, Rajnochova, ·krobálkova, Fr˘decká Z· Kunãiãky
(ãást Kunãiãky), Listopadová, Pernerova, Rudná, ·krobálkova
Bofiivojova, Velichova, Na rampû, ¤ímanova, 51/300
Májová, Kaniokova, Kuchnova, Pekafiská, Podzemní, Kunãiãky
Zdaru, Holvekova, ·upkova, Lihovarská

73 Dolej‰ího, ¤íjnová, Mezi domky, PstruÏí, Stavovská, Z· Kunãiãky
Brusova, V˘hradní, Nadaãní, Vratimovská ·krobálkova 51/300,
(ãást Kunãiãky), StfiádalÛ, Osadní, Lori‰ova, Kunãiãky
Chamrádova, Tfiebízského, Tûsná, Polní osada

74 Celé Kunãice Pomocná ‰kola, 
Jeseninova 4/31
Kunãice 

Pfiehled volebních okrskÛ pro volby do Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava 1. - 2. 11. 2002

âís. ulice spadající do volebního okrsku volební místnost
VO adresa

âís. ulice spadající do volebního okrsku volební místnost
VO adresa

Ještě o metanu Oznámení vlastníkům nemovitostí 
v katastrálním území Koblov a Antošovice 

o vyložení obnoveného katastrálního operátu

Volební programy politick˘ch stran a hnutí, 
kandidujících do Zastupitelstva mûstského obvodu 

Slezská Ostrava
Pfiíspûvky politick˘ch stran a hnutí jsou fiazeny podle pofiadí ãí-

sel, která jim byla vylosována. ÚMOb provedl losování pofiadí
volebních stran ve smyslu paragrafu 25 odstavce 3 zákona ã.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.

âlánky nejsou redigovány a za obsah plnû zodpovídají pfiíslu‰-
né politické strany a hnutí. 
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1. Ing. Miroslav Vrána 39 let podnikatel 19. Bohumil Dvorník 42 let ‰kolník
2. Ing. Jan Kaspfiík 52 let technik 20. Jifiina Vacková 64 let dÛchodkynû
3. Petr Caletka 26 let technolog 21. Miroslava Mikulová 31 let pokladní
4. Ing. Luká‰ Nenza 24 let projektant 22. Ing Miroslav Nohel 50 let dispeãer
5. ªudovít Bak 46 let údrÏbáfi 23. Martin Dobe‰ 26 let chemik
6. Jana Kochová-Kazimirská 43 let podnikatelka 24. Ondrej PoroÏÀák 42 let fiidiã
7. RNDr. Radoslav ·tûdroÀ 47 let podnikov˘ ekolog 25. Ing. Milan Andrle 52 let technik poãítaãÛ
8. Jana Cigánková 41 let prodavaãka 26. Mgr. Josef Legersk˘ 45 let finanãní poradce
9. Josef Jefiábek 37 let fiidiã 27. Ing. Jifií Hike‰ 43 let podnikatel

10. Hana Chmurová 45 let podnikatelka 28. Zuzana Cigánková 21 let studující
11. Bohdan Koch 29 let uãitel 29. Jan Prejda 41 let technick˘ konzultant
12. Martin Onderka 30 let technik 30. Katefiina RepoÀová 25 let vedoucí sázkové kanceláfie
13. Jaroslava Isáková 33 let obchodník 31. Eva âeslarová 21 let studující
14. Tomá‰ Lomozník 28 let pfiejímací technik 32. âech Jaroslav 52 let dÛchodce
15. Roman Poluda 36 let zámeãník 33. Ing. Iveta JalÛvková 26 let správce dokumentace
16. Katefiina Gmiterková 38 let asistentka fieditele 34. Stanislava Smolková 49 let vedoucí jídelny
17. Marek Kubûna 26 let obchodní zástupce 35. Ing. Pavel Ruãka 29 let technolog
18. Vlastimil Staník 46 let zedník

Ná‰ program pro mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

- zmûny dopravy zejména v okrajov˘ch ãástech obvodu - zmûnit pfiístup k opravám bytÛ a domÛ
- parkování dostupné a pfii jednání na úfiadech i bezplatné - zamûfiit se na údrÏbu a opravy cest, kanalizace
- investice do v˘chovy mládeÏe - pfiíspûvky ‰kolám - fie‰it neoprávnûnû vyuÏívan˘ soukrom˘ majetek 
- podpora dûtsk˘ch oddílÛ a zájmov˘ch krouÏkÛ - zjednodu‰it pfiístup obãanÛ k úfiadÛm

Ná‰ úpln˘ a podrobn˘ program dostanete do Va‰ich schránek

VVVVOOOOLLLLEEEEBBBBNNNNÍÍÍÍ     SSSSTTTTRRRRAAAANNNNAAAA    UUUUSSSS----DDDDEEEEUUUU
PPPPŘŘŘŘEEEEDDDDSSSSTTTTAAAAVVVVUUUUJJJJEEEE    SSSSVVVVÉÉÉÉ    KKKKAAAANNNNDDDDIIIIDDDDÁÁÁÁTTTTYYYY

Ing. Miroslav Vrána Ing. Jan Kaspfiík Petr Caletka Ing. Luká‰ Nenza ªudovít Bak

VáÏení spoluobãané. 
Podle na‰eho názoru se v uplynul˘ch

12 letech vyznaãovalo fiízení na‰eho
mûsta operativností a bylo bezkoncepã-
ní. Zpoãátku to bylo moÏné pochopit
a omluvit, ale v souãasné dobû je to jiÏ
neodÛvodnûné. Ná‰ program by proto
mohl b˘t velmi ‰irok˘. VÏdyÈ témûfi
v kaÏdé oblasti, o kterou zavadíme,
zji‰Èujeme, Ïe není fie‰ena ani v per-
spektivû stfiednûdob˘ch cílÛ. Tedy ani
v ãasovém horizontu 1- 5 let. Na rozdíl
od tohoto postupu kaÏd˘ obãan plánuje,
napfi. dovolenou v pfií‰tím roce nebo se
hlásí ke studiu na nûkteré z typÛ ‰kol
apod. Proto slibujeme, Ïe se zasadíme
o v˘razné zlep‰ení v fiízení na‰eho mûs-
ta tlakem na koncepãnûj‰í fiízení. 

Zejména chceme: 
Racionalizaci správy mûsta
Vydat a realizovat pravidla pro fiízení

mûstsk˘ch podnikÛ, aby uÏ nebyly be-
zedn˘mi studnami na dotace z rozpoãtu
mûsta. Omezíme moc mûstsk˘ch úfied-
níkÛ pfii jejich fiízení. 

Zmûníme pravidla pro v˘bûrová
fiízení a jejich objektivizace jako v˘raz-
né protikorupãní opatfiení. Stejní úfied-
níci by se nemûli pravidelnû zúãastÀo-
vat z moci své funkce pfiidûlování ve-
fiejn˘ch zakázek. 

- Zasadíme se o to, aby mûsto a jeho
obvody zaãaly aktivnûji fiídit péãi o histo-
rické a technické památky na na‰em úze-
mí. Nechceme jen nahodilé pfiidûlování
dotací, ale je potfieba vytvofiit systém.

- Zasadíme se o to, aby obãané se
mohli podílet na fiízení obvodÛ a mûsta
prostfiednictvím místních referend, je-
jichÏ v˘stupy by mûly b˘t základním
vodítkem pro volené zástupce. 

- Zajistíme právo obãanÛ na informa-
ce o Ïivotním prostfiedí a hájení tohoto
práva i proti velk˘m firmám. Obãan se
nesmí svého práva dopro‰ovat. 

- Koneãnû pfiijmout koncepci sociál-
ní péãe - platná skonãila v roce 1990
(budování komplexní peãovatelské ãin-
nosti, domovy dÛchodcÛ, domovy -
penziony atd., starosti o vûkové skupi-
ny a kategorie, péãe o dûti do 3 let a aÏ
do pfied‰kolního vûku, péãi o mladé ro-
diny, budování hospicÛ atd.)

- Komplexní zpracování a pfiijetí ce-
lomûstské koncepce bytové politiky
rozpracované a závazné pro mûstské
obvody zejména politiky pfiidûlování
bytÛ obãanÛm, pasportizace - nejsou
dobré podklady z mûstsk˘ch obvodÛ.
NemÛÏeme se spokojit s tím, Ïe je jen
centrální evidence ÏadatelÛ. Nelíbí se
nám, Ïe si starostové s obecními byty
hospodafií mnohdy jako se sv˘m majet-
kem a bez osobní zodpovûdnosti. Ob-
novíme bytové komise na obvodech. 

- Revitalizaci sídli‰È - tj. opravy pa-
nelov˘ch sídli‰È a jejich estetizaci, aby
byly dobr˘m místem pro bydlení. 

- Zlep‰it péãi o mladou generaci - je
nutno zastavit odchody mlad˘ch z mûs-
ta - startovní byty pro mladé s dotací
mûsta a dal‰í ãinnosti. 

- Zlep‰ení v komunální dopravû- ze-
jména budování cyklistick˘ch komuni-
kací rovnocenn˘ch silnicím, jako nedíl-
né souãásti dopravního systému v mûst-
sk˘ch obvodech a mûstû jako celku.
Budování záchytn˘ch parkovi‰È na
okraji mûsta (sever, jih, v˘chod, západ). 

- Koneãnû musí b˘t pfiijata solidní
energetická politika mûsta (povinné
energetické audity pro nemovitosti
mûsta, prohloubení zaji‰Èovaného roz-
vodu tepla atd., zahájení budování
mûstského energetického podniku (lev-
nûj‰í elektfiina pro obãany i dopravní
podnik, zastavení plynárensk˘ch sítí
atd.)

- Lep‰í péãi o mûstskou zeleÀ. Zlep-
‰ení péãe o zelené plochy (parky, tráv-
níky, lesy) ve mûstû, parky a mûstské
lesy a jejich ãistotu. Zajistíme jednotné
fiízení a péãi o mûstskou zeleÀ vyjmeme
z pravomoci mûstsk˘ch obvodÛ. 

- Dohodnout s krajsk˘m úfiadem spo-
lufinancování v‰ech souãasn˘ch aktivit
mûsta, které mají regionální charakter
(divadla, zoo, filharmonie, prÛmyslové
zóny, atd.)

- Rozvoj podpory neziskového sekto-
ru (obãansk˘ch sdruÏení v oblasti tûlo-
v˘chovy, dûtí a mládeÏe, kultury, soci-
álních sluÏeb pro seniory) zaji‰tûním
podpory vícelet˘ch projektÛ. 

- ·kolství - jednotné fiízení ‰kolství
ve mûstû - zru‰ení ‰kolsk˘ch úfiedníkÛ
na obvodech. Zaãlenûní jejich ãinnosti
umoÏní koncepãnûj‰í a lep‰í metodické

fiízení ‰kolské problematiky. Napfiíklad
stanovení jednotn˘ch pravidel pro pro-
nájem tûlocviãen pro celé mûsto a jejich
otevfiení obãanÛm mûsta. 

- Podpory malého podnikání (zfiízení
mûstského fondu pÛjãek ve v˘‰i 60-80
milionÛ) a pÛjãovat pro podporu obno-
vy infrastruktury obãanské vybavenos-
ti. Mal˘ch obchÛdkÛ a opraven za ak-
tivní spolupráce s Úfiadem práce, tam,
kde to bude Ïádoucí. 

Dále se zasadíme zejména
- O vybudování vûnce center volného

ãasu kolem mûsta
- Zahájení budování koÀsk˘ch stezek

a moÏností pobytu v pfiírodû na území
mûsta - denních tábofii‰È kolem vodních
tokÛ ve vybran˘ch lesních porostech

- Znovuobnovení koupali‰È v kaÏdém
vût‰ím mûstském obvodû, aby byl dosa-
Ïen alespoÀ stav z konce devadesát˘ch
let

- Aby petice obãanÛ byly vyfiizovány
s nejvût‰í váÏností. Nesouhlasí se zpÛ-
sobem, jak˘m jsou petice ve mûstû pro-
jednávány a vyfiizovány takovéto pod-
nûty obãanÛ. 

- O roz‰ífiení úfiedních hodin mini-
málnû o jeden den. Úfiad musí b˘t otev-
fien pro obãany. 

Konkrétnû ve Slezské Ostravû nás
bude zajímat: 

- Chemiãka Hru‰ov - co s ní?
- Vybudování dûtsk˘ch hfii‰È. 
- Boj proti klí‰ÈatÛm.

Volební program pro komunální volby 2002 - volební strany
„Strana zelených a nezávislí občané“

Číslo
1
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Kandidáti ODS do voleb
Na‰i kandidáti do voleb tvofií vy-

váÏen˘ kolektiv. Jsou v nûm zastou-
peni mladí lidé pfiiná‰ející nové
podnûty smûfiující ke zlep‰ení Ïivo-
ta nás obãanÛ na Slezské Ostravû. 

Jsou to lidé v produktivním vûku
nejrÛznûj‰ích profesí, ktefií mají
ujasnûn˘ názor, jak by mûla vypa-
dat samospráva a starost o na‰e vû-
ci. 

Na pfiedních místech kandidují
i mladé Ïeny se sv˘mi zku‰enostmi,
zvlá‰tû ve ‰kolství a sociální oblas-
ti. Vûdí nejlépe, co trápí rodiny
s dûtmi. 

Neopominutelnou souãástí kandi-
dátky jsou dosavadní ãlenové sou-
ãasného zastupitelstva. Tvofií most
mezi souãasností a budoucností.
Budou zárukou pfiedání zku‰eností
mlad‰ím a dohlédnou na to, aby se
na dobré vûci nezapomnûlo a nevrá-
tily se staré praktiky.

ODS ãtyfii roky v ãele radnice
Díky obãanÛm zvítûzila ODS

v minul˘ch volbách a získala takfika
30 procent hlasÛ, tedy 10 ãlenÛ za-
stupitelstva z 35. V ãele radnice sta-
nul ná‰ kandidát ing. Jan Svozil

a obsadili jsme i místo 1. zástupce
starosty - Mgr. Jifií Smûlík. 

Od b˘valého vedení radnice jsme
zdûdili 80 milionÛ dluhÛ. Zaãali
jsme se chovat jako normální hos-
podáfii doma. Sníst jen to, na co
máme. Proto jsme intenzívnû zaãali
splácet dluhy a úroky. Do konce le-
to‰ního roku splatíme 55 milionÛ
korun a do budoucna nám zbude
„jen 25 milionÛ“. Mohli jsme si
pÛjãovat dále, stavût „na‰e pomní-
ky“ a splácení nechat do budoucna.
Vedlo by to v‰ak ke krachu obvo-
du. Proto jsme se rozhodli získávat
peníze na investice a opravy jinak.
Ze státních fondÛ a programÛ a roz-
poãtu „velké radnice“. Díky pfiipra-
venosti a rozumnosti na‰ich plánÛ
jsme ve volebním období získali
kolem 115 milionÛ Kã jdoucích
z tûchto fondÛ. Tím jsme nezatíÏili
ná‰ rozpoãet a Slezská Ostrava zís-
kala dal‰í nové ãi opravené budo-
vy, komunikace, ‰koly… MoÏná
nûkteré z nich uÏíváte. 

- Plynofikovali jsme zbylou ãást
Hefimanic, Salmu-Zvûfiinu, Îabi-
nec, ulice Fi‰erovu, Na Jánské
a dal‰í.

- Opravili jsme komunikace

vãetnû chodníkÛ na ulicích ·kro-
bálkovû, Holvekovû, Briketáfiské,
Vrbické, Na Jánské a Slívovû.

- Podafiilo se nám zajistit generál-
ní opravy ‰kol v Hefimanicích
a Koblovû díky poslanci za ODS
Chytkovi a dále jsme opravili ‰kolu
v Kunãiãkách.

- Pro seniory jsme upravili dÛm
v Hefimanicích s 18 byty. 

- Podafiilo se nám vybudovat ka-
nalizaci ãásti Hefimanic a Îabince. 

- Postavili jsme nové byty na Ku-
bínovû ulici - 60 bytÛ, zaãali jsme
stavût byty na Franti‰kovû - 42 by-
tÛ.

- Vybudovali jsme novou hasiã-
skou zbrojnici v Anto‰ovicích. 

Konsolidovaná radnice 
a zastupitelstvo

Díky na‰emu normálnímu a profe-
sionálnímu chování se stabilizovala
situace na radnici. V‰echna místa
jsou obsazena odbornû zdatn˘mi
lidmi, ktefií vykonávají svou práci
podle pfiedstav zastupitelÛ. Proti mi-
nulosti nedo‰lo za celé ãtyfii roky
k odvolání starosty ãi radních. To
svûdãí o serióznosti vedení radnice
námi, zastupiteli ODS. V rámci

mûsta Ostravy je Slezská hodnocena
jako jeden z nejlep‰ích obvodÛ.

ODS a budoucí Slezská Ostrava
Vûfiíme, Ïe jsme byli v minul˘ch

ãtyfiech letech úspû‰ní. Chtûli by-
chom v dobfie rozjeté práci pokraão-
vat. Máme desítky projektÛ, velké
mnoÏství navázan˘ch kontaktÛ,
spoustu pfiedjednan˘ch investic
smûfiujících ke zlep‰ení na‰eho Ïi-
vota. Abychom mohli zúroãit na‰i
práci, potfiebujeme Va‰i podporu,
jinak v‰e pfiipravené pÛjde vniveã. 

Uvádíme nejdÛleÏitûj‰í akce: 
- pfiíprava fiadov˘ch domkÛ na

Sodné ulici
- pfiíprava prÛmyslové zóny

v Hru‰ovû
- pfiíprava botanické zahrady
- rekonstrukce dal‰ích komunika-

cí a ‰kol.
Mnohé z nás, kandidátÛ, znáte.

Víte, Ïe se na nás mÛÏete obrátit
v kaÏdé nepfiíjemné situaci. Slibuje-
me Vám, Ïe Va‰e podpora pÛjde ke
zlep‰ení Ïivota nás v‰ech na Slez-
ské Ostravû. 

Bydlíme tady, Ïijeme tady, pálí
nás stejné vûci, proto se budeme
snaÏit i za Vás.

KDU-ČSL: VÍME, JAK NA TO
KDU-ČSL ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu

Slezská Ostrava
VáÏení obãané, 

opût se pfiiblíÏily komunální volby a kan-
didáti za KDU-âSL se Vám chtûjí touto
formou krátce pfiedstavit. 

Jsme kandidáti do komunálních voleb,
obyãejní lidé z tohoto obvodu a Ïijeme
mezi Vámi sousedy a pfiáteli. Máme zá-
jem zlep‰it vûci vefiejné a jsou ovlivnitel-
né z obecní, tedy komunální úrovnû. Kan-
didujeme na kandidátce KfiesÈanskodemo-
kratické strany a na‰e snaÏení je zaloÏeno
na principech demokracie a kfiesÈanského
pfiístupu. Jsme v‰ech vûkov˘ch kategorií,
máme mezi sebou mladé i star‰í. Bydlíme
ve v‰ech ãástech na‰eho obvodu a jsme
v‰ech pracovních oborÛ. 

Na‰ím cílem je komunální politika na
principu pravého stfiedu - b˘t obãanÛm
vstfiícní a otevfiení jejich aktivitám. Zasa-
zujeme se o zlep‰ení Ïivota pro v‰echny
vûkové kategorie obyvatelstva: 

Naplnit voln˘ ãas dûtí a mládeÏe - pod-
porujeme mimo‰kolní ãinnosti pfii ‰ko-
lách, jako jsou literární, hudební, v˘tvarné

a sportovní krouÏky a chceme vytvofiit
‰kolám podmínky, aby pro tuto ãinnost
mohly vyuÏít také studenty pedagogické
fakulty. 

Stabilizovat mladé - pro stabilizaci mla-
d˘ch lidí chceme vytvofiit systém starto-
vacích bytÛ tak, aby mûli moÏnost si pfii-
pravit prostfiedky na zaji‰tûní druÏstevní-
ho nebo soukromého bydlení. 

Dospûl˘m pfiiblíÏit sluÏby - v obecních
prostorách chceme podpofiit zaãínající,
sluÏby poskytující drobné podnikatele v˘-
hodn˘m nájmem. 

Star‰ím a dÛchodcÛm vybudujeme od-
poãinková a klidová místa. 

Jsme pro podporu spolkové ãinnosti (tû-
lov˘chovné jednoty, dobrovolní hasiãi,
chovatelé, zahrádkáfii) napfiíklad v˘hod-
n˘mi podmínkami pro jejich ãinnost
v obecních i v jejich vlastních prostorách
a budeme poskytovat pfiíspûvky na jejich
ãinnost a pfiíspûvky na akce, které pofiáda-
jí pro mládeÏ. Podporujeme kulturní ãin-
nost v obvodû. Pro toto chceme více vyu-

Ïít spoleãenské sály v na‰em obvodû.
Chceme podporovat vybavování kniho-
ven a roz‰ifiování jejich sluÏeb. 

Budeme se více vûnovat prostfiedí, ve
kterém Ïijeme, dbát o ãistûní chodníkÛ
a komunikací, dbát o doplnûní laviãek na
zastávkách mûstské dopravy a o jejich
údrÏbu a o opravy propadl˘ch a nerov-
n˘ch chodníkÛ. 

Budeme se snaÏit pfiivést do na‰eho ob-
vodu dal‰í investice z rozpoãtu mûsta tak,
aby se dodûlala plynofikace v oblastech,
kde to je finanãnû únosné, aby se pokra-
ãovalo v budování kanalizací a aby se
opravily dal‰í komunikace. Více se zamû-
fiíme na vlastníky, ktefií neudrÏují své po-
zemky, ale budeme hledat cesty jak pod-
pofiit ty, ktefií se ve svém okolí dobrovol-
nû starají o vefiejná prostranství. 

VáÏení spoluobãané, Ïe je ná‰ cíl totoÏ-
n˘ i s va‰ím pfiáním? Pojìte tedy s námi
1. a 2. listopadu k volbám a dejte kandi-
dátní listinû KDU- âSL svÛj hlas. Víme,
jak na to.



SdruÏení místních organiza-
cí âSSD ve Slezské Ostravû -
Slezská Ostrava, Anto‰ovice,
Hefimanice, Koblov, Muglinov
a Hru‰ov, Kunãice a Kunãiãky
Vás zvou na

„PODZIMNÍ SLET DRA-
KÒ NA ZÁRUBKU „na koÀ-
ském ranãi paní A. Hovjacké,

a to 26. 10. od 10.00 hodin. Spojení tramvaj ã. 9, stanice Teplo-
techna. 

SoutûÏe pro dûti: Nejkrásnûj‰í vlastnoruãnû vyroben˘ drak, nejori-
ginálnûj‰í podoba, nejmlad‰í úãastník, nejv˘‰e a nejdále letící drak, hod
létajícím talífiem, jízda na koních a dal‰í. 

V ‰ i c h n i o b d r Ï í odmûny, diplomy a sladkosti. 
SoutûÏ pro dospûlé: Nejvtipnûj‰í slogan na téma Drakiáda a volby

bude odmûnûn lahví becherovky. 
Dále vás zveme do KD Muglinov, kde se 25. 10. od 13.00 hodin

uskuteãní pfiedvolební vepfiové hody s Ïivou hudbou.

V MINULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ SE V NA·EM 
OBVODU PODA¤ILO USPO¤ÁDAT: 
- Dny dûtí
- Diskotéky
- Besedy se seniory
- Turisticko-poznávací rekreace bûhem prázdnin
- Jednodenní v˘lety do Beskyd
- Rozlouãení s prázdninami
- Konec léta s tancem a písniãkou
- Exkurze ve spolupráci s romsk˘mi obãansk˘mi iniciativami a organi-

zacemi
- Mikulá‰ské nadílky, soutûÏ o nejhezãího ãerta - pfiedsedu organizace
- Po stopách velikonoãního zajíce

- Spolufinancování, organizace akcí, pomoc pfii pfiípravû prvomájov˘ch
veselic
TùMITO AKCEMI JSME P¤ISPùLI KE: 
1. Zlep‰ení podmínek trávení volného ãasu dûtí a dospûl˘ch
2. Zlep‰ení vztahu dítû - dospûl˘
3. Zlep‰ení vzájemné komunikace
4. Zmírnûní projevÛ rasové nesná‰enlivosti

A CO DÁL?
Chceme v této práci pokraãovat, a proto nám pomozte sv˘m hla-

sem ve volbách dne 1. a 2. 11. 2002 zrealizovat ná‰ program „Za
perspektivu a budoucnost Slezské Ostravy“. 

Pomozte sv˘m dûtem! POJëTE K VOLBÁM!!!
Pomozte svému obvodu!
Na‰i kandidáti jsou „Dobrou volbou pro mûsto!“
Dûkujeme Vám za projevenou dÛvûru. 
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Volební program Komunistické strany Čech a Moravy

Česká strana sociálně demokratická 

VáÏení obãané, 
práce zastupitelÛ, ktefií byli zvoleni na období v obvo-
du 1998-2002, se ch˘lí ke konci a mÛÏeme konstato-
vat, Ïe ãlenové zastupitelstva za KSâM pracovali
v komisích, které byly zfiízeny pfii zastupitelstvu obvo-
du Slezská Ostrava, a to v komisi pro pfiípravu smluv
a pfievod majetku, ve finanãní, pro hodnocení a posu-
zování nabídek, v bytové, pro obãanské záleÏitosti
a redakãní. Pfii jednání zastupitelstva byli velmi aktiv-
ní a vstfiícní k projednávan˘m bodÛm programu. Pfie-
sto, Ïe jsme jako druhé nejsilnûj‰í politické seskupení
v zastupitelstvu, z 35 zastupitelÛ je nás 9, navrhovali
jsme pomûrné zastoupení do vedení i rady. Nikdo
z na‰ich zastupitelÛ nebyl zvolen do tûchto funkcí.
Myslíme si, Ïe je nesprávné, kdyÏ na úrovni obce se
více politikafií a nevybírají se lidé podle schopností,
ale podle politické pfiíslu‰nosti. Do pfií‰tího volebního
období na léta 2002-2006 pÛjdeme znovu s návrhem
na pomûrné zastoupení do vedení i rady. Na kandidát-
ce do nového zastupitelstva máme dost schopn˘ch lidí,
ktefií tyto funkce mohou vykonávat. 

Volební program - dvû slova, za kter˘mi se skr˘vá
to, s ãím jednotlivé politické strany ãi hnutí pfiedstupu-
jí pfied voliãe. 

Pfii tvorbû volebního programu na rok 2002-2006
vycházíme z ekonomické reality obvodu Slezská Os-
trava.
V oblasti státní správy a samosprávy

- Základním pfiedpokladem úspû‰né realizace v‰ech
programÛ je funkãní a profesionální v˘kon státní sprá-
vy a samosprávy s cílem nezvy‰ovat poãet úfiedníkÛ,
ale jejich v˘konnost a odpovûdnost v duchu zásady
„úfiady jsou sluÏbou pro obãana, placenou z jeho daní“ 

- Pomûrné zastoupení v orgánech obvodu podle v˘-
sledku voleb a vyuÏití dal‰ích obãanÛ v komisích, pfii-
ãemÏ jsme pfiipraveni k povolební spolupráci se v‰emi
subjekty, které získají dÛvûru voliãÛ.

V oblasti hospodafiení a správû 
obecního majetku

- Zpracování dlouhodobého v˘hledu tvorby vlast-
ních zdrojÛ z rozpoãtového urãení daní a vlastních pfií-
jmÛ, zpracování oprávnûn˘ch a zdÛvodnûn˘ch poÏa-
davkÛ na rozpoãet obvodu Slezská Ostrava. 

- Pfiijetí pouze takov˘ch úvûrÛ ãi jin˘ch finanãních
produktÛ, jejichÏ pouÏití bude smûfiovat do oblasti in-
vestic infrastruktury nebo fie‰ení sociálních, kultur-
ních, sportovních a bytov˘ch potfieb obce a jejich ob-
ãanÛ. 

- Zamezení bezdÛvodného prodeje obecního majet-
ku a omezení zadluÏenosti obce.
V oblasti bezpeãnosti obãanÛ a vefiejného pofiádku

- Bezpeãnost, ochrana osob a majetku je stûÏejní
otázkou pro spokojenost obãanÛ. Proto budeme pod-
porovat a poÏadovat: 

- posílení v˘konu sluÏby Policie âR a Mûstské po-
licie v terénu s dostateãn˘m materiálnû-technick˘m
vybavením

- efektivnûj‰í vyuÏití státních i mûstsk˘ch finanã-
ních prostfiedkÛ pro preventivní ãinnost ke sniÏování
kriminality dûtí a mládeÏe

- vytváfiení podmínek pro v˘kon trestu odsouzen˘ch
k vefiejnû prospû‰n˘m pracím, zejména pfii údrÏbû ma-
jetku obce a její ãistoty. 
V oblasti investiãní a bytové v˘stavby

- dále pokraãovat ve v˘stavbû kanalizaãních sítí
s napojením na ãisticí stanice

- pokraãovat ve v˘stavbû nov˘ch bytÛ
- pokraãovat v plynofikaci tam, kde je‰tû není zave-

dena. 
V oblasti Ïivotního prostfiedí

- ve spolupráci s mûstem fie‰it nakládání s komunál-
ním odpadem a podporovat v˘stavbu regionální ekolo-
gické spalovny na území nebo v blízkosti mûsta Ostra-
vy 

- ve spolupráci s obãany fie‰it likvidaci ãern˘ch ne-
povolen˘ch skládek domovního odpadu a zamezit tvo-
fiení dal‰ích

- ochrana obyvatel pfied v˘stupem metanu z opu‰tû-
n˘ch dÛlních dûl. 
V oblasti ‰kolství, kultury a sportu

- b˘t nápomocní
- bezproblémovému pfiechodu základních a matefi-

sk˘ch ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení do samostatné právní
subjektivity s podporou a pomocí mûsta

- vyuÏívat ke kulturním akcím kulturní domy a ob-
fiadní síÀ slezskoostravské radnice

- vytváfiet podmínky pro sportovní ãinnost jako pro-
stfiedku úãelového vyuÏití volného ãasu obãanÛ, ze-
jména mládeÏe. 
V oblasti zdravotnictví, sociálních sluÏeb 
a zamûstnanosti

Budeme podporovat: 
- zaji‰tûní dostateãn˘ch prostfiedkÛ pro zabezpeãení

obãanÛ sociálnû potfiebn˘ch, zdravotnû postiÏen˘ch,
pomoci dûtem, víceãlenn˘m rodinám a provozování
zafiízení a organizací pro tyto úãely

- roz‰ífiení kapacit sociálních zafiízení pro seniory,
matky s dûtmi, které se ocitly v nouzi

- podporu zfiízení vefiejnû prospû‰n˘ch pracovních
míst s finanãní podporou úfiadu práce

- zadáváním vefiejn˘ch zakázek motivovat podniky
a organizace s místem podnikání v obvodu k vytváfie-
ní nov˘ch pracovních míst. 

VáÏení obãané, 
k prosazování volebního programu potfiebujeme
i Vá‰ hlas - hlas pro kandidáty KSâM do Zastupitel-
stva mûstského obvodu Slezská Ostrava. Mottem na-
‰í práce je i nadále volební heslo „S lidmi a pro lidi“,
proto Vás Ïádáme - pfiijìte k volbám a dejte hlas le-
vici.



Obãané a politikové

KaÏd˘ z nás, aÈ chce nebo nechce, se nûjak zú-
ãastÀuje politického dûní a rozhodování. I neúãast
u voleb je zpÛsob politického jednání, kdy obãan
svÛj osud pfiesunuje na jiné osoby, na které si pak
stûÏuje, Ïe rozhodli ‰patnû. 

Souãasn˘ systém protûÏuje prostfiednictvím ve‰-
ker˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ jen nûkteré vybrané
politické strany s tzv. „správn˘m názorem“. 

Proto bych uvedl nûkteré my‰lenky republikán-
ského programu, které byly „zneuÏité“ a vydávány
jin˘mi politick˘mi stranami „za své“. 

- Návrh republikánÛ v rámci Statutu mûsta Ostra-
vy - sníÏení poãtu obvodÛ (úspora asi pÛl miliardy
Kã, která mohla slouÏit rozvoji mûsta Ostravy). 

- Návrh o udûlování „Jánského plakety“ a roãní
jízdenky MHD za 40 odbûrÛ krve. 

- Republikáni chtûli zdarma mûstu vûnovat bustu
T. G. Masaryka, návrh zamítnut pro moÏnost poli-
tického zneuÏití, pozdûji postavena na návrh jiné
strany za ãástku více neÏ 500 000 Kã. 

- Pfii prodeji akcií OVaKu byly smluvnû zaji‰tû-
ny pûtileté nemûnné poplatky za vodné, stoãné pro
obãana. Za rok se poplatky zv˘‰ily. 

- Republikáni byli proti zv˘‰ení koeficientu pfii
platbû obecních bytÛ na 1,04. 

- Republikáni byli proti zv˘‰ení cen odvozu od-
padu pro obãana. 

- Poslední spor je veden o prodeji ZTO mûstem
soukromé firmû za smû‰nû nízkou cenu a pfiíslib
o zachování nemûnné stálé ceny tepla pro obãana
na 15 let. PfiestoÏe obãané vyjádfiili nespokojenost
s prodejem peticí, nebylo Zastupitelstvem mûsta
Ostravy dle zákona fie‰eno. 

Proto obãane, je na Tobû, jestli b˘t manipulován
a platit, nebo rozhodovat sám za sebe. PfiipomeÀ-
me si proto programy politick˘ch stran (pfiímá vol-
ba prezidenta, referendum, zvy‰ování dÛchodÛ,
platÛ apod.). Co se z toho uskuteãnilo?

Mgr. Václav Komárek, 
ãlen Zastupitelstva mûsta Ostravy
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Komunální volby 2002 - Sdružení nezávislých (SNK)

Republikáni Miroslava Sládka

Pfiedstavení 
a hlavní principy: 

1. Jsme obãané mûstského ob-
vodu Slezská Ostrava, ktefií se
jako nezávislí rozhodli ucházet
o Va‰i dÛvûru na kandidátní lis-
tinû SdruÏení nezávisl˘ch
(SNK). SNK vytváfií prostor pro
nezávislé komunální politiky
a lidi se zku‰enostmi ze správy
vûcí vefiejn˘ch na obecní úrovni.
Za pfiirozené a nezbytné pokládá
SNK rovnûÏ zapojení nezávis-
l˘ch odborníkÛ z rÛzn˘ch oblas-
tí spoleãenského Ïivota. 

2. Komunální politika se bez-
prostfiednû dot˘ká kaÏdého ob-
ãana. Není v ní prostor pro velké
proklamace a zbyteãné fráze,
nelze v ní dobfie pracovat v ome-
zen˘ch mantinelech stranického
vidûní svûta. Na‰e pfiístupy a fie-
‰ení problémÛ mûstského obvo-
du nejsou pfiedem dan˘mi recep-
ty. Máme v úmyslu uskuteãÀo-
vat „politiku v‰edního dne“.

3. Svou ãinnost hodláme smû-
fiovat k nalezení optimálních fie-
‰ení, jeÏ jsou akceptována po

dÛkladné anal˘ze problémÛ
a posouzení rÛzn˘ch variant dal-
‰ího postupu. 

Chceme pomoci nastolit nov˘
styl komunální politiky - styl
maximální otevfienosti smûrem
k vefiejnosti a styl opro‰tûní od
prázdného politikafiení. 

4. A jak chápeme nezávislost?
Absolutní nezávislost neexistu-
je. Z obsahového hlediska pova-
Ïujeme za podstatnou nezávis-
lost na ideologick˘ch a autorita-
tivních rozhodnutích orgánÛ po-
litick˘ch stran. KaÏd˘ z nás, kdo
kandiduje, chce b˘t závisl˘ pfie-
dev‰ím na sv˘ch voliãích - ob-
ãanech v‰ech ãástí mûstského
obvodu Slezská Ostrava, na vo-
lebním programu, na v˘sledcích
práce, na svém svûdomí. 

HLAVNÍ TEZE 
PROGRAMU:

Chceme pracovat na rozvoji
v‰ech ãástí obvodu, nikoliv pou-
ze jeho samotného správního
centra: 

1. Za prioritu povaÏujeme ob-

last samosprávy a státní správy.
Chceme pfiiblíÏit úfiední úkony
v‰em obãanÛm jednotliv˘ch
místních ãástí obvodu zfiízením
kontaktního a informaãního
místa v kaÏdé z místních ãástí
obvodu prostfiednictvím zavede-
ní internetu do tûchto míst pro
snadnou komunikaci s úfiadem
bez nutnosti osobní náv‰tûvy, 

2. Máme v úmyslu napravit
dne‰ní nevyváÏenost vedení li-
nek MHD a ãetnost spojÛ MHD,
pfiedev‰ím v jednotliv˘ch míst-
ních ãástech obvodu. 

3. Chceme podporovat ‰kol-
ství. V˘chovu chápeme jako in-
vestici pro osobní rozvoj na‰ich
obãanÛ a budoucnost na‰eho ob-
vodu. Máme zájem o mladé
vzdûlané obãany. 

4. Hodláme pracovat na dosa-
Ïení evropského standardu v ob-
lasti inÏen˘rsk˘ch sítí. 

5. Chceme podporovat v˘stav-
bu a rekonstrukce obecních bytÛ
a pfiipravovat podmínky pro in-
dividuální bydlení. Stojíme
o spokojené mladé rodiny ve
vlastním bydlení. 

6. Budeme podporovat v‰ech-
ny dobré programy a projekty
vedoucí ke zkvalitnûní Ïivota
na‰ich seniorÛ. VáÏíme si jejich
Ïivotních zku‰eností a nadhledu. 

7. Máme v úmyslu vûnovat se
„ekologii v‰edního dne“
a urychlovat odstraÀování ná-
sledkÛ tûÏby. Pfiáli bychom si,
aby se Slezská Ostrava stala do-
br˘m místem pro Ïivot. 

8. Chceme podporovat ãinnost
zájmov˘ch sdruÏení v jednotli-
v˘ch místních ãástech. 

9. Hodláme spoluvytváfiet
podmínky pro rozvoj aktivit
v oblasti sluÏeb a obchodu
a v oblasti v˘roby ve vhodn˘ch
lokalitách bez kolize individuál-
ního bydlení a podnikatelsk˘ch
zámûrÛ. Oprávnûné zájmy musí
b˘t v rovnováze. 

10. Budeme podporovat
v‰echny dobré nápady a projek-
ty vedoucí k zaji‰tûní bezpeã-
nosti obãanÛ. Nechceme, abyste
se museli bát. 

Kompletní volební program
a pfiedstavení kandidátÛ na adre-
se: www.snk.cz.



RESTAURACE Klub Babylon - LávkaRESTAURACE Klub Babylon - Lávka
Bohumínská 63, Slezská Ostrava- KamenecBohumínská 63, Slezská Ostrava- Kamenec
Český rybářský svaz - Územní výbor 
pro severní Moravu a Slezsko v Ostravě
710 00 Slezská Ostrava- Kamenec
tel. č. /fax: 59 624 46 42
www. volny. cz/naturbion/
e-mail: naturbion@volny.cz

ZZVVEEMMEE  VVÁÁSS  DDOO  NNOOVVĚĚ  OOTTEEVVŘŘEENNÉÉ  RRYYBBÁÁŘŘSSKKÉÉ  BBAAŠŠTTYY,,  KKDDEE  MMŮŮŽŽEETTEE  OOCCHHUUTTNNAATT::

- Rybí speciality ze sladkovodních 
a mořských ryb

- Dobrá moravská vína nebo 
míchané nápoje

- Čepujeme piva Budvar, Plzeň 
a Radegast

- Nabízíme také teplá jídla 
a cukrářské výrobky

Srdečně Vás zveme na následující akce: 
18. října 2002: Pánská jízda
18. října 2002: Dýmkaři Ostrava
25. října 2002: Dámská jízda
Začátek všech akcí v 19.00 hodin. 

Je možné si také objednat: 
G R I L O V Á N Í SELAT
Firemní a rodinné oslavy
Oslavy Silvestra 2002

Otevřeno od 11.00 do 22.00 hodin, v pátky a soboty do 4.00 hodin, 
v neděle od 17.00 hodin. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

e- mail: naturbion@volny.cz

250 let - takov˘ je odhadovan˘ vûk
starodávné lípy, stojící v tûsné blíz-
kosti haldy hutního odpadu u tramva-
jové zastávky ã. 9 u ulice Podborãí ve

Slezské Ostravû. Nachází se jen nûko-
lik metrÛ od vnûj‰ího valu haldy hut-
ního odpadu, kterou vyuÏívají Nová
huÈ a Vysoké pece Ostrava. Mohy-
kán- lípa malolistá, patfií mezi nece-
lou tfiicítku ostravsk˘ch stromÛ, vy-
hlá‰en˘ch jako chránûn˘ památn˘
strom. 

„Stáfií lze u takov˘chto stromÛ jen
velmi obtíÏnû odhadnout. Existuje sice
metoda navrtání kmene, ale jde o ne-
‰etrn˘ zpÛsob, kter˘ by lípu mohl v˘-
raznû po‰kodit. Podle v‰ech dostup-
n˘ch pramenÛ a na základû prohlá‰e-
ní znalcÛ v‰ak mÛÏeme fiíct, Ïe má ko-
lem 250 let“, dozvûdûli jsme se na od-
boru Ïivotního prostfiedí ostravského
magistrátu. 

Lípa je 19 metrÛ vysoká, ve v˘‰ce
130 cm má obvod kmene 425 centi-
metrÛ. ·ífika koruny ãiní 18 metrÛ. 

„UÏ jako malému klukovi se mi
zdála stra‰nû velká,“ fiekl nám místní
pamûtník Josef Markovsk˘, zab˘vající
se historií nejen této oblasti. 

Pfied staletími se v okolí lípy nachá-
zely rybníky, následnû promûnûné
v pole a poté v lesy, Nyní je zde halda. 

J. PERDOCH
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Hory

Gymnázium 
na Hladnově 

připravuje výstavu
Gymnázium na Hladnovû ve Slez-

ské Ostravû oslaví v roce 2003 50 let
své ãinnosti. Pfii této pfiíleÏitosti bude
v prostorách ‰koly uspofiádána v˘stava
dokumentující práci studentÛ a peda-
gogÛ. Dovolujeme si tímto zpÛsobem
poÏádat v‰echny, ktefií by zapÛjãením
rÛzn˘ch materiálÛ mohli pfiispût ke
zkvalitnûní oslav, aby se pfiihlásili na
adrese ‰koly (Hladnovská 35, Slezská
Ostrava). BliÏ‰í informace na tel. ã.
596 24 10 73, 596 24 81 22, e-mail:
gymnazium@hladnov.cz.

Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Slezská Ostrava, Tû‰ínská 91
(vedle kostela svatého Josefa) 

Tel. ã. 596 248 460
provozní doba: pondûlí – pátek: 8.00 – 16.00 hodin

pohotovost: 603 253 352

www.funeralservice.cz
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1. ãervence 2002 do‰lo ke zmûnû zá-
kona o sociálním zabezepeãení, kterou
se upravují podmínky pfiiznání pfiíspûv-
ku pfii péãi o osobu blízkou. 

Nárok na pfiíspûvek má ãlovûk, kter˘
osobnû, celodennû a fiádnû peãuje o oso-
bu blízkou nebo jinou, která je pfieváÏnû
nebo úplnû bezmocná, nebo star‰í 80 let
a je ãásteãnû bezmocná. 

Nov˘ zákon neumoÏÀuje pfiiznání
pfiíspûvku osobám peãujícím o osoby
star‰í 80 let, které podle vyjádfiení o‰et-
fiujícího lékafie potfiebují péãi jiné osoby.
V praxi to znamená pfiísnûj‰í kritéria pro
rozhodování, zda má Ïadatel na pfiíspû-
vek nárok - dfiíve staãilo vyjádfiení o‰et-
fiujícího lékafie, dnes musí rozhodovat
posudková komise. 

Pfiíspûvky, které byly pfiiznány pfied 1.
ãervencem 2002 na základû vyjádfiení
o‰etfiujícího lékafie, se neru‰í a jejich vy-
plácení bude pokraãovat. 

Podmínky pfiiznání pfiíspûvku pfii péãi
o dítû dlouhodobû tûÏce zdravotnû posti-
Ïené zÛstávají nezmûnûny. 

Nov˘ zákon pfiiná‰í rovnûÏ velké po-
zitivní zmûny. Pokud mûl dfiíve Ïadatel
o pfiíspûvek pfiíjem (napfi. v˘Ïivné, pod-
pora v nezamûstnanosti aj.), vyplácel se
mu pouze rozdíl mezi v˘‰í pfiíjmu a pfiís-
pûvku. Dnes se toto pravidlo uplatÀuje
pouze u ÏadatelÛ, ktefií pobírají dÛchod
starobní, plnû invalidní, vdovsk˘ nebo
vdoveck˘. Ostatní Ïadatelé dostanou
pfiíspûvek vÏdy v plné v˘‰i. 

Velkou novinkou je potom moÏnost
pfii péãi o osobu blízkou pracovat (pra-
covní pomûr, samostatná v˘dûleãná ãin-

nost), pokud v˘dûlek nepfiesáhne 3480
korun. Po dobu v˘konu práce musí b˘t
zaji‰tûna péãe o danou osobu jinou zleti-
lou osobou. 

Pfiíspûvky pfii péãi o osobu blízkou
vyfiizují sociální pracovnice Magda
·elclová a Ivana ¤ehová na ÚMOb
Slezská Ostrava, Gagarinovo námûstí ã.
5, 6, pfiízemí, kanceláfi ã. 112. 

Zdenûk Mat˘sek, 
vedoucí odboru sociálních vûcí

Zveme vás
V Ostravském muzeu bude od 31.

10. do 30. 11. probíhat v˘stava prací
klientÛ Ústavu sociální péãe pro men-
tálnû postiÏené v Muglinovû.

Starodávná lípa

Příspěvek při péči o osobu blízkou

Nová kniha dr. B. Čelovského
V posledním desetiletí, po návratu z ka-

nadského exilu do rodn˘ch Hefimanic na
jafie 1990, pí‰e svûtoznám˘ historik a pub-
licista fiadu knih, napfiíklad „·el jsem svou
cestou“, „Politici bez moci“, „Nejlep‰í
z nás“, „Emigranti“, „Konec ãeského tis-
ku“ ãi dílo „Zlatá dûcka“, vûnované stu-
dentÛm a profesorÛm u pfiíleÏitosti 50. v˘-
roãí od maturity na pfiívozském gymnáziu.
Mezi vydan˘mi tituly nelze pfiehlédnout
„Mnichovskou dohodu“, vysoce fundova-
né historické dílo, které po vydání v Nû-
mecku v roce 1960 otevfielo dráhu spiso-
vatelovy kariéry. V ãeském pfiekladu vy-
‰la tato kniha v roce 1999. V souãasnosti
se na kniÏních pultech objeví dal‰í titul
z nakladatelství Tilia, nazvan˘ StráÏci no-
vé Evropy, pojednávající o ãeském prvo-
republikovém novináfii Emanuelu Vajtau-
erovi. Ten byl za kolaboraci v období na-
cistické okupace odsouzen k trestu smrti,
ale záhadnû zmizel. Není pochyb o tom,
Ïe kniha bude ãtenáfisk˘m záÏitkem, plná
napûtí a zajímav˘ch filozofick˘ch postfie-
hÛ. Hana Kunzová
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praní a čistění peří 
strojem LORCH

◆ Renovace a ‰ití loÏních péfiov˘ch pfiikr˘vek a pol‰táfiÛ
z na‰eho i doneseného materiálu, velik˘ v˘bûr sypovin

◆ Mandlování prádla

◆ Odvoz a dovoz v˘robkÛ 
(pro dÛchodce a invalidy zdarma)

◆ Hotové v˘robky zasíláme i na dobírku

Nejlevnûj‰í ceny v Ostravû, 
vysoká kvalita, ruãní plnûní. 

Objednávky pfiijímáme nepfietrÏitû. 

HOTEL BEST
Keltiãkova 60

710 00 Slezská Ostrava
Tel. ã./fax: 596 241 111

Zveme Vás do restaurace hotelu Best, otevfiené dennû
jiÏ od 7 hodin ráno. V pfiíjemném prostfiedí nabízíme
snídanû, obûdy a po cel˘ den v˘bûr chutn˘ch jídel
a nápojÛ. MÛÏete zde strávit obchodní schÛzky, veãír-
ky, svatby, rodinné oslavy, smuteãní hostiny. 

K ubytování jsou k dispozici kompletnû vybavené jed-
nolÛÏkové, dvoulÛÏkové pokoje a apartmány. Parko-
vi‰tû je pro automobily hostÛ zdarma. 

Tû‰íme se na Vás.

Mexická 32, Ostrava-Muglinov
Tel. ã. 596 245 031

603 867 289

NABÍZÍME 
užitkové verze

NOVÝ BOXER
EXPERT

PARTNER
206 XA

NABÍDKA SLUŽEB
SERVIS

KAROSÁRNA
LAKOVNA
PŮJČOVNA

ISOCAR
PRODEJCE PEUGEOT

od 274 900 Kč
Zážehové motory 
I. I- I. 4. - I. 6- 2.0

od 405 000 Kč

Zážehové motory 
I. 4- I. 6. - 2.0
Vznětové motory 
I. 4- 2.0 HDI

Srdečně Vás zveme 
k návštěvě autosalonu ISOCAR

Představíme Vám modelovou řadu
vozů PEUEGOT, včetně auta
roku 2002 - PEUGEOT 307. 

Michálkovická 1932, 712 00 Slezská Ostrava
Tel. č.: 596 262 691-2, fax: 596 262 693, e-mail: isocar@mybox.cz

ISOCAR
PRODEJCE PEUGEOT

PEUGEOT ■ ASSISTANCE
800 112 424

Volejte zdarma

Soukromá firma


