
VáÏení spoluobãané,
na úvod bych povaÏoval za nutné

upozornit, Ïe nechci, aby se stalo pra-
vidlem, Ïe úvodní slovo v tûchto novi-
nách bude mít starosta. Jsem toho ná-
zoru, Ïe prostor by mûli dostat v‰ichni,
ktefií pfiispûjí k lep‰í informovanosti o
stavu na‰eho obvodu. PovaÏuji za nut-
né Vás informovat o situaci, která na-
stala po zvefiejnûní informace o moÏ-
ném osamostatnûní Slezské Ostravy.
Odezva na‰ich obãanÛ k této proble-
matice byla aÏ na jeden jedin˘ pfiípad
kladná. Zejména star‰í obãané vzpomí-
nají s urãitou nostalgií na jiÏ za‰lou slá-
vu Slezské Ostravy. Kdysi jedna z nej-
bohat‰ích a v˘stavn˘ch ãástí celé Os-
travy upadá. Jako jeden z posledních
reagoval na danou situaci spisovatel
Ota Filip. Jeho názor jste si mohli pfie-
ãíst v deníku Mladá fronta Dnes pod ti-
tulkem „Divím se, Ïe se Slezané chtûjí
odtrhnout aÏ teì“.  

Spisovatel, kter˘ Ïije v Nûmecku,
napsal o Slezské Ostravû  znám˘ ro-
mán NANEBEVSTOUPENÍ LOJZKA
LAPÁâKA ZE SLEZSKÉ OSTRA-
VY. V pfiekladech obe‰el pÛlku svûta.
V roce 1995 byl román vysílán jako se-
riál v âeské televizi. 

Spisovatel ve svém pfiíspûvku pfiibli-
Ïuje historii Slezské Ostravy a její ná-
silné pfiiãlenûní k Moravské Ostravû za
okupace v roce 1941. Autor se diví, Ïe
na odtrÏení od Ostravy jsme si vzpo-
mnûli aÏ teì, kdy jde Slezské Ostravû
pfiedev‰ím o peníze. Závûr jeho pfiís-
pûvku bych si dovolil ocitovat: „Kdyby
si ostravsk˘ magistrát chtûl Slezskou
Ostravu „koupit“, kdyby jí z pfií‰tího
rozpoãtu zv˘‰il pfiísun penûz, na dejme
tomu 500 mil. Kã, vyfie‰il by se pro-
blém Slezské Ostravy a mûsta slezské-
ho?“

Já si dovolím doplnit, Ïe návrh na
odtrÏení Slezské Ostravy není niãím

nov˘m. JiÏ v roce 1990 se o tomto pro-
blému váÏnû uvaÏovalo. Nakonec do-
‰lo jen k osamostatnûní Radvanic a
Bártovic a Michálkovic.

Nyní bych se chtûl vrátit do souãas-
nosti a seznámit Vás s nejdÛleÏitûj‰ími
skuteãnostmi, které se udály v posled-
ním období. V mûsíci únoru se usku-
teãnilo dlouho pfiipravované jednání s
vedením magistrátu, které reprezento-
val primátor Ing. Ale‰ Zedník a jeho
námûstek  PhDr. Ing. Jaromír Horák.
Za Slezskou Ostravu se zúãastnilo jed-
nání celé vedení na‰eho mûstského ob-
vodu a dále pak zástupci mûstsk˘ch
obvodÛ Radvanic a Bártovic Dr. Voj-
tûch Mynáfi a Michálkovic Ing. Ladi-
slav Keclík, CSc. 

Pfiedmûtem jednání bylo seznámit
vedení mûsta  se stavem a problémy,
které trápí Slezskou Ostravu. Jednání
bylo pozitivní v tom, Ïe vedení mûsta
projevilo vÛli na‰e problémy fie‰it. Dne
7. 3. 2003 se na Ïádost námûstka pri-
mátora PhDr. Ing. Jaromíra Horáka
uskuteãnila exkurze po obvodu. PrÛ-

vodce nám dûlala vedoucí odboru v˘-
stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního
hospodáfiství  Jaroslava Novotná. Trasa
byly zvolena tak, aby bylo moÏno udû-
lat si celkov˘ obraz o stavu obvodu a
vybrat vhodnou trasu pro náv‰tûvu
hospodáfiského v˘boru   Parlamentu
âeské republiky dne 23. 4. 2003, od
ãehoÏ si slibujeme moÏnou finanãní
podporu. 

Dne 17. 4. 2003 nav‰tívil ná‰ obvod
také premiér Vladimír ·pidla. Pfiedmû-
tem jeho náv‰tûvy byla Vysoká ‰kola
podnikání a.s., kde se setkal s vedením
‰koly a podnikateli mûsta Ostravy.

Dne 18. 4. 2003 se uskuteãnil na ma-
gistrátu semináfi ke vstupu âeské re-
publiky do Evropské unie za úãasti pa-
na Teliãky, Steinhubla a vedení mûsta.

Obou v˘znamn˘ch akcí se zúãastni-
lo celé vedení na‰eho mûstského obvo-
du.

Poslední z v˘znamnûj‰ích akcí byla
náv‰tûva 45 chorvatsk˘ch uãitelÛ na
Slezskoostravské radnici dne 24. 4.
2003.

VáÏení spoluobãané, závûrem této
struãné informace mi dovolte, abych
vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe se ná‰ obvod
pomalu dostává do povûdomí vedení a
zastupitelÛ mûsta i jin˘ch mûstsk˘ch
obvodÛ, Ïe na‰e snaha nevyzní na-
prázdno a Ïe budeme patfiit k tûm ob-
vodÛm, jimÏ bude mûsto vûnovat zv˘-
‰enou pozornost a více do nûj bude in-
vestovat.

Jaromír Wagner, starosta mûstského
obvodu Slezská Ostrava

Janáãkova filharmonie Ostrava pfii-
pravuje pro ostravské publikum koncert
pod názvem „Setkání dvou svûtÛ“. Ve
velkém sále Domu kultury Vítkovice
zazní 20.ãervna 2003 koncert, na kte-
rém vedle tohoto na‰eho pfiedního sym-
fonického orchestru vystoupí znám˘
romsk˘ folkov˘ soubor Gipsy Hery
Band z Karlov˘ch VarÛ. Po koncertech
hudby muzikálové, operetní nebo roc-
kové je tento projekt dal‰ím dÛkazem,
Ïe dobrá hudba nezná hranic mezi jed-
notliv˘mi hudebními Ïánry. Filharmo-

nie pod vedením dirigenta Petra Pololá-
níka zahraje nejdfiíve nûkolik populár-
ních symfonick˘ch skladeb tématicky
spjat˘ch s folklórem, jako napfiíklad
Brahmsovy Uherské tance nebo fantazii
Carmen P. de Sarasate s vynikajícím
mlad˘m houslistou Jifiím Vodiãkou, po-
té vystoupí romsk˘ folkov˘ soubor s ka-
pelníkem Ladislavem Bíl˘m a v závû-
reãném bloku zahrají oba soubory spo-
leãnû skladby jako Ba‰av mange, Laãho
dÏives romale, Sar me a dal‰í. Dirigent
Petr Pololáník je nejen autorem my‰len-

ky tento koncert uspofiádat, ale ve spolu-
práci s romsk˘m souborem tyto skladby
upravil pro symfonick˘ orchestr. První
provedení tohoto programu v Karlov˘ch
Varech vyslechlo více neÏ 2000 poslu-
chaãÛ. Doc. Mgr. Jan Hali‰ka

Zastupitelstvo mûstského obvodu
Slezská Ostrava na svém zasedání,
konaném 27.3.2003 v KD v Mugli-
novû, vzalo mj. na vûdomí ústní in-
formaci starosty o stavu mûstského
obvodu a ãinnosti jeho orgánÛ,

- navrhlo mj. zastupitelstvu mûsta
schválit návrh mûstského obvodu
Slezská Ostrava na prodlouÏení ulice
Volné na novou ulici  a na pojmeno-
vání stávající ulice Podolí a na ni novû
navazující ãást ulice názvem Na Úbo-
ãí /v k.ú.Muglinov/,

- souhlasilo mj. s celoroãním hos-
podafiením Mûstského obvodu Slezská
Ostrava, a to bez v˘hrad,

- poÏádalo mj. zastupitelstvo mûsta
podáním Ïádosti mûstského obvodu
Slezská Ostrava o poskytnutí dotace z
rozpoãtu Moravskoslezského kraje na
„Zvy‰ování pasivní bezpeãnosti na
pozemních komunikacích“ Morav-

skoslezskému kraji a o odnûtí nemovi-
tostí v k.ú.Hru‰ov ze svûfiené správy
nemovitostí mûstskému obvodu Slez-
ská Ostrava, a to: 

- dÛm ã.p. 309, ulice Husitská
21/309,

- id. 1/2 domu ã.p. 372, ulice Odle-
hlá 8/372, na pozemku parc. ã. 241 a
id. 1/2 pozemku parc.ã.241 a id. 1/2
pozemku parc. ã. 242,

- rozhodlo mj. o nabytí darem po-
zemkové parcely ã. 491/14 v k.ú. Hefi-
manice od vlastníka:Moravskoslezsk˘
kraj pro v˘stavbu chodníku u ulice
Vrbické v rámci stavby: „Kanalizace
Hefimanice – povodí âOV Orlovská,
6. etapa, vãetnû odvodnûní vozovky“,

- schválilo mj. roãní odpisové plány
hmotného a nehmotného movitého
majetku novû vznikl˘ch pfiíspûvko-
v˘ch organizací Z· a M· Mûstského
obvodu Slezská Ostrava.

Z jednání zastupitelstva

Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své 8. schÛzi 27.3.2003
rozhodla mj. o poskytnutí odmûny
dobrovolné pracovnici Peãovatelské
sluÏby,

- o uzavfiení Smlouvy o zabezpeãe-
ní sbûru a zne‰kodnûní velkoobjemo-
v˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ se spo-
leãností OZO Ostrava, s.r.o.,

- o zámûrech pronájmÛ nebytov˘ch
prostor,

- o pfiímém zadání vefiejné zakázky
malého rozsahu a uzavfiení smlouvy
podle paragrafu 49b) zákona
ã.199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch
zakázek, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-

sÛ, na realizaci stavby „V˘mûna roz-
vodÛ vody v domû Muglinovská
81/334, k.ú. Ostrava-Muglinov“,

souhlasila mj. s bezúplatn˘m vstu-
pem na ãásti tfií pozemkÛ v k.ú.Mugli-
nov pro stavbu „V˘stavba 48 byto-
v˘ch jednotek – Podolí, technická in-
frastruktura“ pro investora stavby -
Statutární mûsto Ostrava a s bezúplat-
n˘m vstupem na ãásti pozemkÛ pro
stavbu: „Oprava vodovodu a kanaliza-
ce v ulici Na Tvrzi“ v k.ú. Muglinov
pro investora stavby: Ostravské vo-
dárny a kanalizace, a.s.

Roãník XI ● bfiezen – duben 2003 ● zdarma

Slovo starosty

Z jednání rady

Vážení spoluobčané,
informuji Vás, 

že byly zrušeny termíny 
zasedání Zastupitelstev

městského obvodu Slezská
Ostrava, stanovené na dny
24. 4. 2003 a 17. 6. 2003.

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční až 26. 6. 2003
od 15.00 hodin v Kulturním

domě v Muglinově, 
ul. Na Druhém č. 4.

Jaromír Wagner, starosta

Filharmonie a romská hudba



Rada ‰koly je samosprávn˘ orgán
‰koly s kontrolními a poradními funk-
cemi. Pfiiná‰í decentralizaci ‰kolského
systému. MÛÏe podávat podnûty a
oznámení fiediteli, zfiizovateli i âeské
‰kolní inspekci. ·kola se tak otevfie ve-
fiejnosti a více se propojí s aktivitami,
souvisejícími s poznáváním a vzdûlává-
ním. Rada ‰koly bude nápomocna pfii
získávání vztahu ÏákÛ k lidem, k pfiíro-
dû, ke své obci, k její kultufie a umûní.
Spoleãnû se snad podafií integrace zne-
v˘hodnûn˘ch ÏákÛ /v souãasné dobû 
46 %/. Lep‰í spoluprací rodiãÛ se ‰ko-
lou a s mimo‰kolními, spoleãensk˘mi a
neziskov˘mi organizacemi se posílí od-
povûdnost rodiãÛ za v˘chovu a vzdûlá-
vání jejich dûtí. Spolupráce, úãinná ko-
munikace, pochopení a respekt k práci
pomohou vytvofiit odpovûdnûj‰í vztah
v‰ech zúãastnûn˘ch nejen ke svému
okolí.

Pozitivní motivací se spoleãnû poda-
fií pfiedcházet problémÛm, posílit tole-
ranci a ohleduplnost. 

V souãasné dobû je ‰ikanováno 20 %
ÏákÛ ‰kol, 47 % dûtí Z· má zku‰enost s
drogou. Provoz protidrogov˘ch kon-
taktních zafiízení, institucí a organizací
v oblasti péãe o drogovû závislé vãetnû
doléãovacích center mnohonásobnû
pfiekraãuje rozpoãet na‰eho obvodu…

Mûlo by a musí dojít ke zmûnû kli-
matu na ‰kolách. Nesmíme se vzdávat
své odpovûdnosti za dostupnost mnoha
mimo‰kolních aktivit, nenechávat v‰e

pouze na uãitelích. Jde o nejúãinnûj‰í a
nejlevnûj‰í prevenci v boji proti dûtské
kriminalitû, uÏívání drog, projevÛm ne-
tolerance apod.

Pro mimo‰kolní ãinnosti musí b˘t
umoÏnûno vyuÏívání vefiejn˘ch zafiíze-
ní, jejich zfiizování, zaji‰tûní dozoru,
údrÏby a financování. Ve vût‰í mífie by
se mûla vyuÏívat stávající zafiízení ‰kol
a ‰kolek, pomáhat vedení pfii zaji‰Èová-
ní ochrany majetku, vypomáhat pfii do-
zorech, ocenit pedagogy, ktefií se ve
svém volném ãase vûnují dûtem.

POMOZTE ¤EDITELI 
pfii sestavování RADY ·KOLY!
V kaÏdém ãlovûku je ukryt je‰tû je-

den – lep‰í - ãlovûk. Je na nás, aby-
chom podchytili zájem a talent dûtí,
pfiede‰li ne‰Èastn˘m osudÛm a uvûdo-
mili si, Ïe investice vloÏená do dûtí se
nám vrátí v podobû slu‰ného ãlovûka,
pfiipraveného pro Ïivot. Uãme se rozvíjet
schopnosti dûtí ku prospûchu nás v‰ech!!!

Rada ‰koly
Rada ‰koly je orgánem ‰koly, umoÏ-

Àujícím zákonn˘m zástupcÛm nezleti-
l˘ch ÏákÛ, pracovníkÛm ‰koly, obãa-
nÛm obce a dal‰ím osobám podílet se
na správû ‰koly. Radu ‰koly zfiizuje zfii-
zovatel ‰koly. Ve ‰kole se zfiizuje pouze
jedna rada ‰koly, a to bezodkladnû na
základû:

a/ písemné Ïádosti nejménû jedné de-
setiny zletil˘ch ÏákÛ…,

b/ písemné Ïádosti alespoÀ poloviny
pracovníkÛ ‰koly,

c/ roz-
h o d n u t í
zfiizovatele
‰koly.

R a d u
‰koly ru‰í
zfiizovatel
‰koly

a/ na zá-
kladû pí-
semné Ïá-
dosti nad-

poloviãní vût‰iny zletil˘ch ÏákÛ a zá-
konn˘ch zástupcÛ nezletil˘ch ÏákÛ, Ïá-
dost se podává formou petice ke zfiizo-
vateli ‰koly,

b/ v pfiípadû neãinnosti rady ‰koly
del‰í neÏ jeden rok.

Rada ‰koly má 6 aÏ 15 ãlenÛ. ¤editel
‰koly není ãlenem rady ‰koly. âlenové
rady jsou voleni na funkãní období
dvou let. Pokud se jedná o ‰kolu zfiizo-
vanou obcí, tak:

a/ tfietinu ãlenÛ rady jmenuje zfiizo-
vatel,

b/ tfietinu volí zákonní zástupci ÏákÛ
ze sv˘ch fiad,

c/ tfietina ãlenÛ rady ‰koly je volena
pedagogick˘mi pracovníky z fiad pra-
covníkÛ ‰koly.

Rada ‰koly
a/ schvaluje v˘roãní zprávu ‰koly,

návrh rozpoãtu ‰koly, zprávu o hospo-
dafiení ‰koly - tím plní funkci vefiejné
kontroly ‰koly,

b/ vyjadfiuje se ke koncepãním zámû-
rÛm rozvoje ‰koly, ke jmenování a od-
volání fieditele,

c/ v odÛvodnûn˘ch pfiípadech mÛÏe
podat zfiizovateli ‰koly a pfiíslu‰nému
orgánu státní správy ve ‰kolství návrh
na odvolání fieditele ‰koly,

d/ âeskou ‰kolní inspekci mÛÏe po-

Ïádat o inspekci a orgán kraje v pfiene-
sené pÛsobnosti o kontrolu hospodafiení
‰koly.

V˘roãní zpráva o ãinnosti ‰koly ob-
sahuje:

a/ charakteristiku ‰koly,
b/ pfiehled uãebních plánÛ se schva-

lovacími doloÏkami ministerstva,
c/ údaje o pracovnících ‰koly, jejich

kvalifikaci, praxi a zpÛsobilosti,
d/ údaje o pfiijímacím fiízení nebo o

zafiazování dûtí,
e/ pfiehledné údaje o v˘sledcích

vzdûlávání ÏákÛ,
f/ údaje o v˘sledcích inspekce prove-

dené âeskou ‰kolní inspekcí,
g/ údaje o mimo‰kolních aktivitách.
V˘roãní zpráva o hospodafiení 

obsahuje zejména:
a/ pfiehled o celkov˘ch pfiíjmech, po-

platcích zákonn˘ch zástupcÛ, pfiíjmech
z hospodáfiské ãinnosti a ostatních pfiíj-
mech,

b/ pfiehled o neinvestiãních v˘dajích
celkem, nákladech na platy pracovníkÛ
‰koly, ostatních osobních nákladech,
zákonn˘ch odvodech zdravotního a so-
ciálního poji‰tûní, v˘dajích na uãebni-
ce, uãební texty a uãební pomÛcky a
ostatních provozních nákladech,

c/ informace o v˘sledcích kontrol
hospodafiení, proveden˘ch orgánem
kraje v pfienesené pÛsobnosti,

d/ kopie úãetních dokladÛ, v˘kazÛ u
‰kol, hospodafiících jako pfiíspûvkové
organizace.

¤editel je povinen umoÏnit radû ‰ko-
ly pfiístup k informacím o ‰kole, zejmé-
na k povinné dokumentaci ‰koly.

Podrobnosti o postupu ustavení rady
‰koly a její ãinnosti stanoví minister-
stvo pfiíslu‰nou vyhlá‰kou.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka
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Slovo místostarostky
Rok 2003 – rok změn v našem školství

Proč je zřízení rady školy nutností 
ve všech základních školách?

Trojãátka – dûvãátka Natálka a Katefiina a chlapec Jakub – se narodila man-
ÏelÛm Irglov˘m z Kunãiãek. Blahopfiát a pfiedat dárky  pro dûti pfii‰li Andrei a
Petru Irglov˘m a babiãce Bohumile Michalczykové, která se také o trojãátka
bude starat  jako dobrovolná pracovnice Peãovatelské sluÏby, starosta na‰eho
obvodu Jaromír Wagner a místostarostka Jarmila Grossmannová.

Narodila se trojčátka

ManÏelÛm Andrei a Petru Irglov˘m se 15. 11. 2002 narodila trojãata Natálka,
Katefiina a Jakub.

Starosta Jaromír Wagner na náv‰tûvû
u manÏelÛ Irglov˘ch.

Místostarostka Jarmila Grossmanno-
vá na náv‰tûvû u manÏelÛ Irglov˘ch.

– Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘
obvod Slezská Ostrava  prostfiednic-
tvím odboru v˘stavby, Ïivotního pro-
stfiedí a vodního hospodáfiství a odboru
ochrany vod a pÛdy MMO poÏádal zá-
stupce hejtmana Moravskoslezského
kraje o fie‰ení protipovodÀové ochrany
Koblova a Anto‰ovic, a to v rámci kraj-
ské koncepce ochrany proti povodním. 

– Od 1. ledna 2003 platí nová Obec-
nû závazná vyhlá‰ka mûsta Ostravy
ã.12/2002, kterou se stanoví poplatek
za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a

odstraÀování komunálních odpadÛ. Je
uvefiejnûna na internetov˘ch stránkách
úfiadu: www.slezska.cz

– Komise ÎP pfii OV,ÎP a VH opa-
kovanû upozorÀuje obãany na moÏnost
vyuÏití bezplatného uloÏení velkoobje-
mov˘ch odpadÛ v areálu OZO v Kunãi-
cích na Fr˘decké ulici 444 (tzv. sbûrn˘
dvÛr). UloÏení se t˘ká také starého ná-
bytku. Cel˘ ãlánek k této problematice
byl zvefiejnûn v minulém ãísle Slezsko-
ostravsk˘ch novin. J. Novotná,

vedoucí odboru

Informace odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství
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Hodnocení celoročního hospodaření MOb Slezská Ostrava za rok 2002
Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská  Ostrava  sv˘m usnesením  ãís.
3/16  dne 18.12.2001  schválilo rozpo-
ãet pro rok 2002.

Podle OZV mûsta Ostravy ã.
11/2000 Statut mûsta Ostravy, v plat-
ném znûní, ãlánku 9, odst. 14., zastupi-
telstvo mûstského obvodu schvaluje
závûreãn˘ úãet spolu se zprávou o v˘-
sledcích pfiezkoumání hospodafiení
mûstského obvodu za uplynul˘ kalen-
dáfiní rok. Závûreãn˘ úãet je ãlenûn
podle platné rozpoãtové skladby a ob-
sahuje údaje podle zákona  ãís.
250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravi-
dlech územních rozpoãtÛ. Hospodafie-
ní mûstského obvodu pfiezkoumává
magistrát.

Hodnocení celoroãního hospodafiení
mûstského obvodu za rok 2002 je uve-
deno podle skuteãnosti v úãetnictví k
31.12.2002.

V pfiedloÏeném závûreãném úãtu
Mûstského obvodu Slezská Ostrava
zpracovaném v tabulkové formû je
uveden   hospodáfisk˘  v˘sledek k
31. 12. 2002,  tj.  saldo  pfiíjmÛ  a v˘-
dajÛ    …..   + 25.588 tis. Kã, po pro-
mítnutí dal‰ích ukazatelÛ je celkov˘

hospodáfisk˘ v˘sledek  k  31. 12.
2002  .....   + 19.859 tis Kã .  

Jak vypl˘vá z pfiedloÏené zprávy, je
celkové hospodafiení na‰eho mûstské-
ho obvodu za rok 2002 velmi dobré.

Ve dnech 17. 2. -28. 2.2003  bylo
provedeno pfiezkoumání hospodafiení
Mûstského obvodu za rok 2002 vãetnû
údajÛ o plnûní pfiíjmÛ a v˘dajÛ mûst-
ského obvodu a hospodafiení s majet-
kem a ovûfiení údajÛ roãní úãetní zá-
vûrky kontrolní skupinou odboru in-
terního auditu a kontroly  MMO vãet-
nû závûru, Ïe nebylo zji‰tûno poru‰e-
ní rozpoãtové káznû ani neúplnost,
neprÛkaznost nebo nesprávnost ve-
dení úãetnictví. Zji‰tûné drobné nedo-
statky budou odstranûny na základû
pfiíkazu starosty ãís. 2/2003.

Na základû tohoto závûru a pfiedlo-
Ïeného závûreãného úãtu  Zastupitel-
stvo mûstského obvodu Slezská Ostra-
va na svém 2. mimofiádném zasedání
dne 27. 3.2003  schválilo tento pfied-
loÏen˘ závûreãn˘ úãet a  souhlasilo  s
celoroãním hospodafiením Mûstského
obvodu Slezská Ostrava v roce 2002
bez v˘hrad. Ing. J. Gáliková,

vedoucí odboru financí a rozpoãtu

Tfiída 1 daÀové pfiíjmy celkem, v tom napfi.: 22 764 22 313 33 796 148,46 151,46

131x správní poplatky 1000 1000 1770 177,03 177,03
133x poplatky za ukládání odpadu 3770 3239 6531 173,24 201,64
134x ostatní danû a popl. 1994 2074 2040 102,30 98,36

z vybran˘ch ãinností a sluÏeb   
1341 poplatek ze psÛ   380 380 356 93,77 93,77
1343 poplatek za uÏívání 100 180 501 500,70 278,17

vefiejného prostranství   
1344 poplatek ze vstupného   100 100 9 8,97 8,97
1347 poplatek za provozovan˘ VHP 1414 1414 1158 81,91 81,91
1511 daÀ z nemovitostí 16 000 16 000 23 454 146,59 146,59

Tfiída 2 nedaÀové pfiíjmy celkem, v tom napfi.: 55 736 59 907 63 905 114,66 106,67

2111 pfiíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ 22 895 23 435 24 680 107,79 105,31
213x pfiíjmy z pronájmu majetku 31 641 33 161 31 520 99,62 95,05
2141 pfiíjmy z úrokÛ 300 300 1043 347,83 347,83
2210 pfiijaté sankãní platby 30 116 386,57
23xx ostatní nedaÀové pfiíjmy 900 2981 5379 597,63 180,43

Tfiída 3 kapitálové pfiíjmy celkem 0 5491 8012 145,91 

311x pfiíjmy z prodeje investiãního majetku 0 5491 8012 145,91
312x ostatní investiãní pfiíjmy 0      0 0
Vlastní pfiíjmy celkem 78 500 87 711 105 713 134,67 120,52

Tfiída 4 pfiijaté dotace celkem, v tom napfi.: 39 096 176 038 167 451 428,31 95,12

411x neinvest. pfiijaté dotace 78 216 78 255 100,05
od vefi. rozp. centrální úrovnû 

412x neinvest. pfiijaté dotace 38 446 38 763 43 912 114,22 113,28
od  vefi.rozp. územní úrovnû 

413x pfievody z rozpoãt.úãtÛ - sociální fond 650 650 621 95,54 95,54
421x invest. pfiijaté dotace 

od vefiej. rozp. centrální úrovnû 14 760 14 760 100,00
422x invest. pfiijaté dotace 

od vefiej. rozp. územní úrovnû 43 649 29 903 68,51

Pfiíjmy celkem 117 596 263 749 273 164 232,29 103,57
Pfiíjmy celkem po konsolidaci 116 946 263 099 272 543 233,05 103,59

Tfiída 8   financování 73 298 1016 - 25 588

8115 pfiebytek 3000 8883 -15 713
8113 pfiijaté pÛjãky 74 998
8224 splátka úvûru -4700 -7867 - 9875

C e l k o v é   z d r o j e 203 404 230 549 202 777 99,69 87,95

Tfiída 5  v˘daje bûÏné celkem, v tom napfi.: 180 219 194 060 195 029 108,22 100,49

511x platy zamûstnancÛ 28 016 29 193 28 213 100,70 96,64
a ost. platby za provedenou práci 

512x povinné pojistné placené zamûstnavatelem 9942 10 218 9626 96,82 94,21
513x nákup materiálu 7086 8280 6977 98,46 84,27
5141 úroky 2863 2863 100,00
515x nákup vody, paliv a energie 22 394 24 538 24 445 109,16 99,62
516x nákup sluÏeb 20 920 22 461 20 507 98,03 91,30
517x ostatní nákupy          13 971 24 610 24 198 173,20 98,33

5171 opravy a udrÏování 13 411 23 593 23 264 173,47 98,60
519x poskytnuté neinvest pfiíspûvky, 90 211 197 219,03 93,43

náhrady a vûcné dary 
522x neinvest. dotace nezisk. 300 301 293 97,66 97,33

a podobn˘m organizacím 
5361 nákup kolkÛ 300 260 168 56,00 64,62
5362 platby daní a poplatkÛ 2070 920 532 25,72 57,87
541x sociální dávky 71 000 72 116 71 820 101,15 99,59
566x neinvestiãní pÛjãky obyvatelstvu 996
590x ostatní neinvestiãní v˘daje 4130 3939 3933 95,23 99,84
6310 tvorba umofiovacího fondu 6000 6000 6000 100,00 100,00
6330 pfievody vlastním fondÛm - sociální fond 650 650 627 96,46 96,46   

- FRB 4200

BûÏné v˘daje celkem 186 869 200 710 201 656 107,91 100,47

BûÏné v˘daje po konsolidaci 186 219 200 060 196 829 105,70 98,38

Tfiída 6   kapitálové v˘daje celkem, v tom napfi.: 4025 64 055 50 126 1245,37 78,26

61xx investiãní v˘daje 4025 64 055 50 126 1245,37 78,26

V˘daje celkem po konsolidaci 190 244 264 115 246 955 129,81 93,50

Saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ 0 0 25 588 

Celkov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 0 0 +19 859
(po úpravách o dal‰í ukazatele)

ZÁVùREâN¯ ÚâET K 31. 12. 2002 (v tis. Kã)

Ukazatel Rozpoãet % plnûní 

schválen˘   upraven˘   skuteãnost     na  SR      na  UR 

O nûkterou z dávek sociální péãe
má právo Ïádat obãan star‰í 16 let, ma-
jící na území na‰eho obvodu trval˘ po-
byt. K Ïádosti je nutno doloÏit patfiiãné
doklady, které jsou rozhodující pro
pfiiznání dávky. Pokud obãan doklady
nedoruãí souãasnû s Ïádostí a neuãiní
tak ani v termínu, dohodnutém s pfií-
slu‰nou dávkovou pracovnicí, je upo-
zornûn na nutnost doplnûní Ïádosti
v˘zvou a fiízení o pfiiznání dávky je
pfieru‰eno.

Po posouzení Ïádosti jsou obãanu
dávky pfiiznány, jestliÏe je  uznán soci-
álnû potfiebn˘m.

LhÛty pro rozhodnutí jsou dány zá-
konem ã.71/1967 Sb. o správním fiíze-
ní. Podle citovaného zákona je fiízení
zahájeno dnem, kdy podání úãastníka
fiízení do‰lo správnímu orgánu pfiíslu‰-

nému ve vûci rozhodnout. Jsou –li pro
rozhodnutí zji‰tûny v‰echny podklady,
rozhoduje správní orgán bezodkladnû,
v ostatních pfiípadech je správní orgán
povinen rozhodnout do 30 dnÛ od za-
hájení fiízení. Ve zvlá‰È sloÏit˘ch pfií-
padech rozhoduje nejdéle do 60 dnÛ. 

Je tedy nutno, aby si obãané uvûdo-
mili, Ïe v˘platu dávek nelze provádût
dfiíve, neÏ je ve vûci vydáno správní
rozhodnutí a je dÛleÏité, aby Ïádosti i
potfiebné doklady pfiedali na odbor so-
ciálních vûcí pfiíslu‰n˘m dávkov˘m
pracovníkÛm vãas.

V˘platní termíny dávek sociální pé-
ãe, které jsou vypláceny pracovnicí
pokladny, jsou vypsány na nástûnce,
umístûné na odboru sociálních vûcí.

Naìa ·upíková, odbor soc. vûcí

Jak žádat o dávky sociální péče

V souladu s platnou nájemní smlou-
vou oznamujeme nájemníkÛm, ktefií v
prÛbûhu loÀského roku do konce dub-
na 2002 uzavfieli novou nájemní
smlouvu na smluvní nájemné se Statu-
tárním mûstem Ostravou – Mûstsk˘m
obvodem Slezská Ostrava, Ïe  v soula-
du s ãlánkem III. platné nájemní
smlouvy jim po uplynutí jednoho roku
zvy‰uje Statutární mûsto Ostrava –
Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava ná-
jemné o index rÛstu spotfiebitelsk˘ch
cen za rok 2002, kter˘ ãiní 1,8 %.

Nájemné se u tohoto typu smluv
zvy‰uje s úãinností od 1.5.2003.

Ing. Pavel Slab˘,
vedoucí odboru BH

Oznámení 
nájemníkům 

obecních bytů

Poděkování 
provozovatelům 
Shoppingparku 

Ostrava 
a radním MOb 

Slezská Ostrava
Nákupy v obchodních do-

mech IKEA, HYPERNOVA a
BAUMAX se díky kyvadlové
autobusové dopravû staly do-
stupn˘mi i pro obãany Kunãic a
Kunãiãek. Dennû mimo nedûlí
mohou obãané kaÏdou pÛlhodi-
nu, a to v 11. a 41. minutû v ho-
dinû, zdarma cestovat autobu-
sem ã. Z 3 ze stanice ·krobálko-
va – zastávka autobusÛ ã. 21, 22.

Dûkuji v‰em zúãastnûn˘m za
vstfiícnost.

Jarmila Grossmannová



Poãasí - nic moc. Zima, dé‰È se snû-
hem, sychravo, vûtrno.

Program - bezva! Cel˘ t˘den od
8.00 do 16.00 hodin platila nabídka ze
tfií moÏností:

1. Tûlocviãna v Z· – míãové hry,
stolní tenis, turnaje, soutûÏe.

2. Poãítaãová uãebna – jako vÏdy
„pfietlak“. Není co dodat.

3. ·kolní klub – hádanky, kvízy,

hlavolamy, turnaje, soutûÏe, stolní hry,
stfiíhání, lepení, ‰ití.

Poslední den patfiil taneãníkÛm.
Diskotéka se vydafiila a „darebové“
pfiedvedli v páteãní podveãer své lep‰í
já…. Upfiímné podûkování v‰em peda-
gogÛm. Jarmila Grossmannová
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Ze školských zařízení obvodu
Zastavení na diskotéce ve Školním klubu při ZŠ Škrobálkova Z MŠ 

na Komerční ulici
Dûti z M· na Komerãní ulici se zú-

ãastnily 28.3. pfiehlídky dûtsk˘ch vy-
stoupení „Matefiinka“ v Bohumínû.
Dûti pfiedvedly své pojetí muzikálu na
melodie z „RebelÛ“. Své vystoupení
zopakují 30. dubna v Kulturním domû
Vítkovic. Pfiijdou se na nû podívat ka-
marádi, rodiãe a v‰ichni, ktefií mají rá-
di dûti, pohyb a smích.

J. ·tûpánová, fieditelka M·
Foto: archiv M·

„Jaké byly jarní prázdniny“

Pfii nároãn˘ch kompozicích se mlad-
‰ím spoluÏákÛm tajil dech.

Dûti z M· Komerãní
V knihovnách obvodu Slezská Os-

trava probûhly v bfieznu tradiãní Dny
ãtenáfiÛ, v dubnu zajímavé soutûÏní
programy související s Velikonocemi.
Ale blíÏí se dal‰í svátky – kvûtnov˘
Svátek matek a ãervnov˘ Den dûtí,
kdy se v knihovnách opût budou pofiá-
dat mnohé akce – v˘tvarné, hudební
nebo soutûÏní.

Nová knihovna v Muglinovû na
Hladnovské ulici 49 (v blízkosti gym-
názia a vodárensk˘ch vûÏí) pfiiná‰í ná-
sledující nabídku: v rámci Svátku ma-
tek budou mít v‰echny maminky, kte-
ré se pfiijdou pfiihlásit v t˘dnu od 12.
do 16. kvûtna, moÏnost ocitnout se
mezi tfiemi vybran˘mi, které budou
moci tuto knihovnu nav‰tûvovat zdar-
ma. Pfii pfiíleÏitosti Dne dûtí budou mít
tutéÏ moÏnost dûti do 15 let, pokud se
pfiijdou pfiihlásit v t˘dnu od 2. do 6.
ãervna a pokud budou mezi tfiemi vy-
losovan˘mi, nebudou muset v této kni-
hovnû první rok platit registraãní po-
platek.

Knihovna na Hladnovské ulici 49
v Muglinovû

Pondûlí: 10.00 - 12.00, 
13.00 – 18.00 hodin

âtvrtek: 10.00-12.00,
13.00-17.00 hodin

Pátek: 9.00 – 12.00,
13.00 – 16.00 hodin

K dispozici je internet.

Knihovna na Dûdiãné ulici 10 ve
Slezské Ostravû

Pondûlí: 9.00 – 12.00,
13.00 – 17.30 hodin

Úter˘: 12.00 – 15.00 hodin
âtvrtek: 9.00 – 12.00,

13.00 – 17.30 hodin

Knihovna na Holvekovû ulici 44 v
Kunãiãkách

Úter˘: 9.00 – 12.00, 
12.30 –17.00 hodin

âtvrtek: 9.00 – 11.00, 
11.30 – 15.00 hodin

K dispozici je internet.

Knihovna na ulici 
Na Druhém 4 v Muglinovû
Pondûlí: 9.00 – 11.30, 

12.30 – 17.00 hodin

Knihovna na Vrbické ulici 133 v
Hefimanicích

Úter˘: 9.00 – 11.30, 
12.00 – 16.00 hodin

Knihovna v objektu Z· na Anto-
‰ovické ulici v Koblovû

Pátek: 11.00 – 14.30 hodin.
·árka Kuligová,

vedoucí knihoven 
obvodu Slezská Ostrava

Knihovnický koutek

Zveme vás na jarní montérské putování Beskydami
Uplynulo jiÏ ãtvrt století od doby,

kdy se konal první roãník Jarního
montérského putování. 

Pokud se chcete i vy zúãastnit 25.
jubilejního roãníku, dostavte se 24.
kvûtna mezi 6. a 10. hodinou podle
smûrovek z nádraÏí v Ostravici  k
horskému hotelu Montér. Náv‰tûvníci

jakéhokoliv vûku  a zdatnosti si zde
budou moci vybrat z nabízen˘ch tras
pro pû‰í od 12 do 100 km a pro cyk-
listy na horsk˘ch kolech od 22 do 100
km. 

V cíli bude kaÏd˘ odmûnûn – rado-
stí z plnû proÏitého dne, pamûtním
listem s potvrzením absolvované dél-

ky trasy, na‰ívaãkou Montérského
putování a pfiíleÏitostn˘m razítkem.

Dûti budou mít moÏnost získat fi-
gurku Toulavého náprtsku. Neobá-
vejte se, pfiimûfienû nároãné trasy
zvládne kaÏd˘ zdrav˘ ãlovûk. BliÏ‰í
informace získáte na tel. ã. 596 125
996/linka 26, Ing.Zdenûk Olbfiímek.

Zimovali u nás!
Je v‰eobecnû známo, Ïe v zimû táh-

nou ptáci ze severních zemí na jih do
tepl˘ch krajin. Je v‰ak stûÏí uvûfiitelné,
Ïe urãité druhy ptákÛ na‰ly zimovi‰tû
u nás na fiece Odfie. Pfii denním pozo-
rování, kde lze vystaãit s dalekohle-
dem, vidíme mezi hru‰ovsk˘m mos-
tem a Bohumínem pod Koblovem a
Anto‰ovicemi zimování ptákÛ, které
zde v nedávné minulosti nebylo moÏ-
né spatfiit, neboÈ voda „záfiila“ duhov˘-
mi barvami olejÛ a vydávala pachy
v‰eho druhu. Îivot v tomto Ïivotním
prostfiedí byl pro ptáky a ryby úplnû
vylouãen. V souãasnosti je voda, pro-
tékající touto lokalitou neuvûfiitelnû
ãistá. ¤eka Odra vytváfií tak zdravé Ïi-
votní prostfiedí pro Ïivot ptákÛ, Ïe zde
zÛstávají na zimu a nepotfiebují táh-
nout do teplej‰ích krajÛ. V tisících ku-
sech se zde vyskytuje kachna divoká
(bfiezÀaãka). Velkou raritou je kormo-
rán velk˘, jenÏ zde pfied 40 lety nebyl
vÛbec vidûn. Nyní má na Odfie své no-
covi‰tû a dá se pfiedpokládat i jeho za-
hnízdûní. Tento pták zkonzumuje den-

nû vût‰í mnoÏství ryb ,a tak si lze pfied-
stavit, jaké kvantum fieka Odra vydá
tûmto jedlíkÛm. Rybáfii je urãitû ve
svém revíru nepfiivítají. ZÛstává u nás i
racek chechtav˘, kter˘ u nás dfiíve ne-
zimoval, mÛÏeme vidût také racky
stfiíbfiité, boufiní nebo mofiské. Jeden z
nejhezãích ptákÛ, ledÀáfiek fiíãní, kter˘
má nejvût‰í nároky na ãistou vodu, ta-
ké ãasto loví ryby ve vodách Odry.
Lze také pozorovat majestátní let orla
mofiského, k nám pfiiletûv‰ího ze se-
versk˘ch krajin. Nechybí ani volavka
popelavá a bílá, morãák velk˘ a bíl˘,
kachna chocholatá, polák velk˘, lyska
ãerná, potápka malá a slípka zelenono-
há.

V‰echno zkrátka nasvûdãuje tomu,
Ïe pfiírodní podmínky se natolik zlep-
‰ily, Ïe ptáci zde nalézají klid, mír a
hojnost potravy na nenápadném toku
fieky Odry. A z ryb, uloven˘ch v ãisté
fiíãní vodû Odry, se radují samozfiejmû
také rybáfii.

Alfréd Kubenka,Valter âuraj 
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Z dopisů našich čtenářů

Tam, kde jsou v bytech nainstalová-
ny termostatické hlavice na ventilech
otopn˘ch tûles (radiátorÛ), je nutné,
aby nebyly schovány za záclonou, zá-
vûsem a podobnû. V uveden˘ch pfiípa-
dech dochází k jejich nadmûrnému
ohfiátí, které vede k uzavfiení ventilu a
radiátor pfiestává topit!

Dlouhé záclony a závûsy pfied radiá-
tory mají je‰tû jeden nedostatek – za-
braÀují pfienosu tepla do prostoru po-
koje a naopak nadmûrnû ohfiívají pro-
stor kolem radiátorÛ a oken, ãímÏ do-
chází ke zbyteãn˘m tepeln˘m ztrátám.

V dobû topné sezony je tedy nutné,
aby záclony, závûsy, skfiínû apod. ne-
bránily správné funkci radiátorÛ. 

Termostatická hlavice umístûná na
radiátorovém ventilu „umí“ automa-
ticky udrÏovat poÏadovanou teplotu

pokoje. Pokud poÏadujeme v pokoji
teplotu vût‰í, musíme pootoãit hlavicí
na vût‰í v˘kon. 

Celoroãnû uzavfien˘ radiátor pfiinese
nájemníkovi úsporu ve v˘‰i maximál-
nû 60 %, ostatních 40 % nákladÛ jsou
náklady stálé, které nelze manipulací s
ventilem ovlivnit! DÛvodem tûchto
fixních nákladÛ je fakt, Ïe byt nelze ze
stavebního a hygienického hlediska
zcela nevytápût a také to, Ïe náklady
za energií tvofií ãást celkov˘ch nákla-
dÛ za teplo. Uveden˘ princip fixních
nákladÛ také omezuje „vykutálené“
nájemníky, ktefií zcela odstaví své to-
pení a nechají se vytápût sv˘mi souse-
dy sousedícím zdivem, ãi procházejí-
cím tepl˘m potrubím. Podobn˘m „vy-
kutálen˘m“ poãinem je nastavení ter-
mostatické hlavice do polohy, kdy ra-

diátor je hork˘ jen po pomûrov˘ mûfiiã
tepla. Vidina úspory je tak silná, Ïe ná-
jemník pomíjí zv˘‰ení vlhkosti bytu,
které vede spolu s nevûtráním k v˘-
skytu plísní. Vlhkost v bytû rovnûÏ
sniÏuje tepelnûizolaãní vlastnosti zdi-
va, coÏ se projeví sníÏením teploty v
bytû a zv˘‰en˘mi náklady za otop.

Otopná tûlesa -  radiátory jsou v˘-
konovû dimenzovány na trval˘ otop
pokoje, pokud je radiátor utlumen a
následnû zprovoznûn, doba za kterou
dojde k ohfiátí pokoje je znaãná. V pra-
xi to znamená, Ïe pokud nûkdo utlumí
radiátor dennû na dobu nûkolika ho-
din, nelze v tomto prostoru nikdy do-
sáhnout komfortní teploty!

TakÏe na závûr: Chcete mít v poko-
ji tepleji? Nastavte na termostatické
hlavici vût‰í teplotu, odstraÀte dlouhé

záclony a závûsy z prostorÛ radiátorÛ a
omezte manipulaci termostatick˘mi
hlavicemi. Pokud ani tato opatfiení ne-
pomohou k dosaÏení komfortní teploty
ve va‰em bytû (cca 22 °C), oznamte
své potíÏe majiteli objektu, kter˘ pod-
nikne kroky potfiebné k nápravû. 

Jifií Kaãírek

Jak se vyhnout potížím s teplem ve vašem bytě?

Slezská Ostravo, jak dál
V minulém ãísle Slezskoostrav-

sk˘ch novin jsem si se zájmem pfieãetl
úvodní slovo starosty p. Jaromíra
Wagnera. Podle mého názoru byl jin˘
neÏ ta, která jsme byli zvyklí ãítat v
minul˘ch volebních obdobích. Je tfieba
odchod‰ímu  vedení radnice podûko-
vat za úpravy cest, chodníkÛ, plynofi-
kaci, opravy bytov˘ch domÛ a ostatní
vykonanou práci a podívat se na start
nového vedení s jeho plány do bu-
doucna. Zaãal tak, jak zaãal – s oãesa-
n˘m rozpoãtem, pfiidûlen˘m mûstem
Ostrava, a z toho vypl˘vajícím nápa-
dem na odtrÏení od Ostravy. Ale mys-
lím si, Ïe za to nemÛÏe nové vedení,
ale sklízí plody ze sémû, zasetého ke
konci minulého období.

V‰echna stanoviska pro a proti od-
louãení od Ostravy je nutno podle mne
podrobnû prozkoumat. Pravdou je, Ïe
Slezská Ostrava je svou rozlohou nej-
vût‰ím obvodem v Ostravû, kaÏd˘
ãtvrt˘ obãan obvodu je nezamûstnan˘,
znaãné procento obyvatelstva tvofií se-
niofii, dlouhodobé jsou problémy s me-
tanem… Zde si neodpustím poznám-
ku, kterou mi fiekl jeden znám˘: „Ta-
kov˘ zniãen˘, zanedban˘ obvod se
stejnû vylidní, nestojí za to zde inve-
stovat, turisté nemají kam jít…” Já
osobnû se s tímto ãlovûkem dlouho ne-
chci setkat, tato slova ve mnû zanecha-
la smutek a lítost.

Nyní se vrátím k dal‰ím odstavcÛm
úvodního slova. Nestálo by za to na-
bídnout Centrální hfibitov mûstu Ostra-
va…? A Slezskoostravsk˘ hrad?
Vlastníkem je nyní mûsto Ostrava.
Myslím si, Ïe stojí za to se o tuto pa-
mátku  zaãít starat. ¤e‰ením není visa-
cí zámek na vratech. Pokusy s hradem
nûco dûlat tady jiÏ byly, ale byly ne-
zi‰tné? O Slezskoostravsk˘ hrad má
zájem firma Ostravské v˘stavy i Spo-
leãnost pro kulturu a umûní. Mám za
to, Ïe by vedení radnice mohlo tuto
iniciativu podpofiit. Pfiineslo by to za-
traktivnûní tohoto území. Mohla by

zde b˘t vytvofiena zóna volného ãasu a
odpoãinku, obzvlá‰tû ve spojení s v˘-
stavi‰tûm âerná louka, s pofiádáním
kulturnû–spoleãensk˘ch akcí apod.

Chtûl bych se také zmínit o Anto‰o-
vick˘ch rybnících, které by se daly vy-
uÏít napfiíklad pro pfiímûstskou rekrea-
ci, pro kulturnû–sportovní vyÏití apod.
Do budoucna je moÏné poãítat s bota-
nickou zahradou, ale se vhodnû vybra-
nou lokalitou, podle mne nejlépe u zoo
a vytvofiit tak centrum pro poznání
fauny a flóry. Do tûchto úvah by bylo
moÏné zakomponovat i lanovku, která
by navazovala na dfiívûj‰í dráhu. Její
trasa by vedla od Ústfiedního autobu-
sového nádraÏí po zoologickou zahra-
du, a to se zastávkami – b˘val˘ areál
Karoliny, Slezskoostravsk˘ hrad, Tro-
jické údolí apod. Nechtûl bych se v‰ak
dostat do fií‰e fikce. Jistû, Ïe se v‰e od-
víjí od finanãních prostfiedkÛ, územní-
ho plánování atd. Je v‰ak tfieba zaãít.
Vidíme to v jin˘ch obvodech mûsta
Ostravy, nebo v jin˘ch, men‰ích mûs-
tech. Jistû by se na‰li investofii, aÈ uÏ
na‰i nebo zahraniãní, bylo by moÏné
vyuÏít fondÛ Evropské unie, zkrátka
jen do toho jít. 

Ze závûreãn˘ch vût ãlánku pana sta-
rosty je vidût, Ïe první kroky ke zlep-
‰ení souãasného stavu Slezské Ostravy
byly zahájeny jednáními a naplánova-
n˘mi následn˘mi jednáními na Magis-
trátu mûsta Ostravy. Vedení radnice ji-
stû nedosáhne toho, co bude chtít,
hned, bude to stát jistû hodnû úsilí a 
trpûlivosti, hledání správn˘ch cest. 

Osobnû jsem p. starostovi pfiedal ná-
mûty na fie‰ení nûkter˘ch problémÛ.
Doufám, Ïe nezÛstanu sám, Ïe jiní ob-
ãané také nebudou lhostejní k souãas-
né situaci v obvodû, nebudou kritizo-
vat v hospÛdce, pfies ploty, ale pfiispûjí
sv˘mi názory, návrhy i aktivitou k fie-
‰ení rÛzn˘ch problémÛ.

Jifií ·árek,
Kunãice

(redakãnû upraveno)

Květen v ostravské zoo
Tak jako kaÏdé jaro ,objevila se v

ostravské zoologické zahradû fiada no-
v˘ch pfiírÛstkÛ. V pavilonu primátÛ
pfiibyl  mal˘ sameãek indické opice
hulmana posvátného , rodina mada-
gaskarsk˘ch opic lemurÛ kata   se roz-
‰ífiila o dvû nová mláìata. Malí kloka-
ni zaãínají nesmûle opou‰tût vaky pûti
velbloudích samic a v pavilonu afric-
k˘ch kopytníkÛ se narodili dva hfie-
beãci zeber Grévyho. V expozici vzác-
n˘ch jelenÛ sika vietnamského uvidí
náv‰tûvníci hned tfii leto‰ní kolouchy.

Vedle nov˘ch mláìat se náv‰tûvní-
ci, zejména dûti, mohou tû‰it na jiÏ tra-

diãní Den s Revírní bratrskou poklad-
nou, kter˘ se uskuteãní v sobotu 24.
kvûtna. Dal‰í dvû akce probûhnou v
sobotu 31. kvûtna a v nedûli 1. ãervna.
První bude Den s rádiem Frekvence 1
a druh˘ Den s GE Capital bank. Sou-
ãástí kaÏdé akce budou soutûÏe a hry
pro dûti.

V prÛbûhu kvûtna bychom rádi pro
náv‰tûvníky otevfieli jiÏ avizovan˘ no-
v˘ velbloudí v˘bûh.

Zoologická zahrada je v prÛbûhu
kvûtna a ãervna otevfiena kaÏd˘ den od
8.00 do 19.00 hodin, pavilony se zaví-
rají v 18.00 hodin. Stanislav Derlich

Samice lemura kata nosí svá mláìata zpoãátku na bfii‰e, a kdyÏ je mládû vût‰í –
na zádech. Foto: Sylva Jufiíková

Zajímavé výstavy
V areálu národní kulturní památky

Dolu Michal v Michálkovicích bude
do 6. ãervence 2003 otevfiena v˘stava
fotografií z dÛlního prostfiedí. Autory
fotografií jsou ·tefan ·pic a Radomír
Krygiel, ktefií v minulosti pracovali v
dolech v rÛzn˘ch hornick˘ch profe-
sích. K realizaci tohoto projektu tedy
pfiistupovali s bohat˘mi Ïivotními zku-
‰enostmi, coÏ jim umoÏÀovalo vûro-
hodné vystiÏení celkové atmosféry

dÛlního prostfiedí. Náv‰tûvníci se tak
prostfiednictvím fotografií podívají do
míst, kam se ãlovûk bûÏnû nedostane.
B˘valí havífii budou moÏná pfiekvape-
ní dne‰ním technick˘m vybavením
dÛlních provozÛ a ti souãasní zase 
úhlem pohledu autorÛ na tuto práci. 

V ãervnu a ãervenci  zde také bude
instalována  fotografická v˘stava „Îi-
dovské památky Moravy a Slezska“.
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Rady zahrádkářům

Pfiesto, Ïe v nákupních stfiediscích
obchodních fietûzcÛ mÛÏeme koupit
pomûrnû ãerstvou zeleninu v‰eho dru-
hu a v kaÏdém mnoÏství a ãase, stále
existuje mnoho zahrádkáfiÛ nebo maji-
telÛ pfiídomních zahrádek v potu tváfie
dob˘vajících ze záhonÛ mrkev, cibuli
ãi hlávku zelí. Tím chci naznaãit exi-
stenci ortodoxních pûstitelÛ, hobbistÛ
nebo jen ãapkovsk˘ch lidiãek, ktefií se
‰Èourají v záhonech a mají radost z
dobfie vze‰lé, fiádkující se petrÏele ne-
bo salátu, ale i kvûtin, ovocn˘ch kefiÛ a
stromÛ a okrasn˘ch dfievin.

Tûmto tvrdohlav˘m „mezkÛm“ chci
vûnovat svÛj ãlánek o kvalitû zeminy.
Platí, Ïe úrodnost pÛdy je závislá pfie-
dev‰ím na mnoÏství humusu v ní obsa-
Ïeného. Doba, kdy se tvrdilo, Ïe úrod-
nost je dána mnoÏstvím hlavních Ïivin
a poãalo se hnojit jen a jen strojen˘mi
hnojivy, je uÏ za námi. Pfiitom se zapo-
mnûlo , nebo se alespoÀ neuvádûlo, Ïe
mnoÏství Ïivin je závislé na mnoÏství
humusu, kter˘ pfiedev‰ím dokáÏe udr-
Ïet potfiebné stavební a stopové prvky
(napfi. dusík, fosfor, draslík, vápník,
Ïelezo, mangan, mûì, bór, molyb-
den…).

V bûÏn˘ch polních tratích, ale i za-
hradách, je v pÛdním profilu cca 4 – 6
procent humusu. V Holandsku, ale i v
nûkter˘ch jin˘ch zemích, je tato hod-
nota daleko vy‰‰í, a to i pfies 10 %.

Takovéto pÛdní hodnoty mívají u
nás jen zahradnictví.

Kdo chce tedy dosáhnout slu‰n˘ch
v˘nosÛ a pûkného a zdravého vzhledu
porostÛ, velk˘ch kvûtÛ a zdravého
ovoce, mûl by se snaÏit, aby v jeho
pûstebním profilu bylo co nejvût‰í
mnoÏství humusu a i dobré PH zeminy
(v rozmezí 6,5 – 7). Tím zároveÀ docí-
lí dobrou jímací kapacitu, takÏe ani pfii
intenzivní závlaze nedojde k vyplavo-
vání Ïivin do spodiny. V humózní ze-
minû je zároveÀ i velké mnoÏství

vzduchu, a tím i mikroorganismÛ a ne-
dochází k uléhavosti pÛdy. ZároveÀ je
dÛleÏité, Ïe nedochází k pfiedusíkování
pûstované zeleniny.

A jak docílit zv˘‰eného mnoÏství
humusu? Metoda je jednoduchá, i
kdyÏ trochu pracná. Pfiedev‰ím sou-
stavnû dodávat do pÛdy více, neÏ  jsem
z ní vydobyl. Ve‰kerou hmotu nechá-
vat v místû a je‰tû organicky hnojit.
Zahradu je nutno stále o‰etfiovat, udr-
Ïovat, ãímÏ získáme zelenou hmotu,
kterou stále a prÛbûÏnû kompostuje-
me. Ve‰keré pokosené a vytrhané po-
rosty, ofiezané vûtve, shrabané listí,
kuchyÀsk˘ organick˘ odpad, ofiezané
uschlé kvûtiny, to v‰e kompostujeme,
nebo podle potfieby zar˘váme. Kom-
post po úpravû pfiesát˘ pouÏíváme k
pfiímému hnojení trávníkÛ, záhonÛ ne-
bo stromÛ.

Dal‰í moÏností je zar˘vání chlévské
mrvy nebo ra‰eliny, dnes tûÏce dostup-
n˘ch. A pokud neseÏenete hnÛj, exis-
tuje na trhu ‰iroká nabídka semen na
v˘sev zeleného hnojení. Vfiele se do-
poruãuje v kombinaci s pouÏitím kom-
postu.

A je‰tû poznámka k likvidaci spad-
l˘ch hnilobn˘ch ovocn˘ch plodÛ. Je-
jich kompostováním bychom kompost
velmi znehodnotili. Proto vykopeme
nebo vyryjeme na dva r˘ãe hlubokou
r˘hu, do níÏ postupnû sypeme posbíra-
né plody a zasypáváme vápnem a ze-
minou. Spadlé plody soustavnû sbírá-
me, jednak proto, aby ne‰ífiily vyzrálé
houbové choroby, jednak proto, aby se
na nû neslétal hmyz, kter˘ rozná‰í ná-
kazy zpût na zdravé ovoce na stro-
mech.

A prosím, nevozte spadané ovoce
ani ke hfibitovnímu plotu v Muglinovû,
ani na hromady kolem Komerãní a
KfiíÏkovského ulice! Ty loÀské je‰tû
neshnily, a pfiesto jsou tam k vidûní
nové  hromady kamenitého odpadu.

Jaromír Jan‰ta, Muglinov

Jak zlepšit úrodnost půdy
Ve dnech 1. – 4. kvûtna od 9.00 do

17.00 hodin se uskuteãní v areálu Za-
hradnictví Korner v Koblovû u Hfibi-
tovní ulice jiÏ 7. jarní zahradnická
prodejní v˘stava, tentokrát s pohád-
kov˘m pfiekvapením pro dûti. Vysta-
vovány budou okrasné dfieviny, tro-
pické dfieviny, letniãky, rostliny na
balkony, skalniãky, ovocné stromky,

rÛÏe, kaktusy, vodní rostliny, zemi-
ny, hnojiva a postfiiky, zahradní ná-
bytek a zahradní technika. Chybût
nebude degustace a prodej morav-
sk˘ch vín.

Slosování o ceny probûhne 4.
kvûtna v 17 hodin v areálu zahrad-
nictví.

Spojení: autobusem ã. 52 (zastáv-
ka U ‰koly) a trolejbusem ã. 106
(toãna).

Pozvánka na zahradnickou
výstavu

Přijďte se podívat 
na závody v agility

Máte doma pejska, kter˘ se nudí?
Kter˘ si dûlá, co chce a vy mu chcete
poskytnout zajímavou náplÀ dne,
ukáznit ho a zabavit? Pak byste mûli
vûdût, Ïe ideální zábavou pro psa
v‰ech vûkov˘ch kategorií a témûfi
v‰ech plemen vãetnû kfiíÏencÛ je spor-
tovní aktivita naz˘vající se agility.
Provozovat ji se psem mÛÏe kaÏd˘. 

Agility je sportem, pfii kterém se
prostfiednictvím hry vytváfií velmi úz-
k˘ kontakt mezi psovodem a psem,
kter˘ je úplnû voln˘, nemá obojek ani
vodítko a na pokyn psovoda pfiekoná-
vá rÛzné kombinace pfiekáÏek a uãí se
tak hbitosti, poslu‰nosti, nebojácnosti
a mnoha dal‰ím vlastnostem. âlovûk
mÛÏe díky agility trénovat nejen svou
fyzickou kondici, ale i trpûlivost, vytr-
valost, sebeovládání.

Pokud se chcete sv˘m pejskÛm vû-
novat, pokud jim chcete poskytnout
zábavu (protoÏe agility je pro nû sku-
teãnou zábavou, pokud se správnû tré-
nuje), pfiijìte se podívat na cviãi‰tû
ZKO Slezská Ostrava Na Jánské, kde s
pejsky cviãíme, rádi se vám budeme
vûnovat.

Agility vzniklo pfied dvaceti lety a v
âeské republice se provozuje od roku
1992. V celé republice je v souãasné
dobû asi 40 oblastních skupin, mezi ni-
mi skupina Permoník, mající své sídlo
na cviãi‰ti ZKO Na Jánské ve Slezské
Ostravû. V fiadách této skupiny jsou
zku‰ení instruktofii, ktefií agility cviãí
od roku 1996. Mají za sebou fiadu ví-

tûzství v rámci tuzemsk˘ch i zahraniã-
ních závodÛ. Patfií k nim napfiíklad
dvojnásobn˘ titul Mistra republiky
mládeÏe, titul Mistra republiky belgic-
k˘ch ovãákÛ a pfiedev‰ím nejcennûj‰í
úspûch – titul Mistra svûta psÛ bez
prÛkazu pÛvodu a kfiíÏencÛ z roku
2001, patfiící na‰í ãlence a instruktorce
Lence Sedláãkové. Titul mistra svûta
vybojovala jako sedmnáctiletá.

Chcete-li vidût, jak agility vypadá,
mÛÏete se pfiijít podívat na  cviãi‰tû Na
Jánské, kde od bfiezna cviãíme kaÏdé
pondûlí a stfiedu od 16.00 hodin, a po-
kud nejsou soutûÏe, i v nedûli od 11.00
hodin.

Pravidelnû kaÏd˘ rok pofiádáme jak
klubové, tak celorepublikové závody,
vût‰inou se zahraniãní úãastí. Organi-
zovali jsme Mistrovství republiky
mládeÏe v roce 2001 na âerné louce,
Mistrovství Evropy juniorÛ v porub-
ské sportovní hale v loÀském roce a v
leto‰ním roce pfiipravujeme na na‰em
cviãi‰ti Na Jánské na 3. – 4. kvûtna
2003 dvoudenní závody agility, na
které srdeãnû zveme v‰echny, kdo ma-
jí rádi pejsky a  rádi se podívají na to,
co v‰e lze ãtyfinohé kamarády nauãit
pravideln˘m v˘cvikem.

Ve‰keré dotazy vám rádi zodpoví a
informace poskytnou pfiedsedkynû
OSA Permoník Naìa Sedláãková
(tel.ã. 596 238 107) pfiíp.777 892 458,
nebo v˘cvikáfi Lenka Sedláãková (mo-
bil 608 959 862), pfiípadné dotazy zod-
povíme i na adrese: permonik@per-
monik.cz. Ve‰keré podstatné informa-
ce najdete také na na‰ich interneto-
v˘ch stránkách www.permonik.cz.

Naìa Sedláãková
(redakãnû zkráceno)

Mistrynû svûta Lenka Sedláãková

● V posledním bfieznovém dnu
demonstrovalo asi 1 500 zamûstnan-

cÛ akciové spoleãnosti ISPAT Nová
huÈ pfied branami této nejvût‰í hutní
firmy u nás. Odboráfii tak chtûli vy-
jádfiit svÛj nesouhlas se sniÏováním
poãtu pracovních míst.

● Do prvních tfiíd základních ‰kol
v na‰em obvodu bylo zapsáno 170

dûtí.

Krátce

O tom je pfiesvûdãena 24letá  Lucie
Hejnalová z Hefimanic, jíÏ  tento druh
sportu pfiirostl k srdci uÏ v dûtství. Zá-
pal pro kopanou ji neopustil ani v dobû
studií, kdy hrála za fotbalová dívãí
druÏstva Klobouky a Brno. V souãas-
nosti je kapitánkou dívãího druÏstva
kopané DFC Sokol
Krásné Pole. Do to-
hoto t˘mu se zájem-
kynû o zmínûn˘ druh
sportu mohou pfiihlá-
sit. Od listopadu do
dubna je potom ãeka-
jí tréninky v tûlocviã-
nû a pfiátelské zápasy,
ve zb˘vajících mûsí-
cích tréninky na fot-
balovém hfii‰ti a ty
nejlep‰í úãast v zá-
kladní sestavû t˘mu,
hrajícího v 1. Morav-

skoslezské lize Ïen. „Pfiála bych si, aby
se u nás vûnovalo dívãímu fotbalu tolik
pozornosti a prostfiedkÛ, jako v jin˘ch
zemích, kde se dívãí kopaná hraje pro-
fesionálnû. Tato skuteãnost by se jistû
kladnû odrazila jak na v˘konnosti, tak
na pfiístupu hráãek,“ dodala Lucie.

Dívčí fotbal má budoucnost

Dívãí fotbalové druÏstvo Krásné Pole. Foto: archiv SON
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Úvûry z FRB – Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2000, o Úãelovém fondu oprav
a modernizaci obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a o
poskytování úvûrÛ z tohoto fondu v platném znûní.

Z tohoto fondu lze za podmínek stanoven˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰-
kou poskytovat úãelové úvûry vlastníkÛm obytn˘ch domÛ na území mûstského
obvodu, a to:

Druh (úãel) úvûru maximální v˘‰e                    
úrok. sazba

Oprava stfiechy, komínÛ, vãetnû klempífisk˘ch do 50 tis. Kã na jeden dÛm
prvkÛ, star‰ích 15 let doba splatnosti – 5 let 
4%

Zfiízení ekologického topení ve stávajícím domû do 40 tis. Kã na jeden byt
5% doba splatnosti – 3 roky

Dodateãná izolace domÛ proti spodní vodû, do 50 tis. Kã na jeden dÛm
star‰ích  10 let doba splatnosti – 3 roky      
4%

Obnova fasády domu, vãetnû oplechování, do 30 tis. Kã na jeden byt
v˘mûna oken  u domu star‰ího 15 let doba splatnosti – 5 let
4%

Vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího do 30 tis. Kã na jeden byt
koutu v bytû, kde dosud nebyly zfiízeny doba splatnosti – 3 roky         
7%

Nástavba domu provedená v souvislosti s opravou do 100 tis. Kã na jeden byt
a  modernizací domu, kterou vznikne nov˘ byt doba splatnosti – 8 let
6%

Vestavba bytu provedená v souvislosti s opravou do 100 tis. Kã na jeden byt
a modernizací domu doba splatnosti – 8 let
6%

Oprava kanalizaãní pfiípojky do 10 tis. Kã na jeden dÛm
4% doba splatnosti – 3 roky

Jednotlivé druhy úvûrÛ lze sluãovat, úvûr nelze poskytnout opakovanû na ten-
t˘Ï úãel u jednoho domu.

Úvûry z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlast-
níky obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu, a to na základû Ïádosti. Îá-
dosti o úvûr eviduje odbor financí a rozpoãtu, kter˘ zpracovává z tûchto podkla-
dÛ materiály do rady a zastupitelstva. V˘bûr ÏadatelÛ je provádûn ãtvrtletnû 
(v termínech konání rady a zastupitelstva).

Îadatel o úvûr musí podat na odboru financí a rozpoãtu Ïádost o poskytnutí
úvûru. K této Ïádosti musí doloÏit: 

- u  právnick˘ch osob zapsan˘ch v obchodním rejstfiíku v˘pis z tohoto rejstfií-
ku (ne star‰í neÏ 14 dnÛ), u právnick˘ch osob nezapsan˘ch v obchodním rejstfií-
ku úfiední doklad o jejich právní subjektivitû a statutárním orgánu.

- v˘pis z listu vlastnictví (ne star‰í neÏ 14 dnÛ)
- stavební povolení nebo jin˘ pfiíslu‰n˘ doklad o pfiípustnosti stavebních pra-

cí, které jsou úãelem úvûru
- doklad o poji‰tûní obytného domu
- ruãení (pfii úvûru do 50 tis. Kã je nutné ruãení jednou fyzickou osobou, pfii

úvûru nad 50 tis. Kã je nutné ruãení dvûmi fyzick˘mi osobami).
Potfiebujete-li získat úvûr co nejdfiíve, odevzdejte Ïádost se v‰emi patfiiãn˘mi

doklady paní Danu‰e Ra‰kové na odbor financí a rozpoãtu nejpozdûji do konce
kvûtna.

Potřebujete úvěr na opravu vašeho domu?

Poděkování
Dûkuji panu Bc. Radku Volnému,

fiediteli akciové spoleãnosti V˘zbrojna
poÏární ochrany v Ostravû, za sponzor-
sk˘ dar – sestavu houpaãek na ‰kolní

zahradu, kter˘ vûnoval jako fyzická
osoba na‰emu zafiízení. Dar nejvíce po-
tû‰il  dûti, neboÈ pfiispûl ke zpestfiení je-
jich pobytu na ‰kolní zahradû. 

Danu‰e Lhotská, fieditelka M· 
na Slívovû ulici, Slezská Ostrava

Chovatelský trh
KaÏdou nedûli od 6.30 do 11.00 ho-

din se koná v areálu stfiediska základní
organizace âeského svazu chovatelÛ u
Chitussiho ulice ve Slezské Ostravû
chovatelsk˘ trh. Je moÏno zde zakou-
pit nebo prodat králíky, drÛbeÏ, po‰-
tovní, okrasné a uÏitkové holuby, exo-
tické ptactvo a akvarijní Ïivoãichy. K
dostání jsou zde také chovatelské po-
tfieby a krmivo. UpozorÀujeme, Ïe
podle platného Chovatelského fiádu
musejí b˘t nabízení králíci vakcinová-
ni proti myxomatóze a moru, drÛbeÏ a
holubi proti pseudomoru. Na trhu je
ov‰em zakázáno prodávat a vymûÀo-
vat zvífiata volnû v pfiírodû Ïijící a zví-

fiata ohroÏená a nebezpeãná. V‰echna
nabízená zvífiata musejí b˘t umístûna
podle pokynÛ pofiadatelÛ v prostorách
vymezen˘ch pro jednotlivé druhy. Na
klecích je tfieba viditelnû oznaãit ple-
meno zvífiete a jméno a adresu majite-
le. Dûti a mládeÏ do 15 let a drÏitelé
prÛkazu ZTP mají vstup zdarma, ostat-
ní náv‰tûvníci jsou povinni zakoupit si
platnou vstupenku. 

Den otevfien˘ch dvefií
v Ostravském krematoriu 

se uskuteãní 24. kvûtna 
od 9.00 do 16.00 hodin. 

Ilustraãní foto: archiv SON

PPPPoooosssskkkkyyyyttttuuuujjjjeeee    sssslllluuuuÏÏÏÏbbbbyyyy::::     

praní a ãistûní pefií strojem LORCH
desinfekce pefií UV záfiením

● Pereme ● ãistíme ● renovujeme ● dováÏíme ● odváÏíme ●

·ijeme nové loÏní v˘robky z pefií
od standardu aÏ po luxusní provedení.

● Ve standardních i atypick˘ch velikostech.

● Velk˘ v˘bûr sypovin i vzorÛ u‰ití.

● DÛchodcÛm a invalidÛm odvoz a dovoz zboÏí zdarma.

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

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

603 867 289

Soukromá firma
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pohfiební 
sluÏba

Tû‰ínská 91, Slezská Ostrava, 
tel. 596 248 460, mobil 603 253 352

Na webov˘ch stránkách orientaãní ceník sluÏeb.
www.acordia.cz

COMPLET
s.r.o.

Zákon ã. 86 z roku 2002 o ochranû ovzdu‰í ukládá povinnost majitelÛm, nebo uÏivatelÛm mal˘ch spalovacích zdrojÛ zajistit 1 x za dva roky
mûfiení úãinnosti spalování vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu spalinov˘ch cest. Jedná se o spotfiebiãe na tuhá paliva od 15 do 200 kW, na plynná pa-
liva od 11 do 200 kW. (Zákon ã. 86/2002 Sb., § 12, odstavec f).

Doklad o provedeném mûfiení obdrÏí 1 x obecní úfiad, 1x ministerstvo Ïivotního prostfiedí, 1x objednatel.
Zákon pfiesnû stanoví firmu, která mÛÏe tyto práce provádût tak, aby protokoly ministerstvo Ïivotního prostfiedí povaÏovalo za platné. MÛÏe to

b˘t pouze kominická firma, která má na tuto ãinnost speciální Ïivnostensk˘ list, autorizaci a má potfiebnou délku praxe (§ 12, odstavec f). 
Na‰e firma vlastní ve‰keré doklady pro tuto práci a chce Vám touto cestou provádûní této ãinnosti nabídnout. V pfiípadû dohody zajistíme evi-

denci na obecním úfiadû a ministerstvu Ïivotního prostfiedí sami. V pfiípadû drobn˘ch závad také po dohodû s Vámi zajistíme jejich odstranûní.
Pokud bude sepsána smlouva na del‰í dobu, zajistíme také hlídání termínu a po celou dobu dodrÏíme sjednanou cenu bez nav˘‰ení.

Typ spotfiebiãe                                                                             cena za jeden komín                                termín

Spotfiebiã na plynná paliva 950,-Kã 1x za dva roky
Spotfiebiã na kapalná paliva 1450,-Kã 1x za dva roky
Spotfiebiã na tuhá paliva 2150,-Kã 1x za dva roky
Zfiízení uzavírat.mûfi.otvoru 250,-Kã pouze pfii prvním mûfiení

Stavby COMPLET,s.r.o., Na Jánské 56/1869, 710 00 Slezská Ostrava 

IâO: 25389734 34, DIâ: 400-25389734

Tel. ã./fax: 596 235 967, mobil: 777 707 861

Nabídka mûfiení mal˘ch zdrojÛ
Pozor!!! Od 1. 6. 2002 platí zákon o ochranû ovzdu‰í 86/2002 Sb.

Chcete se vyvarovat nepfiíjemností?

TTTTûûûû‰‰‰‰ íííímmmmeeee     sssseeee     nnnnaaaa     ssssppppoooo llll eeeeããããnnnnoooouuuu    ssssppppoooo lllluuuupppprrrráááácccc iiii
Sídlo: 1.máje 787, 789 85 Mohelnice, provoz: Na Jánské 56, 710 00 Slezská Ostrava

Tel. ã./fax: 596 235 967, mobil:777 707 861, www.scomplet.cz, e-mail:ostrava@scomplet.cz
Vladimír Harastej, jednatel spoleãnosti

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


