
VáÏení spoluobãané,

obvykle se na tomto místû dovídáte o in-

vestiãních akcích a dal‰í ãinnosti na‰eho

mûstského obvodu. Jak si mÛÏete pfieãíst

na jiném místû, schválilo Zastupitelstvo

mûstského obvodu Slezská Ostrava na

svém zasedání dne 6.2.2003 rozpoãet pro

leto‰ní rok. Pfii osobním jednání s ná-

mûstky primátora pro investice panem

ing. Kainarem a pro finance panem ing.

Chalupou bylo tûmito pfiislíbeno, Ïe pod-

pofií poÏadavky mûstského obvodu Slez-

ská Ostrava pro leto‰ní rok. Jak se v‰ak

sami mÛÏete pfiesvûdãit, tento pfiíslib se

nepodafiilo naplnit. To ov‰em nezname-

ná, Ïe se pozastaví ve‰keré investice. V

tomto období se znovu zahajují práce na

stavbách, jejichÏ realizace zapoãala v

roce 2002. Je to jednak v˘stavba 42 byto-

v˘ch jednotek na Franti‰kovû ve Slezské

Ostravû – I. etapa, vãetnû technické in-

frastruktury, spla‰kové kanalizace, dále

odvodnûní komunikací v osadû Îabinec

v Ostravû-Kunãicích. RovnûÏ pokraãují

práce na zhotovení projektové dokumen-

tace pro technickou infrastrukturu na uli-

ci Sodné v Muglinovû. Dal‰í investiãní

ãinnost je plnû závislá na pfiípadn˘ch do-

tacích z rozpoãtu statutárního mûsta.

Dovolte mi, abych dal‰í ãást tohoto

pfiíspûvku vûnoval informaci, která byla

medializována ve sdûlovacích prostfied-

cích. Jedná se o problematiku moÏného

osamostatnûní Slezské Ostravy. K tûm-

to úvahám nás vedla skuteãnost, Ïe

mûstsk˘ obvod je dlouhodobû opomíjen

pfii pfierozdûlovaní financí z mûsta. Pro

oÏivení pamûti uvedu nûkolik zásadních

informací.

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava je

tvofien 8 samostatn˘mi ãástmi pfieváÏnû

vesnického charakteru s velmi zanedba-

nou infrastrukturou. 

Rozloha mûstského obvodu ãiní 42

km2, coÏ pfiedstavuje rozlohu mûstsk˘ch

obvodÛ Poruby, Ostravy-Jihu a Morav-

ské Ostravy a Pfiívozu dohromady. Je to

23 % rozlohy celého mûsta Ostravy.

Spravujeme 123 km komunikací, 114 ha

zelen˘ch ploch. Jsme obvodem s druhou

nejvût‰í nezamûstnaností ze v‰ech 23

mûstsk˘ch obvodÛ. Nezamûstnanost ãiní

25,1 %. Dodnes jsme se úplnû nevyrov-

nali s povodnûmi, které ná‰ obvod citel-

nû postihly v roce 1997. Samostatnou

kapitolu pfiedstavuje v˘skyt metanu. Tato

problematika je fie‰ena pomocí odvûtrá-

vacích komínkÛ. Tyto v‰ak nejen estetic-

ky, ale hlavnû finanãnû sniÏují hodnotu

pozemkÛ. KdyÏ si spoãítáme, Ïe b˘va-

l˘ch dÛlních dûl je okolo 500, tak to sa-

mo o sobû o nûãem vypovídá. Obrovskou

ekologickou zátûÏ pfiedstavuje území b˘-

val˘ch chemick˘ch závodÛ v Hru‰ovû.

V˘ãet problémÛ navíc kromû vysoké ne-

zamûstnanosti umocÀuje struktura oby-

vatelstva, znaãné procento obyvatel tvofií

star‰í obãané. 

ObtíÏnû se nám fie‰í rovnûÏ problema-

tika bytového fondu. Mûstsk˘ obvod ob-

hospodafiuje celkovû 2130 bytÛ. Jen na

záchovnou údrÏbu bychom potfiebovali

jednorázovû 45 mil. Kã. Takfika dennû

fie‰íme stíÏnosti na havarijní stav bytÛ. 

Zapotfiebí je také uvést, Ïe na na‰em

území máme centrální hfibitov. Pfiesto, Ïe

slouÏí celému mûstu, je udrÏován na ná-

klady mûstského obvodu, pfiiãemÏ obãa-

né tohoto obvodu jej vyuÏívají jen z cca

8 procent. Pro objektivitu v‰ak musím

dodat, Ïe v posledních letech se nám po-

dafiilo dosáhnout toho, Ïe mûsto pfiispívá

na jeho údrÏbu ãástkou 2 mil. Kã roãnû. 

Dal‰ím bfiemenem pro ná‰ obvod je

Slezskoostravsk˘ hrad. Je to jedna z má-

la kulturních památek, které na Ostrav-

sku zÛstaly. Není v na‰ich silách ji udr-

Ïovat, pfiípadnû provést vhodné úpravy

a celou lokalitu zatraktivnit ãi zpfiístupnit

vefiejnosti nebo vytvofiit z této zóny lo-

kalitu pro konání rÛzn˘ch spoleãensk˘ch

a kulturních akcí. 

Pro voln˘ ãas a rekreaãní sporty by se

daly rovnûÏ vyuÏít i Anto‰ovické rybní-

ky.

V na‰em programu je také zfiízení bo-

tanické zahrady. 

Toto je jen hrub˘ nástin problémÛ, se

kter˘mi se musí ná‰ obvod dennû pot˘-

kat. Jak˘ je skuteãn˘ stav na‰eho obvo-

du, mÛÏete nakonec posoudit nejlépe Vy

sami. Rozdíly ve vybavenosti ve vztahu

k jin˘m mûstsk˘m obvodÛm jsou znaã-

né. Alfou i omegou jsou, jak v‰ichni ví-

me, finanãní prostfiedky, kter˘ch se nám

dlouhodobû nedostává. Stávající systém

pfierozdûlování financí z rozpoãtu mûsta

nahrává tûm obvodÛm, které jsou velké

poãtem obyvatel, ale men‰í rozlohou a v

tom je ná‰ handicap. Samozfiejmû, Ïe

tento problém není vhodné fie‰it pro-

stfiednictvím médií. Jsme si plnû vûdomi

toho, Ïe dosáhnout zlep‰ení mÛÏeme je-

dinû jednáním a solidní argumentací vÛ-

ãi mûstu, jeho zastupitelÛm. Jsme pfie-

svûdãeni, Ïe na‰e poÏadavky jsou na-

prosto oprávnûné. Znovu chci zdÛraznit,

Ïe hlavním dÛvodem, proã se nahlas za-

ãalo mluvit o moÏném osamostatnûní

obvodu, není zviditelnûní nûkolika je-

dincÛ ve vedení radnice, ale dlouhodobû

opomíjené potfieby tohoto mûstského ob-

vodu. Chceme dosáhnout toho, aby se

tento obvod dále nedestruoval, nejen

udrÏoval, ale taktéÏ postupnû rozvíjel do

krásy. RovnûÏ si myslíme, Ïe mÛÏeme

mít jako ostatní obvody pokosené ony

obrovské zelené plochy, opraveny chod-

níky a komunikace, Ïe si na‰i obãané za-

slouÏí slu‰nû bydlet. 

První kroky ke zlep‰ení souãasného

stavu jiÏ byly zapoãaty, a to uskuteãnû-

ním jednání s námûstkem primátora pro

finance panem ing. Chalupou dne 3.

února 2003. Bylo dohodnuto, Ïe po ná-

vratu pana primátora ing. Ale‰e Zedníka

ze sluÏební cesty budeme v jednáních

pokraãovat. Dohodli jsme také, Ïe do

vyfie‰ení dan˘ch problémÛ nebudeme

poskytovat informace sdûlovacím pro-

stfiedkÛm, coÏ z na‰í strany dodrÏujeme. 

Na závûr bych chtûl fiíci, Ïe bych byl

velice rád, kdybyste Vy, obãané na‰eho

obvodu, reagovali na stávající situaci

a sv˘mi názory a podnûtn˘mi návrhy po-

mohli fie‰it problémy, které trápí ná‰

mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava.

Jaromír Wagner, starosta

Zastupitelstvo mûstského obvo-
du Slezská Ostrava na svém zase-
dání 19. 12. 2002 vzalo mj. na vû-
domí ústní informaci starosty mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava o sta-

vu mûstského obvodu a ãinnosti jeho

orgánÛ, 

- zmocnilo mj. Radu mûstského

obvodu Slezská Ostrava schvalová-

ním rozpoãtov˘ch opatfiení do úhrnné

v˘‰e 10 % upraveného rozpoãtu. Do

stanoveného rozpoãtu se nezapoãítá-

vají rozpoãtová opatfiení t˘kající se

pfiijetí dotací z vy‰‰ích rozpoãtÛ

a státních fondÛ. 

- uloÏilo mj. Radû mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava zabezpeãit

v prÛbûhu roku 2003 hospodárné vy-

nakládání rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ,

usilovat o roz‰ífiení dal‰ích zdrojÛ do

rozpoãtu v oblasti pfiíjmÛ, pfiedkládat

Zastupitelstvu mûstského obvodu

Slezská Ostrava ãtvrtletnû zprávy

o v˘sledcích hospodafiení, 

rozhodlo mj. o ustavení redakãní
rady Slezskoostravsk˘ch novin ve

sloÏení: pp. Jaromír Wagner, Doc.

Mgr. Jan Hali‰ka, Zdenûk Martínek,

Jarmila Grossmannová, Vlasta Ha-

nousková a Pavel Bernatsk˘, vedoucí

O‰aK ( s hlasem poradním) a Dr.

Kvûtoslava Míãková, redaktorka

SON ( s hlasem poradním), 

- poÏádalo mj. zastupitelstvo mûsta

o vyslovení souhlasu k pfiistoupení

k projektu PHARE CZ 0002-03-01

Podpora vybavení pfiípravn˘ch tfiíd

Mûstskému obvodu Slezská Ostrava

pro Základní ‰kolu Ostrava – Kun-

ãiãky, ·krobálkova 51. 

- Na mimofiádném zasedání za-
stupitelstva 6. 2. 2003 byl mj. schvá-
len návrh rozpoãtu mûstského ob-
vodu Slezská Ostrava na rok 2003.

Z jednání zastupitelstva

Rada mûstského obvodu Slez-
ská Ostrava na své 4. schÛzi 23.
ledna 2003 rozhodla mj. o uzavfiení

dohody o poskytnutí finanãního

pfiíspûvku na sociální sluÏby s Ar-

mádou spásy v Kunãiãkách, 

- o nájmu bytÛ na dobu urãitou

jednoho roku, o ukonãení nájmÛ by-

tÛ dohodou, o pronájmech bytÛ, 

- o zámûrech nájmÛ pozemkÛ,

vzala mj. na vûdomí stanovisko

Mûstského obvodu Slezská Ostrava

k návrhu rekonstrukce linek ã. 96

a 97, 

- o pfiidûlení ãísel popisn˘ch a ori-

entaãních budovám v mûstském ob-

vodu Slezská Ostrava podle pfiiloÏe-

ného seznamu, 

- o uzavfiení smlouvy o budoucí

smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene

a o zfiízení úplatného vûcného bfie-

mene ve prospûch spoleãnosti „Se-

veromoravská plynárenská, a. s. ” za

úãelem realizace investiãní akce

„STL plynovod Hru‰ov – 2. etapa”,

ulice Vanãurova, Keramická, Plá-

niãkova, Plechanovova a M. Henry-

ho”, 

souhlasila mj. s v˘mûnou bytÛ, 

- se zmûnou oznaãení budovy

s pronajat˘m nebytov˘m prostorem

z ulice „Vrbická 33” na ulici „Konû-

vova 107/151, k. ú. Ostrava - Hefi-

manice, 

- stanovila platy fieditelÛm základ-

ních a matefisk˘ch ‰kol, pfiíspûvko-

v˘ch organizací, zfiízen˘ch Mûst-

sk˘m obvodem Slezská Ostrava. 

Roãník XI ● leden–únor 2003 ● zdarma

Slovo starosty

Z jednání rady

Pozvání
na jednání zastupitelstva

Zveme všechny občany 
na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
24. dubna 2003 

v Kulturním domě v Muglinově. 
Začátek v 15 hodin. 
Zasedání je veřejné.



Od 1. ledna 2003 do‰lo k pfiechodu

základních a matefisk˘ch ‰kol na práv-

ní subjektivitu, v souladu s pfiíslu‰n˘-

mi zákony zaji‰Èujeme zmûny právní

formy na‰ich ‰kolsk˘ch zafiízení. Za-

stupitelé vyhovûli tlaku fieditelÛ zá-

kladních a matefisk˘ch ‰kol a proti do-

poruãení ‰kolské komise schválili pro

obec nejdraÏ‰í variantu, kdy je kaÏdá

‰kolská organizace samostatn˘m práv-

ním subjektem. Rozhodnutí zastupitel-

stva musíme respektovat, a proto bylo

vytvofieno 17 nov˘ch právních subjek-

tÛ: 

M· Zámostní  –  2 tfiídy, 45 dûtí,

M· Bohumínská – 3 tfiídy, 66 dûtí,

‰kolní kuchynû,

M· Jaklovecká – 2 tfiídy, 42 dûtí,

M· Slívova – 1 tfiída, 26 dûtí,

M· Na Li‰ãinû – 2 tfiídy, 22 dûtí,

M· Chalupova – 1, 5 tfiídy, 33 dûtí,

M· Keramická – 1 tfiída, 28 dûtí,

M· Chrustova – 2 tfiídy, 50 dûtí,

M· PoÏární – 2 tfiídy, 47 dûtí,

M· Nástupní – 1 tfiída, 22 dûtí,

M· Fr˘decká – 1 tfiída, 22 dûtí,

M· Komerãní – 2 tfiídy, 47 dûtí,

‰kolní kuchynû,

Z· Bohumínská  –  363 ÏákÛ, ‰kol-

ní kuchynû,

Z· Chrustova  –  320 ÏákÛ, ‰kolní

kuchynû,

Z· Pû‰í  –  264 ÏákÛ,

Z· ·krobálkova – 184 ÏákÛ, ‰kolní

kuchynû,

Z· Anto‰ovická – 149 ÏákÛ. 

Základní ‰kola v Koblovû se stále

pot˘ká s nedostateãn˘m poãtem ÏákÛ.

Nejen vzhledem k 6,5 milionové in-

vestici na‰eho úfiadu v minulém roce

znovu vyz˘vám rodiãe ke spoleãnému

fie‰ení problémÛ a znovu pfiipomínám

moÏnost spolupráce s vedením ‰koly,

radnice a komise pro v˘chovu a vzdû-

lání! DojíÏdûním do ‰kol v okolních

obcích pfiipravujete sebe i své dítû ne-

jen o voln˘ ãas!

Právní subjektivita pfiiná‰í fiedite-

lÛm ‰kol vût‰í zodpovûdnost, vût‰í

operativnost pfii nakládání s majet-

kem, moÏnost naplnûní finanãního

fondu z vlastních prostfiedkÛ, pruÏnûj-

‰í vyuÏívání financí podle vlastního

uváÏení pro rozvoj ‰koly, pravomoci

zamûstnavatele, v˘bûr zhotovitelÛ na

rÛzné zakázky, starost o bûÏnou údrÏ-

bu movitého a nemovitého majetku,

drobné udrÏovací opravy, malování,

externí zpracování mezd a úãetnictví.

V˘nosy pfiíspûvkov˘ch organizací

budou tvofiit: pfiíjmy ze stravného, pfií-

jmy z pfiíspûvkÛ na ãásteãnou úhradu

neinvestiãních nákladÛ matefisk˘ch

‰kol, ‰kolních druÏin a ‰kolních klubÛ

– hradí zákonn˘ zástupce, pfiíjmy

z doplÀkov˘ch ãinností, urãen˘ch ve-

fiejnosti – v˘uka svûtov˘ch jazykÛ, tû-

lov˘chovné aktivity, v˘tvarné techni-

ky, prodej obûdÛ cizím strávníkÛm,

sponzorské dary. 

Na fiediteli spoãívá tíha odpovûd-

nosti za naplnûní a ãerpání finanãních

fondÛ. Trápí nás zanedban˘ stav bu-

dov, zatékající stfiechy, nevyhovující

hygienická zafiízení, po‰kozená scho-

di‰tû, dezolátní oplocení, nedostateã-

ná vybavenost zahrad, chybûjící nádo-

by na rozvoz stravy, nedostateãná

strojní vybavení a celkovû zastaralá

zafiízení ‰kolních kuchyní, která nevy-

hovují vyhlá‰ce ã. 107 z roku 2001,

vstupující v platnost 1. 7. 2003. Nadá-

le zÛstává na‰í povinností zaji‰tovat

tzv. velké opravy a investiãní akce

‰kol, na které se nám zatím nedostává

finanãních prostfiedkÛ. 

Zmûna právní normy se v Ïádném

pfiípadû negativnû nedotkne na‰ich dû-

tí. Naopak, zlep‰ení nastane v oblasti

prevence kriminality a vandalství,

v podpofie kulturních, sportovních

a spoleãensk˘ch aktivit ve volném ãa-

se dûtí. Zv˘‰í se nabídky moÏností

trávení volného ãasu. Nyní lze z v˘-

tûÏku vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti

v rámci platn˘ch zákonÛ posílit i mz-

dové prostfiedky. 

Zastupitelstvo oprávnûnû poÏaduje

od fieditelÛ ‰kol nejen náleÏitou kvali-

tu v˘uky a v˘chovy, ale i fiádné hos-

podafiení se svûfien˘m majetkem. 

¤editel je manaÏer a odborník zna-

l˘ úãelného fiízení ‰koly, s velkou

dávkou spoleãenského taktu, s umû-

ním naslouchat a reagovat na potfieby

bliÏních. Umí posilovat vazby ‰kola –

rodiãovská vefiejnost – obec, pfiiãemÏ

zúãastnûné strany nebojují, a pfiesto se

cítí jako vítûzové…

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2003
Ukazatel rozpoãet celkem
v tis. Kã 2002 r. 2003
Tfiída 1 daÀové pfiíjmy celkem 22 764 24 406

v tom. napfi. 

1361 správní poplatky 1 000 760

1333 poplatky za ukládání odpadu 2500 3 500

1332 poplatek za zneãisÈování prostfiedí 6

134x místní poplatky z vybr. ãin. a sluÏeb 1994 1740

1341 poplatek ze psÛ 380 380

1343 poplatek za uÏívání vefi. prostr. 100 150

1344 poplatek ze vstupného 100 10

1347 poplatek za provozovan˘ VHP 1414 1200

1351 odvod v˘tûÏkÛ z provozování VHP 600

1511 daÀ z nemovitostí 16 000 18 000

Tfiída 2 nedaÀové pfiíjmy celkem 55 736 50 745

v tom napfi. 

2111 pfiíjmy z posk. sluÏeb a v˘robkÛ 22 895 18 090

213x pfiíjmy z pronájmu majetku 31 641 31 535

2141 pfiíjmy z úrokÛ 300 250

2343 pfiíjmy z úhrad dob˘vaného prostoru 600

Tfiída 3 kapitálové pfiíjmy celkem
Vlastní pfiíjmy celkem 78 500 75 081

Tfiída 4 pfiijaté dotace celkem 141 594 118 418

v tom napfi. 

411x neinvest. pfiij. dot. ústfiední úrovnû 74 998 76 953

412x neinv. pfiij. dotace od vefi. rozpoãtu 38 446 39 850

4134 pfievody z rozpoãt. úãtÛ (soc. fond) 650 1615

4213 invest. pfiij. dotace ze státních fondÛ

4216 ost. invest. pfiij. dot. ze st. rozpoãtu

422x invest. pfiij. dotace od vefiej. rozpoãtu 27 500

Pfiíjmy celkem 220 094 193 499

konsolidace pfiíjmÛ -650 -1615

Pfiíjmy po konsolidaci 219 444 191 884

Tfiída 8 financování
8115 Pfiebytek +15 000

8128 Aktivní dlouhod. operace -6000

fiízení likvidity-umofiovací fond

Financování bûÏné +9000

Celkové zdroje 200 884

Slovo místostarostky

19. prosince loÀského roku na‰e za-

stupitelstvo sv˘m usnesením ã. 2/2

schválilo pfiedloÏenou variantu ã. 1 –

rozpoãtové provizórium pro rok 2003,

ve které nebyly zapojeny dotace ze stát-

ního rozpoãtu. 22. ledna 2003 Zastupi-

telstvo mûsta Ostravy schválilo opravy

rozpoãtu Statutárního mûsta Ostravy

pro rok 2003, ve kterém se jiÏ promítají

dotace ze státního rozpoãtu a ve v˘da-

jích jsou stanoveny dotace mûstsk˘m

obvodÛm. 

Proto také Zastupitelstvo mûstského

obvodu Slezská Ostrava dne 6. 2. 2003

sv˘m usnesením zru‰ilo v˘‰e uvedené

rozpoãtové provizorium a schválilo

pfiedloÏen˘ návrh rozpoãtu mûstského

obvodu pro rok 2003, ve kterém jsou jiÏ

zmínûné dotace z vy‰‰ích rozpoãtÛ za-

pracovány a rovnûÏ je zde zapojena ãást

pfiebytku roku 2002 ve v˘‰i 15. mil. Kã. 

Rozpoãet pfiíjmÛ – celkové zdroje
(200 884 tis. Kã) a v˘dajÛ (200 884 tis.
Kã) je sestaven jako vyrovnan˘ (z to-
ho financování +9000 tis. Kã). Do to-

hoto financování se promítá zapojená

ãást pfiebytku roku 2002 ve v˘‰i 15 000

tis. Kã a umofiovací fond ve smyslu

OZV ã. 11/2000 Statutu mûsta Ostravy,

ãlánku 9, odstavce 17 ve v˘‰i 6 000 tis.

Kã. Tento fond slouÏí k uhrazení po-

skytnut˘ch návratn˘ch finanãních v˘po-

mocí, pÛjãek a úvûrÛ, jejichÏ jednorázo-

vá splatnost je del‰í neÏ dva roky. Umo-

fiovací fond je kaÏdoroãnû aÏ do doby

jednorázové splatnosti naplÀován ãást-

kou rovnající se roãnímu podílu splátky.

Ke dni splatnosti musí umofiovací fond

obsahovat plnou v˘‰i splátky. 

Pfiíjmy roku 2003 jsou pfiibliÏnû na

stejné úrovni rozpoãtu pfiíjmÛ roku

2002, nezahrnují v‰ak Ïádné investiãní

dotace z vy‰‰ích rozpoãtÛ. 

Ve v˘dajích je návrh rozpoãtu kon-

struován tak, aby byla zaji‰tûna vyrov-

naná bilance pfiíjmÛ, v˘dajÛ a financo-

vání mûstského obvodu. V porovnání

s rozpoãtem roku 2002 jsou v˘daje pfii-

bliÏnû stejné, pfiesto pfiíjmy mûstského

obvodu nepokr˘vají zcela potfieby od-

borÛ bytového a DaKS v oblasti oprav

bytového fondu, ãistûní obvodu a opra-

vy a údrÏby komunikací. Základní po-

tfieby obvodu jsou v‰ak pokryty. Pro

rok 2003 jsme poÏádali o pÛjãku

z Fondu rozvoje bydlení ve v˘‰i 11

mil. Kã, dostali jsme v‰ak pouze 3,1

mil. Kã, které budou ihned po obdrÏení

zapojeny do rozpoãtu odboru bytového

hospodáfiství na opravy bytového fon-

du. 

Na v‰ech v˘dajov˘ch poloÏkách, ze-

jména provozu úfiadu, byla pfiijata

úsporná opatfiení, v˘jimku tvofií platy

zamûstnancÛ a odvody z nich, které

v souladu s usnesením vlády vzrostou

o 7 %. 

V souvislosti s pfiechodem ‰kol-

sk˘ch zafiízení od 1. 1. 2003 na pfiís-

pûvkové organizace do‰lo ke zmûnû je-

jich financování. V rámci na‰eho roz-

poãtu je pro kaÏdou pfiíspûvkovou or-

ganizaci stanoven pfiíspûvek a rovnûÏ

závazné ukazatele (ãástka na energie-

teplo, plyn, voda, el. energie a neinves-

tiãní v˘daje – mzdy, pojistné, FKSP),

které organizace nesmí pfiekroãit. 

Ing. Jifiina Gáliková, 
vedoucí odboru financí a rozpoãtu

(Pokraãování na str. 3)

Rok 2003 – rok změn v našem školství



Místní poplatek ze psÛ stanoví vy-

hlá‰ka ã. 1/1997 o místním poplatku ze

psÛ. Z ní uvádíme: 

Poplatku podléhají psi star‰í ‰esti

mûsícÛ, vyjma psÛ uÏívan˘ch k dopro-

vodu nebo ochranû osob nevidom˘ch,

bezmocn˘ch a drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP-

P (zvlá‰tû tûÏce postiÏen˘ch s prÛvod-

cem).

Poplatníkem je fyzická nebo práv-

nická osoba, která je vlastníkem psa

a která má na území obvodu Slezská

Ostrava trval˘ pobyt nebo sídlo. Správ-

cem poplatku je Mûstsk˘ obvod Slez-

ská Ostrava. 

Poplatník je povinen oznámit správ-

ci poplatku do 15 dnÛ nabytí psa do

vlastnictví. 

1. Sazba poplatku za psa ãiní: 

a) za psa chovaného v domû s více

neÏ ãtyfimi bytov˘mi jednotkami –

1000 Kã roãnû,

b) za psa chovaného v domû se ãtyfi-

mi a ménû bytov˘mi jednotkami – 400

korun roãnû, 

c) za psa hlídacího u domku rodinné-

ho typu s maximálnû dvûma bytov˘mi

jednotkami, u domku finského

a u domku v hornick˘ch koloniích se

samostatn˘m vchodem – 120 Kã roãnû,

d) za psa zdrÏujícího se prokazatelnû

po cel˘ rok nebo pfieváÏnou ãást roku

mimo trvalé bydli‰tû poplatníka (chata,

zahrada…), pokud se na poplatníka ne-

vztahuje sazba niÏ‰í – 400 Kã roãnû, 

e) za psa hlídacího v souvislosti

s podnikáním u právnick˘ch osob –

l000 Kã roãnû, 

f) za psa, jehoÏ vlastníkem je poÏiva-

tel invalidního, starobního nebo vdov-

ského dÛchodu jako jediného zdroje

pfiíjmu, pokud se na poplatníka nevzta-

huje platba niÏ‰í – 200 Kã roãnû,

g) u druhého (eventuálnû dal‰ího

psa) se sazba zvy‰uje o 50 procent. 

2. Za psa pfievzatého nebo zakoupe-

ného prokazatelnû v útulku se sazba

sniÏuje o 50 procent v prv˘ch dvou le-

tech ode dne jeho pofiízení. 

Poplatek se neplatí za psy, ktefií pat-

fií:

a) organizacím, které se zab˘vají

humanitní nebo záchranáfiskou ãinnos-

tí, pokud psi mají pfiíslu‰né osvûdãení, 

b) Policii âR a Mûstské policii, po-

kud psi mají pfiíslu‰né osvûdãení o v˘-

cviku,

c) drÏitelÛm psÛ, chovan˘m v˘hrad-

nû k vûdeck˘m úãelÛm v zafiízeních

k tomu urãen˘ch.

Zanikne-li poplatková povinnost,

musí tuto skuteãnost poplatník správci

poplatku oznámit. PoÏádá-li poplatník

o vrácení vzniklého pfieplatku, pfiepla-

tek bude vrácen, ãiní-li více neÏ 50 ko-

run. 

Splatnost poplatku: Poplatek je

splatn˘:

a) neãiní-li více neÏ 400 Kã roãnû –

nejpozdûji do 31. bfiezna kaÏdého ro-

ku, 

b) ãiní – li více neÏ 400 Kã roãnû -

ve ãtyfiech stejn˘ch splátkách, vÏdy

nejpozdûji do 31. bfiezna, 31. kvûtna,

31. srpna a 30. listopadu kaÏdého ro-

ku.

Správce poplatku vydá poplatníkovi

evidenãní známku pro psa bez ohledu

na to, zda pes poplatku podléhá nebo

je od poplatku osvobozen. Poplatník je

povinen zajistit, aby pes známku nosil.

Tato známka je nepfienosná na jiného

psa. Ztrátu nebo odcizení této známky

je poplatník povinen nahlásit správci

poplatku nejpozdûji do 15 dnÛ. Pfii zá-

niku poplatkové povinnosti se evi-

denãní známka vrací. 

Pokud poplatník nesplní svoji po-

platkovou (oznamovací) povinnost,

lze poplatky vymûfiit do tfií let od kon-

ce kalendáfiního roku, ve kterém po-

platková (oznamovací) povinnost

vznikla.

Nebude-li poplatek zaplacen vãas

nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce

poplatku poplatek platebním v˘mû-

rem a mÛÏe zv˘‰it vãas nezaplacené

poplatky aÏ o 50 procent. Poru‰ení

povinností stanoven˘ch vyhlá‰kou

lze postihnout jako pfiestupek s moÏ-

ností uloÏení pokuty aÏ do v˘‰e 30 ti-

síc korun.

BliÏ‰í informace podá pí B. Vel-
ãovská, odbor financí a rozpoãtu.
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Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa

UpozorÀujeme, Ïe Rada mûstského

obvodu Slezská Ostrava schválila na

zasedání 5. 12. 2002 nov˘ ¤ád pro ve-

fiejná pohfiebi‰tû, t˘kající se Ústfiední-

ho hfibitova ve Slezské Ostravû, pohfie-

bi‰tû v Koblovû, pohfiebi‰tû v Mugli-

novû, pohfiebi‰tû v Kunãiãkách a po-

hfiebi‰tû v Hefimanicích (u kostela

i u ulice Parcelní). Nov˘ fiád je vyvû-

‰en u vchodÛ uveden˘ch hfibitovÛ, je

zvefiejnûn na internetov˘ch stránkách

úfiadu (www.slezska.cz), je k dispozici

na odboru DaKS ÚMOb Slezská Os-

trava a na Hfibitovní správû.

Co se starým nábytkem a dalšími 
velkoobjemovými odpady z domácností?
V dne‰ní konzumní spoleãnosti si

pofiizujeme stále v krat‰ích intervalech

nová zafiízení bytÛ a domácností a sta-

ré, nûkteré i dosud funkãní vûci hroma-

díme ve sklepích, v chatách, v chalu-

pách. Jak sklepy, tak chaty i chalupy

jsou ãasto tûmito vûcmi tak pfieplnûné,

Ïe se zde neúmûrnû zvy‰uje poÏární ri-

ziko. Stále ãastûji se tyto vûci objevují

pohozené na sídli‰tích pfied panelov˘-

mi domy, kolem kontejnerÛ a popelnic.

Tato skuteãnost je ov‰em v rozporu

s vyhlá‰kou mûsta Ostravy 9/2002

o odpadech, neboÈ v˘‰e uvedené nádo-

by jsou urãeny pouze k odkládání

smûsného komunálního odpadu, ãímÏ

se rozumí odpad, kter˘ konãí v domác-

nostech v odpadkov˘ch ko‰ích. 

Svozová technika, která odpad

z kontejnerÛ a popelnic vyváÏí, není

stavûna na velkoobjemové odpady, ja-

ko jsou skfiínû a koberce, a tak se na

jednotliv˘ch kontejnerov˘ch stáních ty-

to vûci hromadí a stávají se z nich po-

malu ãerné skládky ãi pfiímo smeti‰tû.

A jaké má obãan v souãasnosti
moÏnosti velkoobjemov˘ch odpadÛ
se legálnû zbavit?

1. Do kaÏdého mûstského obvodu

jsou pfiistavovány spoleãností OZO

Ostrava, s. r. o., velkoobjemové kon-

tejnery, kam lze tento odpad odloÏit. 

2. V Ostravû je v souãasnosti vy-

budováno 10 sbûrn˘ch dvorÛ, které

jsou aÏ na v˘jimky celoroãnû v pro-

vozu. Na tato místa mohou obãané

velkoobjemov˘ odpad zavézt a bez-

platnû odloÏit. V obvodu Slezská Os-

trava je to v areálu OZO v Kunãicích

na Fr˘decké ulici 444. Informace

o otevírací dobû sbûrn˘ch dvorÛ

a druhu odpadÛ, které tam lze odlo-

Ïit, získáte na bezplatné lince spoleã-

nosti OZO Ostrava, s. r. o., 800 100

699 v dobû od 6.00 do 14.00 hodin. 

3. Spoleãnost OZO zfiídila novû od

1. 2. 2003 svozovou sluÏbu pro obãa-

ny, ktefií nevlastní auto nebo pfiívûsn˘

vozík. Tito zaplatí pouze pau‰ální

ãástku za odvoz, která se projevuje

v rozmezí od 20 do 200 Kã, a to pod-

le mnoÏství odpadu. Objednávky na

svoz, pfiípadnû dal‰í informace získá-

te na telefonní lince spoleãnosti OZO

800 100 699 v dobû od 6.00 do 14.00

hodin. Tato sluÏba je v‰ak urãena

pouze pro obãany mûsta Ostravy

a nikoliv pro podnikatelské subjekty,

které si mohou odvoz a zne‰kodnûní

odpadu objednat na telefonní lince

596 251 287. 

Systém bezúplatné likvidace vel-

koobjemov˘ch odpadÛ se vztahuje

pouze na bûÏnou produkci tûchto od-

padÛ z domácností. Na komplexní

vyklizení bytÛ, na likvidaci odpadÛ

pfii renovaci bytov˘ch jader nebo pfii

stavebních úpravách se tato bezúplat-

ná sluÏba nevztahuje. V tûchto pfiípa-

dech je úãtována cena podle platného

ceníku spoleãnosti OZO Ostrava, 

s. r. o. 

Ing. Karel Belda, fieditel
spol. OZO Ostrava, s. r. o. 

(redakãnû zkráceno)

Ukazatel rozpoãet celkem
v tis. Kã 2002 r. 2003
Tfiída 5 v˘daje bûÏné celkem 180 219 200 364

V tom. napfi. 

501x platy zam. a ost. platby

za práci 28 016 33 050

503x povinné pojistné placené

zamûstnavatelem 9 942 11 689

513x nákup materiálu 7 086 2 898

514x úroky a ost. fin. v˘daje 620

515x nákup vody, paliv a energie 22 394 17 972

516x nákup sluÏeb 20 920 21 386

517x ostatní nákupy 13 971 21 309

5171 opravy a udrÏování 13 391 19 852

519x posk. neinv. pfiísp., náhr., dary 90 100

522x neinv. dotace nezisk. org. 300 250

5331 pfiíspûvek pfiísp. org. (Z·, M·) 12 000

5345 pfievody vl. úãtÛm-sociální fond 650 1 615

5361 nákup kolkÛ 300 300

5362 platby daní a poplatkÛ 2 070 810

541x sociální dávky 71 000 73 000

5429 ost. náhrady placené obyvatelstvu 5

5499 ost. neinvest. transf. obyvatelstvu 370

590xostatní neinvestiãní v˘daje 4 130 2 990

BûÏné v˘daje celkem l86 869 200 364

konsolidace v˘dajÛ -650 -1 615

BûÏné v˘daje po konsolidaci 186 219 198 749

Tfiída 6 kapitálové v˘daje celkem 31 525 2 135

v tom napfi.: 

61xx investiãní v˘daje 31 525 2 135

V˘daje celkem po konsolidaci 217 744 200 884

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

Rozpočet městského obvodu
Slezská Ostrava pro rok 2003
(Dokonãení ze str. 2)

Může Vás zajímat
K l. lednu 2003 Ïilo v mûstském ob-

vodû Slezská Ostrava 19 909 obyvatel,

z toho v Anto‰ovicích 282, v Koblovû

1149, v Hefimanicích 2047, v Hru‰ovû

2271, v Kunãicích 763, v Kunãiãkách

1762, v Muglinovû 4260, ve Slezské

Ostravû 7375. Poãet domÛ v jednotli-

v˘ch katastrálních územích byl násle-

dující: v Anto‰ovicích 83, v Koblovû

384, v Hefimanicích 699, v Hru‰ovû

374, v Kunãicích 437, v Kunãiãkách

385, v Muglinovû 763, ve Slezské Os-

travû 1418.

Nový Řád pro veřejná pohřebiště



Od 1. ledna 2003 pfie‰la na‰e Základní

‰kola v Koblovû na Anto‰ovické ulici

55/107 do právní subjektivity. V loÀském

létû pro‰la na‰e ‰kola první etapou rekon-

strukce v hodnotû zhruba 5,5 mil. Kã. Bu-

dovy A, B a E dostaly nov˘ kabát, byly

zatepleny, stará okna byla nahrazena no-

v˘mi plastov˘mi okny se Ïaluziemi. V in-

teriéru ‰koly byla vybudována zcela nová

sociální zafiízení a v prostoru ‰aten u tû-

locviãny sprchové kouty. V projektu bylo

rovnûÏ pamatováno na handicapované

dûti, pro které byla postavena nájezdová

rampa jak pfied ‰kolou, tak ve vestibulu

‰koly. Toto v‰e by v‰ak nebylo moÏné

bez aktivní úãasti úfiadu mûstského obvo-

du a ostatních, ktefií se na opravách podí-

leli. 

PfiestoÏe hlavním pfiedmûtem ãinnosti

‰koly zÛstává stále v˘chova a vzdûlávání

ÏákÛ, neustále hledáme nové zpÛsoby, jak

tuto ãinnost vylep‰it a uãinit ji pro dûti

pestfiej‰í a zajímavûj‰í. Po ukonãení vyu-

ãování se v‰ak brány ‰koly nezavfiou

a pedagogové ‰koly a studenti PF OU vy-

plÀují voln˘ ãas dûtí pestrou nabídkou zá-

jmov˘ch krouÏkÛ. Je jich celkem 11

a jsou zamûfieny na rÛzné ãinnosti dûtí

(sport, práce s poãítaãem, anglick˘ jazyk,

ruãní práce, zdravovûda, náboÏenství,

praktická psychologie). Ve v‰ech krouÏ-

cích je zapsáno celkem 137 dûtí. 

Ke zkvalitnûní zájmové ãinnosti vy-

pracovala ‰kola spolu se SdruÏením rodi-

ãÛ projekt „Rozvoj zájmové ãinnosti”

a obdrÏela od MMO grant ve v˘‰i 30 000

korun. Získané finanãní prostfiedky byly

pouÏity na nákup sportovních pomÛcek

a potfieb, které jsou vyuÏívány nejen v zá-

jmov˘ch krouÏcích, ale i v hodinách tû-

lesné v˘chovy. V˘uka tûlesné v˘chovy je

kvalitnûj‰í a pro mnohé dûti stále patfií

mezi nejoblíbenûj‰í pfiedmûty. V˘sledky

na‰í práce vûnované dûtem ve volném ãa-

se se uÏ dostavují. V únoru získalo druÏ-

stvo odbíjené na‰í ‰koly 1. místo v turna-

ji smí‰en˘ch druÏstev, kter˘ pofiádal

DDM na Ostrãilovû ulici, dále se uskuteã-

nil jiÏ ãtvrt˘ reprezentaãní spoleãensk˘

ples pro rodiãe ÏákÛ a pfiátele ‰koly, kter˘

se setkal s neb˘val˘m zájmem ‰iroké ve-

fiejnosti, pro dûti byl uspofiádán tradiãní

ma‰karní bál s diskotékou. Po jarních

prázdninách se zúãastÀují na‰i Ïáci lyÏafi-

ského v˘chovnû v˘cvikového zájezdu

v Beskydech a na kvûten je plánován

ozdravn˘ pobyt dûtí v Chorvatsku na po-

bfieÏí Jaderského mofie. 

Snad vás ná‰ ãlánek alespoÀ tro‰ku

zaujal a pfii v˘bûru ‰koly pro své dítû zvá-

Ïíte své rozhodnutí a vyberete si zrovna tu

va‰i ‰kolu ve své obci. 

Mgr. Jana Pûãková, 
fieditelka ‰koly
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Ze školských zařízení obvodu
Právní subjektivita předškolních a školních zařízení

Ze života Základní školy v Koblově

Zápis do MŠ
v Antošovicích

Do na‰í milé ‰koliãky

chodí hodné dûtiãky. 

Hodnû hraãek tady máme, 

flétny si zafoukáme. 

Chodíme na plavání

a nic nám v tom nebrání. 

V keramice tvofiíme, 

v˘robky si zdobíme. 

Jógu rádi cviãíme

a v latinsko-americk˘ch tancích

tanãíme. 

Máme hezkou zahradu, 

hlavu plnou nápadÛ. 

KaÏd˘ je tu u nás rád, 

pfiijìte se k nám podívat!

Zápis se koná 4. a 5. bfiezna 2003

od 7.00 do 16.00 hodin. Rodn˘ list

dítûte a obãansk˘ prÛkaz s sebou. 

Tolik diskutovaná právní subjekti-

vita pfied‰kolních a ‰kolních zafiízení

je tady. Pfiinesla jim znaãnou míru

samostatnosti a suverenity, ale také

znaãnou míru zodpovûdnosti. Statu-

tární zástupce právního subjektu, te-

dy fieditel, má právo samostatnû za-

stupovat organizaci v právních úko-

nech, jako je uzavírání smluv, pfiijí-

mání a propou‰tûní zamûstnancÛ,

hospodafií s dotacemi, sponzorsk˘mi

dary apod. 

Dostali tak moÏnost rozhodování

o finanãních a rozpoãtov˘ch záleÏi-

tostech, hospodafiení s majetkem

v rozsahu, kter˘ vymezí zfiizovatel ve

zfiizovací listinû. ·kola odpovídá za

efektivní vyuÏívání finanãních pro-

stfiedkÛ, vãetnû mzdov˘ch, za perso-

nální agendu a za dodrÏování vzdûlá-

vacího programu. Vytváfií image ‰ko-

ly podle své pfiedstavy a poÏadavkÛ

a pfiedstav zamûstnancÛ. 

Zafiízení mohou také rozvíjet do-

plÀkovou ãinnost a nakládat s hos-

podáfisk˘m v˘sledkem. ¤editelky

i fieditelé mají stále stejnou dobu

pfiímé vyuãovací povinnosti a samo-

zfiejmû nesou zodpovûdnost za v‰e,

co se v zafiízení dûje. 

A proã do‰lo k pfiechodu ‰kol
na právní subjektivitu?

Zákon ã. 284/2002 Sb., kter˘m se

mûní zákon ã. 564/1990 Sb., o stát-

ní správû a samosprávû ve ‰kolství,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nû-

které dal‰í zákony, ukládá v para-

grafu 24 odstavce 4 citovaného zá-

kona obci nebo kraji, kter˘ je zfiizo-

vatelem pfied‰kolního zafiízení, ‰ko-

ly ãi ‰kolského zafiízení, které nemá

právní subjektivitu a není organi-

zaãní souãástí jiného pfied‰kolního

zafiízení, ‰koly ãi ‰kolského zafiíze-

ní, které právní subjektivitu má, za-

jistit zmûnu právní formy v souladu

s paragrafem 14 odstavce 2 a 7 a pa-

ragrafu 16 tohoto zákona do 1. 1.

2003. 

Dotknou se zmûny na‰ich dûtí?
U v‰ech ‰kolsk˘ch zafiízení velmi

záleÏí na osobû fieditelky ãi fieditele

‰koly, a to pfiedev‰ím na tom, jak˘m

zpÛsobem zorganizuje chod svûfie-

ného ‰kolského zafiízení, aby kaÏdá

‰kola byla nûãím specifická a jedi-

neãná. 

Obavy rodiãÛ ze zv˘‰ení nákladÛ

na péãi o jejich dûti jsou zbyteãné.

Aktivní spolupráce rodiãÛ s vede-

ním ‰kol umoÏní efektivnû vyuÏít

finance, které ‰koly mají k dispozi-

ci formou pfiíspûvku, coÏ fieditelky

a fieditelé pfiivítají a v rámci sv˘ch

moÏností se je budou snaÏit realizo-

vat. 

Jifiina Skafiupová, 
ãlenka poradního sboru M·MT

pro pfied‰kolní v˘chovu

Zápisy do mateřských škol v našem obvodě
M· Zámostní ulice, Slezská Ostrava: 11.-12. bfiezna

M· Bohumínská ulice, Slezská Ostrava:  18.-19. bfiezna

M· Jaklovecká ulice, Slezská Ostrava: 5.-6. bfiezna

M· Slívova ulice, Slezská Ostrava: 18.-19. bfiezna

M· Na Li‰ãinû, Hru‰ov: 3.-4. bfiezna 

M· Anto‰ovice: 4.-5. bfiezna

M· Keramická ulice, Muglinov: 18.-19. bfiezna

M· Chrustova ulice, Hefimanice: 5.-6. bfiezna

M· PoÏární ulice, Hefimanice: 5.-6. bfiezna

M· Nástupní,Kunãiãky: 18.-19. bfiezna (od 8.00 do 15.00 hodin)

M· Fr˘decká ulice, Kunãice:  12.-13. bfiezna

M· Komerãní ulice, Muglinov: 3.-4. bfiezna

Milí rodiãe, chcete – li, aby va‰e dítû

zvládlo vstup do Z·, je nejvy‰‰í ãas se

rozhodnout a dítû pfiihlásit do matefiské

‰koly, kde se nauãí komunikaci s ostatní-

mi dûtmi, podûlit se o hraãky, osvojit si

a upevnit hygienické návyky. Pobyt ve

‰kolce zkrátka rozvíjí osobnost dítûte po

v‰ech stránkách. 

V na‰í matefiské ‰kole probûhne zápis

3. a 4. bfiezna a v tûchto dnech si budete

moci zafiízení prohlédnout. 

A co na‰e M· nabízí? Jednou t˘dnû se

zde uskuteãÀuje pod vedením Mgr. Voj-

tasíkové bezplatná logopedická poradna,

své vlohy rozvíjejí dûti ve v˘tvarném ate-

liéru, nechybûjí náv‰tûvy zoologické za-

hrady, divadelních pfiedstavení a kurzÛ

plavání. Velkému zájmu dûtí se samozfiej-

mû tû‰í karnevaly, v˘lety do pfiírody

a rÛzné oslavy. Mají-li rodiãe zájem, za-

ji‰Èuje ‰kolka podle jejich finanãní moÏ-

ností i jiné akce. 

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv 
M· Na Li‰ãinû 12A, Hru‰ov

Foto z ma‰karního bálu: archiv SON

Z Mateřské školy Na Liščině

V Dûtském domovû na Bukovanské-

ho ulici ve Slezské Ostravû proÏívá své

dûtství 26 chlapcÛ a dûvãat ve vûku od

3 do 18 let. V zájmu tohoto zafiízení je

pfiiblíÏit dûtem bûÏn˘ praktick˘ Ïivot

a postupnû je pfiipravovat na vstup do

samostatného Ïivota. I nadále bez po-

moci vlastních rodiãÛ, ktefií jim tak

chybûli. 

K rozvoji sociálních kontaktÛ náleÏí

i dlouholetá spolupráce s Ostravskou

univerzitou. Z Pedagogické fakulty OU,

oboru vychovatelství, chodí do Dûtské-

ho domova na praxi studenti, ovûfiující

si zde, co v‰e práce s dûtmi obná‰í. 

Kontakt s nov˘mi lidmi znamená pro

dûti dobrou orientaci v komunikaci,

zlep‰ení chování, vybrou‰ení postupu

v seznamování a hlavnû nové poznatky

a pfiístupy ve vzudûlávání. Pro studenty

není snadné pracovat ve skupinû dûtí

mnoha vûkov˘ch úrovní, ale za nûkolik

dnÛ se v‰e srovná. 

I po skonãení studia na fakultû se stu-

denti v na‰em zafiízení zastaví a chtûjí se

s dûtmi pozdravit a blíÏe seznámit s je-

jich dal‰ími osudy. Chlapci a dûvãata si

také s mnoh˘mi dopisují a bûhem prázd-

nin se v domovû ãasto objeví pohledni-

ce s pozdravy studentÛ. 

Tato vzájemná spolupráce je urãitû

pfiínosem obûma stranám a pro studenty

v Ïádném pfiípadû jen povinnou praxí. 

Bc. Dagmar Nosálová, 
fieditelka Dûtského domova 

na Bukovanského ul.ve Sl. Ostravû

Vzájemné pochopení
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Statutární mûsto Ostrava, Magistrát

mûsta Ostravy oznamuje, Ïe dnem 20.

1. 2003 byla zru‰ena provolba 596

159 111 (odbor sociálních vûcí a od-

bor státní sociální podpory Magistrátu

mûsta Ostravy v budovû „Integrované-

ho domu”, ul. 30. dubna 3D, Morav-

ská Ostrava) a provolba 596 115 822

(odbor sociálních vûcí a odbor státní

sociální podpory Magistrátu mûsta

Ostravy v budovû Husova 7, Morav-

ská Ostrava) a nadále pro obû budovy

platí spojení provolbou 596 281 111. 

Sdělení občanům
▲ Organizace hledá k pronájmu ne-

bytové prostory o velikosti asi 150 met-

rÛ ãtvereãních v obvodû Slezská Ostra-

va. Tel. ã. 737 123 326. 

INZERCE

Ze školských zařízení obvodu
Děti z MŠ Komerční

rády cvičí
V Základní škole na Bohumínské ulici

otevřou dvě naplněné první třídy
Dûti z na‰í matefiské ‰koly si dne 30.

ledna poprvé zacviãily pod vedením

zku‰en˘ch cviãitelÛ. Tímto ukázkov˘m

cviãením zahájily sérii sportovních ak-

tivit, které jsme zorganizovali pro ra-

dost dûtí i jejich rodiãÛ. Ti byli vlastnû

iniciátory, neboÈ v dotazníku, kter˘ vy-

plÀovali zaãátkem ‰kolního roku, si tu-

to aktivitu vyÏádali. Cviãení dûtí pfied-

‰kolního vûku (a pfiípadnû prvÀáãkÛ)

bude probíhat kaÏd˘ ãtvrtek od 16 ho-

din. Rodiãe je mohou nav‰tûvovat, ale

také se jich aktivnû zúãastnit. 

Akce ve spolupráci s rodiãi se v na‰í

matefiské ‰kole staly jiÏ tradicí. Na

snímku jsou zachyceni spoleãnû s dûtmi

pfii podzimní „d˘Àové slavnosti”, jeÏ se

tak povedla, Ïe její obdobu hodláme re-

alizovat pod názvem „Velikonoce –

svátky jara“. 

Do konce ‰kolního roku chystáme

je‰tû dal‰í spoleãné akce, s nimiÏ se jis-

tû nezapomeneme pochlubit. 

Nové zájemce z fiad rodiãÛ o docház-

ku jejich dítûte do M· Komerãní zveme

na zápis ve dnech 3. a 4. bfiezna od 8.00

do 16.00 hodin. J. ·tûpánová

Pololetní vysvûdãení jsou rozdá-

na, Ïáci a vyuãující vstoupili do dru-

hé poloviny ‰kolního roku. Urãitû

nejvíce ten slavnostní a pro nû dosud

neznám˘ okamÏik proÏívali prvÀáã-

ci, i kdyÏ svou budoucí ‰kolu pozna-

li uÏ pfied zápisem. V Základní ‰kole

na Bohumínské mají totiÏ takov˘

pûkn˘ zvyk, Ïe uÏ na poãátku ‰kolní-

ho roku se budoucí prvÀáãci spolu se

sv˘mi uãitelkami z vedlej‰í matefiské

‰koly pfiijdou podívat, jak to ve ‰ko-

le, kam po prázdninách nastoupí, vy-

padá. Urãitû pak ve vût‰í pohodû

probíhá i zápis do první tfiídy, kter˘

je rozloÏen do dvou odpolední. 

Ten leto‰ní znovu prokázal, Ïe ro-

diãe budoucích prvÀáãkÛ mají o ‰ko-

lu opravdu zfieteln˘ zájem. Bylo za-

psáno celkem 56 dûtí, takÏe je pfied-

poklad otevfiení dvou naplnûn˘ch

prvních tfiíd. Rodiãe také vítají sku-

teãnost, Ïe souãasnû se zápisem do

základní ‰koly mohou své dûti zapsat

do oborÛ hudebních a v˘tvarného zá-

kladní umûlecké ‰koly, která má své

sídlo pfiímo v objektu základní ‰koly.

Jejich dûti mohou také pokraãovat ve

v˘uce cizích jazykÛ nebo se pfiihlásit

do krouÏku dramatické v˘chovy,

kter˘ jako jeden z mnoha pfii Z· na

Bohumínské ulici rozvíjí svou ãin-

nost. Oproti loÀskému roku ubylo

Ïádostí o odroãení ‰kolní docházky,

ale pfiibylo dûtí s vadami fieãí. O ‰ko-

le na Bohumínské ulici se ví, Ïe se

na odstraÀování této poruchy specia-

lizuje. 

Ani po zápise v‰ak spolupráce ma-

tefiské a základní ‰koly nekonãí.

Tfiídní uãitelky budoucích prvÀáãkÛ

se sejdou s uãitelkami matefiské ‰ko-

ly, zapsan˘mi Ïáky a jejich rodiãi

opût v ãervnu, aby byli v první ‰kol-

ní den co nejlépe pfiipraveni.  

Karel VÛjtek

Dobrá spolupráce nejsou prázdná slova

Zveme vás do školních jídelen u ZŠ
na Bohumínské a Pěší ulici

Chcete-li levnû a zdravû poobûdvat, nabízí vám jídelny pfii Z· na Bohumínské

a Pû‰í ulici levná a chutná domácí jídla. Obûdy (vãetnû nápoje) v hodnotû 35, -Kã

mÛÏete sníst buì v pfiíjemném a klidném prostfiedí tûchto ‰kolních jídelen, nebo si

je mÛÏete v jídlonosiãích odnést domÛ, do zamûstnání apod. Nabídka je urãena

v‰em obãanÛm, zamûstnancÛm firem a úfiadÛ, dÛchodcÛm apod. 

V knihovnách v obvodu opět proběhnou Dny čtenářů
V knihovnách v obvodu Slezská

Ostrava probûhnou v t˘dnu od 24.
do 28. bfiezna Dny ãtenáfiÛ. Pfiipra-
veny budou kvízy a hry a v leto‰ním
roce i poãítaãová soutûÏ „Rozumíme
si s PC?” pro dûti, odpu‰tûní sankã-
ních poplatkÛ (upomínek) a prodej
star‰ích knih pro dûti i dospûlé.

Chlapci a dûvãata ale mohou uÏ
od února prokazovat své vûdomosti

na poli literárním, a to buì v soutû-
Ïi o znalostech knih spisovatelky
Enid Blytonové nebo v soutûÏi
o znalostech svûta klasick˘ch ães-
k˘ch i svûtov˘ch pohádek. Nebojte
se, pfiijìte zkusit ‰tûstí do kterékoliv
na‰í knihovny – kaÏdého vítûze ãeká
pûkná odmûna!

·árka Kuligová, vedoucí knihoven 

obvodu Slezská Ostrava

I v leto‰ním roce se uskuteãnila

v na‰em obvodû Tfiíkrálová sbírka.

Za pfiíspûvky z obvodu Sl. Ostrava

podûkovala jednak Charita Ostrava,

jednak Charita svatého Alexandra

v Kunãiãkách.

Z dopisu Charity Ostrava uvádíme: 

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe poãátkem

ledna vycházejí do ulic koledníci,

aby pfiiná‰eli lidem radost a koledo-

vali pro ty nejpotfiebnûj‰í. Pro Chari-

tu Ostrava bylo koledníky ve mûstû

vybráno 651 594,90 Kã, z toho

v Hru‰ovû obdrÏeli koledníci ãástku

2794 Kã. Díky této pomoci bude mo-

ci Charita Ostrava i v leto‰ním roce

pfiispût tûm nejpotfiebnûj‰ím. Charita

Ostrava dûkuje v‰em, ktefií se organi-

zaãnû anebo pfiispûním finanãního

daru podíleli na realizaci Tfiíkrálové

sbírky 2003.

V˘tûÏek této sbírky je urãen na

podporu stfiedisek Charity Ostrava:

na provoz Charitního domu sv. Fran-

ti‰ka – azylové zafiízení pro lidi bez

domova ve Vítkovicích na Sirotãí

ulici 41, na provoz Charitního domu

sv. AlÏbûty – zafiízení pro pfiechodn˘

pobyt v Ostravû-Zábfiehu, Syllabova

19 a na zprovoznûní Duchovního

centra sv. Kláry – zafiízení pro zdra-

votnû postiÏené v Hrabyni. Dal‰í

ãást sbírky je urãena pro ozdravné

pobyty a volnoãasové aktivity osob

se zdravotním postiÏením, upouta-

n˘ch na invalidní vozík. âást sbírky

pÛjde na humanitární pomoc do za-

hraniãí a rozvoj charitativních aktivit

realizovan˘ch SdruÏením âeská ka-

tolická charita a Diecézní charitou

ostravsko-opavskou.

Vzhledem k tomu, Ïe finanãní pfií-

spûvky na Tfiíkrálovou sbírku 2003

bylo moÏné poslat i sloÏenkou, cel-

kové vyhodnocení této sbírky bude

zvefiejnûno v následujícím období

SdruÏením âeská katolická charita,

které je hlavním organizátorem sbír-

ky.

JUDr. Eva Teicherová, 
Koordinátorka Tfiíkrálové sbírky 

Martin PraÏák, 
fieditel Charity Ostrava

Koledníci z Charity svatého Ale-

xandra v Kunãiãkách vybrali v Hefi-

manicích 12 493,30 Kã a v Kunãiã-

kách 2624 korun. Peníze budou pou-

Ïity na rozvoj Chránûn˘ch dílen.

Úspěšní koledníci

Šance pro mladé
Mladí lidé od 16 do 24 let mají jedi-

neãnou pfiíleÏitost získat prostfiedky pro

své aktivity

1. února 2003 byl vyhlá‰en II. roãník

programu Pfiipoj se, kter˘ koordinuje

v rámci Moravskoslezského kraje ob-

ãanské sdruÏení VITA. Program je za-

mûfien na podporu dobrovolnick˘ch ak-

tivit mlad˘ch lidí ve vûku od 16 do 24

let. Ti mají do 31. bfiezna 2003 moÏnost

podat svÛj vlastní projekt a získat na je-

ho realizaci grant ve v˘‰i aÏ 50 000 Kã.

O podporu se mohou ucházet napfiíklad

organizátofii rozmanit˘ch kulturních ak-

cí, semináfiÛ a workshopÛ, sociálních

a charitativních projektÛ, umûleck˘ch

dílen, ochotnick˘ch vystoupení, ekolo-

gick˘ch a populárnû-nauãn˘ch projektÛ

apod.

Ve dnech 3.–28. bfiezna od 8.00 do

14.00 hodin nabízí obãanské sdruÏení

VITA bezplatné konzultace k podáva-

n˘m projektÛm (nutno se pfiedem ob-

jednat). Více informací získáte v kance-

láfii VITY, ul. Gen. Janou‰ka 4, Ostra-

va, 702 00, tel. ã. 596 616 155, e-mail:

vitaova@ova.comp.cz.

Z Ústavu sociální
péče v Muglinově
Krásn˘ závûr mûla vánoãní charita-

tivní akce spoleãnosti Tesco Stores

âR/SR, kdyÏ 28. 1. 2003 pfiedali její zá-

stupci Tamafie ·eligové, fieditelce Ústa-

vu sociální péãe pro mentálnû postiÏené

v Ostravû symbolick˘ ‰ek na témûfi 163

tisíc korun. Tyto peníze byly vybrány

pfii prodeji pexes bûhem adventních ví-

kendÛ v hypermarketech Tesco v Tfie-

bovicích a v Hrabové. Nejvût‰í zásluhu

na tomto úspûchu mají skauti, ktefií se

do projektu „Pomáhejte s námi – pomá-

háme dûtem” ochotnû zapojili. Potû‰i-

telné je, Ïe to byli hlavnû mladí ze 43.

stfiediska Modr˘ ‰íp z Ostravy-Zábfiehu,

ktefií jiÏ nûkolik rokÛ do ústavu chodí

a pro klienty pfiipravují pûkná spoleãen-

sko – sportovní odpoledne. Dal‰ími na-

d‰en˘mi „prodavaãi” byli také skauti

z Ostravy-Proskovic. Obû skupiny,

v praxi uplatÀující skautské ideály, se

také setkání se zástupci Tesca, kraje,

mûsta i obvodu Slezská Ostrava v ústa-

vu v Muglinovû zúãastnily. 

V pofiadí jiÏ druh˘ Li‰ãí ples je na

programu 27. února v prostorách Do-

mova pro dospûlé a kreativního ateliéru

Na Li‰ãinû ostravského Ústavu sociální

péãe pro mentálnû postiÏené. Zahájí se

polonézou a do tance bude vyhrávat Ïi-

vá hudba. Pro úãastníky, mezi nimiÏ bu-

dou i klienti z dal‰ích zafiízení ústavu, je

pfiipraven program, tombola i obãerstve-

ní. A jako milou vzpomínku na pûkné

odpoledne si v‰ichni odnesou kotilionek

s li‰ãí hlavou. M. Lindertová



Série víkendov˘ch fotbalov˘ch klá-

ní 13. roãníku slezskoostravského

zimního turnaje se uskuteãnila na dob-

fie udrÏovaném hfii‰ti pofiádající TJ Jis-

kry MCHZ Hru‰ov, kde spolu soupefii-

lo 12 fotbalov˘ch t˘mÛ z Ostravy,

Petfivaldu, Darkovic, Dolní Lutynû

a dal‰ích míst. Za pfiítomnosti skalních

fanou‰kÛ, sponzorÛ a mnoha dal‰ích

sportovních pfiíznivcÛ byl leto‰ní tur-

naj 18. ledna odstartován slavnostním

v˘kopem míãe, kter˘ za úãasti starosty

obvodu Slezská Ostrava Jaromíra

Wagnera a pfiedsedy oddílu Jiskry

Hru‰ov Petra Koblihy provedla vedou-

cí agentury Klíã a jedna ze sponzorÛ

Renáta DoleÏelová – v‰ichni tfii jsou

na snímku. 

Tento zimní turnaj vyvrcholil finá-

lem 23. února 2003 . 

Text a foto: Hana Kunzová
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Informace odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2003

Hřiště TJ Jiskra Hrušov žilo zimním fotbalem Malé kulturní výročí
Na konci února pfied tfiemi lety se

konal z iniciativy Úfiadu mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava v obfiadní síni

Slezskoostravské radnice první komor-

ní koncert. Neobyãejnû cenné prostory

skvostu secesní architektury, kter˘

v podobû budovy radnice z poãátku

minulého století ve Slezské Ostravû

máme, byly ostravské kulturní vefiej-

nosti známy odedávna. Ladné kfiivky

obfiadní sínû s noblesními ‰tukami jsou

nejen uklidÀujícím a povzná‰ejícím

prostfiedím pfii slavnostních pfiíleÏitos-

tech, ale kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ vnímá

hudbu, brzy rozpozná její mimofiádné

akustické kvality. 

Ke koncertním úãelÛm se obfiadní

síÀ vyuÏívala i v minul˘ch desetiletích.

Po nûkolik let zde probíhaly komorní

cykly pofiádané Janáãkovou filharmo-

nií, konaly se zde pfiíleÏitostné koncer-

ty soudobé hudby, ostravská televize

zde pofiídila cel˘ cyklus koncertÛ Ja-

náãkova komorního s renomovan˘mi

sólisty.

Po roce 1989 zde na‰la útoãi‰tû i Zá-

kladní umûlecká ‰kola E. Runda, která

pÛsobí v tûsném sousedství a které se

podafiilo navázat na své jedineãné po-

stavení z poãátku minulého století a sta-

la se opût jednou z nejv˘znamnûj‰ích

hudebních ‰kol v regionu. Obfiadní síÀ

nesmírnû získala také instalací varhan

v 70. letech 20. století. Tento skutek je

tfieba ocenit jako nesmírné pozitivum

vedení radnice v dobách jinak nechval-

nû proslul˘ch. Tajemníkem tehdej‰ího

ObNV ve Slezské Ostravû byl violista –

absolvent ostravské konzervatofie Ladi-

slav Ru‰aj, a pamatuji se, Ïe to byl prá-

vû on, kdo se nadchl my‰lenkou pofiá-

dání koncertÛ v obfiadní síni. V té dobû

také byly varhany krnovské firmy Rie-

ger – Kloss pofiízeny. Kon‰elé minulé

éry v‰ak tuto ãinnost pfiíli‰ nepodporo-

vali. Vzpomínám si na urputná jednání,

aby koncerty byly vÛbec povoleny, a to

i pfii tak v˘znamn˘ch akcích, jako byly

jiÏ zmínûné televizní záznamy, které

v celostátním vysílání propagovaly na‰i

radnici i obec. 

Koncem roku 1999 pfii‰el tehdej‰í

starosta obvodu Slezská Ostrava ing.

Jan Svozil s jasnou koncepcí vyuÏití

obfiadní sínû Slezskoostravské radnice

pro kulturní projekt, kter˘ vyuÏije mi-

mofiádn˘ch kvalit tohoto sálu ke stejnû

vynikajícímu kulturnímu zhodnocení.

23. února roku 2000 se zde konal první

koncert z fiady více neÏ tfií desítek pro-

gramÛ, které pfiinesly zcela mimofiádné

hudební záÏitky. 

Od uvedeného dne se komorní kon-

certy v obfiadní síni Slezskoostravské

radnice konají pravidelnû kaÏd˘ mûsíc

s v˘jimkou letních prázdnin. Jejich po-

fiadatelem je Mûstsk˘ obvod Slezská

Ostrava ve spolupráci s Janáãkovou fil-

harmonií. Na více neÏ tfiiceti veãerech

zde dosud vystoupila asi stovka vyni-

kajících umûlcÛ z âeské republiky i ze

zahraniãí. Koncerty mají svou jedineã-

nou atmosféru a jsou vÏdy nejen v˘-

znamnou kulturní, ale i spoleãenskou

událostí. Konají se pod zá‰titou staros-

ty mûstského obvodu, samozfiejmá je

i úãast ãlenÛ Rady mûstského obvodu

Slezská Ostrava, mezi náv‰tûvníky by-

li ãasto i pfiedstavitelé vedení mûsta

a hosté ze zahraniãí. Velmi dÛleÏitá je

skuteãnost, Ïe koncerty se konají také

ve spolupráci s podnikatelsk˘mi sub-

jekty, které tuto pfiíleÏitost vyuÏívají

k prezentaci sv˘ch firem a podporují

cel˘ projekt finanãnû. Proto tato mimo-

fiádnû v˘znamná kulturní aktivita neod-

ãerpává prostfiedky z rozpoãtu mûst-

ského obvodu. 

Podûkování pfii tomto malém – tfiíle-

tém v˘roãí patfií b˘valému starostovi

obvodu ing. Janu Svozilovi, kter˘ i ny-

ní, po skonãení svého funkãního obdo-

bí, v˘znamnû pomáhá s organizací ra-

dû obvodu v ãele se starostou Jaromí-

rem Wagnerem, vedoucímu odboru

‰kolství a kultury panu Pavlu Bernat-

skému za bezchybnou organizaci

a pfiedev‰ím více neÏ tfiiceti firmám

i soukrom˘m osobám, které svou fi-

nanãní podporou umoÏnily vytvofiit

kulturní hodnoty, fiadící se sv˘m v˘-

znamem mezi nejv˘znamnûj‰í v na-

‰em regionu.

Doc. Mgr. Jan Hali‰ka, fieditel JFO,
ãlen Zastupitelstva 

mûstského obvodu Slezská Ostrava

I v leto‰ním roce pfiipravil odbor DaKS ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r. o.,
bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu. Kontejnery pro velkoob-
jemov˘ odpad budou na uveden˘ch místech stát 3-4 dny. Îádáme obãany, aby do
kontejnerÛ neodkládali popel, stavební suÈ, domovní a nebezpeãn˘ odpad, kter˘ je
moÏno pfiedat do pojízdn˘ch sbûren nebezpeãného odpadu. Ty budou pfiistavovány
vÏdy jen jeden den a obsluhovány povûfien˘m pracovníkem. 
k. ú. ulice bliÏ‰í urãení

I. cyklus od 14. do 17. bfiezna 
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. ul. PstruÏí a ·krobálkovy
PstruÏí park Nadaãní
Bofiivojova-Osadní kfiíÏení ulic
Polní osada-Zdaru kfiíÏení ulic

II. cyklus od 17. do 19. bfiezna
Sl. Ostrava Nová osada u ul. Bernerovy

Na Jánské u b˘v. Domu mládeÏe
Zvûfiinská u parãíku
M. Svobody kfiiÏ. s ul. Vozaãskou
Michálka kfiiÏ. ulic Na Najmanské-Michalská
·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince
Slívova u kfiiÏ. s ul. Na Souvrati

III. cyklus od 19. do 21. bfiezna 
Sl. Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16

Kamenec parkovi‰tû za samoobsluhou
Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská kfiiÏ. s ul. U jeslí
Komerãní kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského
Hladnovská sídli‰tû – parkovi‰tû

IV. cyklus od 21. do 24. bfiezna
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 ul. Kladivovou
PoÏární u hasiãské zbrojnice

V. cyklus od 24. do 26. bfiezna
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 26. do 28. bfiezna
Hru‰ov V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou

Kanczuckého u ul. Orlovské
Na Li‰ãinû kfiiÏ. ul. V Korunce a Kotalovy

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou
Anto‰ovická u samoobsluhy
Anto‰ovická u Nové ‰achty
Anto‰ovická Na Tabulkách

VII. cyklus od 28. do 31. bfiezna
Anto‰ovice Anto‰ovická u kfiiÏ. s ul. Lopuchovou 
Koblov Îabník u domu ãp. 241/15
Hefimanice Brigádnická u kfiiÏ. s ul. Baná‰ovou
Sl. Ostrava Kramoli‰ova u kfiiÏ. s ul. âtvercovou

Keltiãkova u kfiiÏ. s ul. H˘bnerovou
Stromovka u ZOO

Kunãiãky Na Rampû u kfiiÏ. s ul. Pernerovou

Rozmístění kontejnerů pro sběr nebezpečného odpadu na rok 2003
k. ú. umístûní sbûrny datum pfiistavení
Kunãiãky ·krobálkova-PstruÏí 17. bfiezna 

Slezská Ostrava Slívova-Na Souvrati 18. bfiezna

Slezská Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16 l9. bfiezna

Muglinov Komerãní, u kult. domu 20. bfiezna

Hefimanice ·vejdova-Vrbická 21. bfiezna

Hru‰ov Na Li‰ãinû-Kotalova 24. bfiezna

Koblov Koblovská-Lamafi 25. bfiezna

Kontejnery budou pfiistaveny vÏdy od 10.00 do 18.00 hodin. 

V uplynulém období probûhly níÏe

uvedené kolaudace: 

- „Logistického centra spoleãnosti

AT Computers a. s. ”, pÛvodnû velko-

prodejna Pronto.

- Velkoobchodu umûl˘ch kvûtin

a dekoraãní keramiky – EDWILAN,

spoleãnost s r. o., na ulici Na Baranov-

ci.

- Velkoskladu technického zafiízení

budov na Rajnochovû ulici v Kunãiã-

kách.

- Dal‰í ãásti stavebních úprav Vysoké

‰koly podnikání na Michálkovické ulici.
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Úãinkují:
Pavlína Halífiová, Magdalena Rezková, 

Gabriela Urbánková - zpûv

Franti‰ek Hönig - bicí

Soh-Young Kim - klavír

Ivan KoÏu‰ník - baskytara

Janáãkova filharmonie Ostrava,
dirigent: Friedemann Riehle

Pfiedprodej vstupenek:
MIC Ostrava, NádraÏní ulice, tel. ã. 596 114 909

Pokladna DKV, tel. ã. 597 489 259
Provozní odd. JFO, tel. 597 489 294

Janáãkova filharmonie Ostrava,
Jitka Molavcová

a
Jifií Such˘

zvou na koncert v‰echny dûti a rodiãe

Joná‰ a Melicharová 
na koncertû

12. 3. 2003 od 18.00 hodin

Zazní skladby tûchto autorÛ: 
Dvofiák, Musorgskij, Mozart, Stravinskij, Britten, Grieg,

Prokofjev, Sibelius, Strauss, âajkovskij, Marcello…

Úãinkují: 
Jifií Such˘, Jitka Molavcová, Janáãkova filharmonie 

Ostrava, Roman Válek – dirigent

Pfiedprodej vstupenek:
MIC Ostrava, NádraÏní ulice, tel. ã. 596 114 909

Pokladna DKV, tel. ã. 597 489 259

Provozní oddûlení JFO, tel. ã. 597 489 294

Velbloudi patfií k dlouhodob˘m

a populárním chovancÛm ostravské

zoologické zahrady. První mládû se

zde narodilo v roce 1974 a po nûm ná-

sledovalo aÏ do souãasnosti dal‰ích 53

mlad˘ch velbloudÛ. V souãasné dobû

jsou v ostravské zoo k vidûní tfii sami-

ce. V loÀském roce k nim pfiibyl nov˘

samec jménem Fons, kter˘ pfiicestoval

aÏ z holandského Arnhemu. Vzhle-

dem k tomu, Ïe Fons je je‰tû velmi

mlad˘, plánujeme doãasné zapÛjãení

dospûlého samce ze zoo Ko‰ice. Vel-

bloudi dvouhrbí (Camelus ferus) po-

cházejí z oblasti stfiední Asie a jsou to

velice odolná zvífiata. Díky sv˘m hr-

bÛm, které jim slouÏí jako zásoba

energeticky bohatého tuku, vydrÏí bez

vody i nûkolik t˘dnÛ. KdyÏ se ale po-

té dostanou k napajedlu, jsou schopni

vypít najednou i více neÏ 50 litrÛ vo-

dy. Velbloud je velice svéhlav˘, nû-

kdy i zlostn˘ patron, a kdyÏ se „na-

‰tve”, dokáÏe velice nepfiíjemnû plivat

natrávenou potravu ve formû pách-

noucí ka‰e. Toho si pracovníci zoo

„uÏijí” zejména pfii rÛzn˘ch veterinár-

ních a manipulaãních zákrocích, jako

je nakládání velbloudÛ pfii transportu

nebo podávání lékÛ. Leto‰ní rok bude

pro na‰e velbloudy opravdu v˘znam-

n˘. Doãkají se totiÏ nového prostorné-

ho v˘bûhu na louce vedle pavilonu

africk˘ch zvífiat, kter˘ s nimi bude

ob˘vat domácí plemeno ovcí mongol-

sk˘ch. 

Leto‰ní novinkou, kterou ocení ze-

jména pravidelní náv‰tûvníci zoolo-

gické zahrady, je moÏnost koupit si na

správû zoo celoroãní permanentní

vstupenku. Zoo pfiipravila hned nûko-

lik typÛ tûchto vstupenek, a to: 

roãní nepfienosnou, znûjící na jmé-

no za 300 Kã,

zlevnûnou (dûti, dÛchodci, studenti)

za 150 Kã, 

rodinnou za 500 Kã,

roãní pfienosnou v hodnotû 500 Kã

a 250 Kã, vhodnou zvlá‰tû pro za-

mûstnavatele (moÏno platit i z FKSP). 

Více informací vám rádi sdûlí pra-

covníci v˘ukového a propagaãního

oddûlení zoo na tel. ã. 596 241 269. 

Stanislav Derlich

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

V¯KUP VOZIDEL
Za Va‰e vozidlo dostanete peníze 

ihned na ruku

Vyfiídíme ve‰keré formality 

spojené s odhlá‰ením vozidla

Vykupujeme i havarovaná vozidla

Otevírací doba: 
pondûlí-pátek od 9.00 do 17.00 hodin

sobota: od 9.00 do 12.00 hodin

Tel. ã. 596 244 581
mobil: 603 710 012

Velbloudi v zoo se dočkají nového výběhu
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Zdenûk Grabiec

SLUÎBY POH¤EBNÍ
Tû‰ínská 91, Slezská Ostrava, tel. 596 248 460,

mobil 603 253 352, www.funeralservice.cz 

Dûkujeme v‰em za projevenou dÛvûru v uplynul˘ch letech

a dovolujeme si oznámit zmûnu názvu do dal‰ích let. 

www.acordia.cz

Na webov˘ch stránkách aktuální ceník sluÏeb.

sádrokartony RIGIPS, KNAUF, UNIGYP vãetnû pfiíslu‰enství
tepelné a zvukové izolace ISOVER, ORSIL, ROCKWOOL

zateplovací systémy TERRANOVA, CALOFRIG
fasádní barvy MISTRAL, míchání v‰ech odstínÛ na poãkání!

komínové systémy SCHIEDEL
stfie‰ní okna VELUX

minerální podhledy AMF – Thermatex, Ecomin
polystyrén fasádní, podlahov˘, Styrodur, Perimetr

NNNNoooovvvváááá    sssslllluuuužžžžbbbbaaaa::::     

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. 

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

603 867 289

Soukromá firma

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Předsezonní slevy, speciálně pro Vás

Ostrava-Muglinov
ul. Betonáfiská 1

provozní doba: 7.00 – 15.30

777 626 237
596 242 561www.lekos.cz e-mail: obchod@lekos.cz


