
VáÏení spoluobãané,
v leto‰ním roce si pfiipomínáme 90. v˘-
roãí dokonãení stavby Slezskoostrav-
ské radnice.

O stavbû radnice rozhodlo tehdej‰í za-
stupitelstvo v ãele se starostou Janem
Poppem dne 2. dubna 1909. Návrh na
stavbu budovy provedl stavební úfiad ve
spolupráci s ing. Jaroslavem Volencem
a stavitelem Franti‰kem DoleÏalem.

Ve vefiejné soutûÏi byl vybrán návrh
Viktorina ·ulce, profesora v Plzni. 

Se stavbou se zapoãalo 1. fiíjna 1911.
Radnice vãetnû vnitfiního vybavení byla
dokonãena za neuvûfiiteln˘ch 17 mûsí-
cÛ, a to 31. bfiezna 1913. Stavbu prove-
dl stavitel Julius VyslouÏil z Polské Os-
travy. Celkov˘ náklad ãinil 325 000 ko-
run, na staveni‰tû a pozemky pak 50 ti-
síc korun. 

K tomuto jubileu se rozhodlo vedení
mûstského obvodu Slezská Ostrava vy-
sadit pfied radnicí lípu. Je to jedna
z mnoha akcí, které k tomuto jubileu

vedení radnice pfiipravuje. Slavnostní
akce se konala v pátek 6. ãervna
v 10.00 hod. za úãasti námûstka primá-
tora ing. Jaromíra Chalupy, fieditele Ja-
náãkovy filharmonie Ostrava doc. Mgr.
Jana Hali‰ky, starosty Michálkovic ing.
Ladislava Keclíka, CSc., vedení radni-
ce, ãlenÛ rady, zastupitelstva, vedou-
cích odborÛ úfiadu a ostatních hostÛ
a obãanÛ.

Tímto aktem chceme navázat na od-
kaz na‰ich pfiedkÛ, kter˘ je umístûn ve
vstupním prostoru na‰í radnice.

Motto:
„KéÏ ‰tûstí a pfiízeÀ osudu s budovou

a v‰emi, kdoÏ v ní pracovati budou,
vûrnû zÛstanou slouãeny, kéÏ svûdomi-
tost, poctivost, vytrvalost a rozumné
uváÏení prací jejich vÏdycky doprovodí
ku blahu obce a ke cti národa na‰eho,
jehoÏ právo a spravedlnosti pevnou bu-
díÏ na Slezsku zá‰titou a obranou!“

„TAK POMOCI RAâ BÒH.“
Jaromír Wagner, starosta

Na své 12. schÛzi Rada mûstské-
ho obvodu Slezská Ostrava:

- rozhodla mj. o pfiím˘ch zadáních
vefiejn˘ch zakázek malého rozsahu
podle paragrafu 49 b), zákona ã.
199/1994 Sb., o zadávání vefiejn˘ch
zakázek, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, na realizací akcí:

„Oprava povrchu vozovky ul.
Olbrachtova, k.ú. Slezská Ostrava“,

„Oprava a odvodnûní ulice Berne-
rovy, k.ú. Slezská Ostrava“,

„Oprava parkovi‰tû na ul. Vdov-
ská, k.ú. Muglinov“,

„Oprava povrchu vozovky ul.
K MaliÀáku, k.ú. Hefimanice“,

- o nájmÛ bytÛ na dobu urãitou
jednoho roku,

- o zámûru nájmÛ pozemkÛ.
Vzala mimo jiné na vûdomí pfied-

loÏenou „Zprávu o v˘sledku hospo-
dafiení mûstského obvodu Slezská
Ostrava za období leden – duben
2003“.
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Slovo starosty

Z jednání rady

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
25. 9. 2003 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Na snímku u lípy vedení obvodu Slezská Ostrava a námûstek primátora ing. Ja-
romír Chalupa (druh˘ zprava).

O rozvoji našeho městského obvodu
âlenÛm vedení na‰eho obvodu a re-

dakci Slezskoostravsk˘ch novin byl
doruãen dopis pana ing. Jifiího ·árka
z Kunãic, v nûmÏ formuloval dotazy
na dal‰í rozvoj na‰eho obvodu.Na nû-
které z nich odpovûdûl pan místosta-
rosta Miroslav Vojkovsk˘ s vedoucím
investiãního odboru Karlem Klímou,
na dal‰í paní místostarostka Jarmila
Grossmannová:

- Mohl bych se dozvûdût bliÏ‰í in-
formace o realizovan˘ch a pfiipravo-
van˘ch investiãních akcích, pfiípad-
nû vût‰ích opravách, zaji‰Èovan˘ch
investiãním odborem?

- Doposud probíhá realizace stavby
„Kanalizace spla‰ková vãetnû odvod-
nûní komunikací Ostrava-Kunãice,
osada Îabinec“, zapoãatá v loÀském
roce firmou Ing. Otakar Hubálek
OTA. Finanãní objem prací pfiedstavu-
je cca 7,5 mil. Kã a dokonãení díla
podle dodavatele se pfiedpokládá k 30.
6. 2003. Dal‰í investiãní akcí, která
byla zapoãata jiÏ v roce 2002, je „V˘-
stavba 42 bytov˘ch jednotek, Slezská
Ostrava-Franti‰kov, I. a II. ãást, vãetnû
technické infrastruktury“, ze které se
v kvûtnu kolaudovala I. ãást, pfiedsta-
vující 18 bytov˘ch jednotek. Dodava-
telem této stavby je Bytostav Poruba,
a.s., a finanãní objem pro obû ãásti
pfiedstavuje cca 58 mil. Kã.

Z dokonãen˘ch, pfiípadnû dokonão-
van˘ch staveb, bych vyjmenoval reali-
zaci chodníku na Vrbické ulici v Hefi-
manicích a Fi‰erovû ulici ve Slezské
Ostravû, opravu panelov˘ch vad a za-
teplení domÛ na Dûdiãné ulici 10 a 12
ve Slezské Ostravû, opravu ulice
U S˘pky v Ostravû-Kunãicích, staveb-
ní úpravy sociálních zafiízení v Z· Bo-
humínská, realizaci ústfiedního vytápû-
ní v M· Keramická. Investiãní odbor
také zabezpeãil demolici objektu ro-
dinného domku na ·enovské ulici ãp.
611.

V souãasné dobû zaãne oprava stfie-
chy na Z· Pû‰í v Muglinovû. Je‰tû
v leto‰ním roce chceme realizovat tyto
pfiipravené stavby:

- opravu a sanaci krovu Slezskoos-
travské radnice, opravu schodi‰tû na
Dûdiãné ulici u Mundlochu, izolaci
obytn˘ch domÛ podle poÏadavkÛ by-
tového odboru na Chrustovû ulici
a opravu stfiechy na M· na Bohumín-
ské ulici ve Slezské Ostravû, postavení

ãekárny na zastávce MHD na Bohu-
mínské ulici, rekonstrukci kotelny na
koksárensk˘ plyn pro vytápûní domÛ
na Plechanovovû ulici 2, 4, 6 v Hru‰o-
vû, modernizaci obytného domu na
Muglinovské ulici 97 v Hru‰ovû, pro-
vedení samostatn˘ch vodovodních pfií-
pojek pro domy na Keltiãkovû ulici ve
Slezské Ostravû, opravu fasády a za-
teplení domu na ul. Plániãkova - Ple-
chanovova v Hru‰ovû. 

Projekãnû pfiipravujeme a zabezpe-
ãujeme inÏen˘rskou ãinnost pro násle-
dující akce, které budou uplatÀovány
pfii sestavování rozpoãtu na rok 2004:

- vybudování technické infrastruk-
tury pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ na
ulici Sodné v Muglinovû, stavební
úpravy hasiãské zbrojnice v Koblovû
a hasiãské zbrojnice v Muglinovû, re-
konstrukci ulice Rozdûlené v Koblovû,
ulice H˘bnerovy ve Slezské Ostravû,
ulice Pod Lanovkou, Dílãí a Kosé
v Muglinovû, plynofikaci ulice U Jeslí
a ulice Mexické, opravu schodi‰tû na
ulici KfiíÏkovského.

Miroslav Vojkovsk˘, místostarosta
Karel Klíma, 

vedoucí investiãního odboru
● ● 

Na dal‰í z otázek pana ing.·árka od-
povûdûla místostarostka, paní Jarmila
Grossmannová:

- V celém regionu probûhla re-
strukturalizace, v na‰em obvodu
útlum dÛlní ãinnosti a dal‰í. Zname-
ná to zlom i pro Slezskou Ostravu.
Jaká má b˘t její tváfi?

- Pro ekonomick˘ rozvoj Slezské
Ostravy je  k l í ã o v é propojení Os-
travy, tedy dokonãení dálnice D 47.
V˘stavba dálnice  n a s t a r t u j e no-
vou etapu v dal‰ím rozvoji Slezské
Ostravy, neboÈ investofii budou mít zá-
jem podílet se na rozvoji a vytvofií no-
vá pracovní místa. Podle mého názoru
musíme vypracovat projekty a ve spo-
lupráci s dal‰ími subjekty „zviditelnit
koeficient zanedbanosti“ obvodu,
mûsta i celého na‰eho regionu. Zlep‰e-
ním situace zanedbanosti se celkovû
zlep‰í i situace ve Slezské Ostravû,
která je zatíÏena 205 lety dÛlní ãinnos-
ti, zdevastovan˘m Ïivotním prostfie-
dím, zanedban˘m bytov˘m fon-
dem, v minulosti nemodernizovan˘mi
‰kolsk˘mi a kulturními zafiízeními…

(Pokraãování na str 2)



2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Musí dojít ke zmûnû prÛmyslového,
jednostrannû zamûfieného ocelového
srdce republiky. Jako n e z b y t n o u 
vidím spolupráci poslancÛ a senátorÛ
napfiíã politick˘m spektrem, protoÏe
mûsto Ostrava tvofií ãtvrtinu Morav-
skoslezského kraje, a tito námi volení
zástupci budou umût dosáhnout pod-
statnû dále neÏ my, komunální politi-
kové.

Slezská Ostrava m u s í nutnû zmû-
nit image. M u s í m e nalézt prostfied-
ky a síly na realizaci zmûn vzhledu na-
‰eho obvodu. Pfiedem upozorÀuji, Ïe
se nejedná o krátkodobou záleÏitost,
kterou je moÏné vyfie‰it bûhem nûkoli-
ka t˘dnÛ nebo mûsícÛ.

- Jaké jsou termíny?
- Tady opravdu n e l z e stanovit ter-

míny, nejedná se o v˘robu. Závisí na
spoustû lidí a mnoha jednáních. I mal˘
úspûch mnohdy pfiedstavuje t˘dny vy-
jednávání, které pfii selhání jediného
ãlovûka mnohdy vyjde do ztracena. Je
nezbytnû nutná spolupráce pfiedstavi-
telÛ vefiejného i soukromého sektoru,
obãansk˘ch sdruÏení a neziskov˘ch
organizací. Mohu Vás ubezpeãit, Ïe je
v na‰em zájmu co nejvíce vizí (politic-
ké programy stran) uvést v Ïivot.

- Vím, Ïe pan primátor a jeho ná-
mûstci byli seznámeni se stavem ob-
vodu. Chybí mnû i ostatním obãa-
nÛm to konktrétno…

- Vzhledem k rozpoãtu, kter˘ prostû
nelze nafouknout, se musíme drÏet pfii
zemi. Z akcí nekryt˘ch rozpoãtem by-
chom umûli zrealizovat napfiíklad na-
uãnou stezku. Mnohaleté práce na‰ich
letopiscÛ leÏí v „‰uplíku“. Zpracovali
námûty na vyuÏití hornick˘ch památek
na území Slezské Ostravy pro prÛmy-
slovou turistiku, vyuÏití rekreaãní zóny
v Koblovû, propojení cyklostezky, vy-
uÏití ãisté Ostravice – vybudování je-
zÛ, píseãné pláÏe, restaurace na vodû
atd.

Souhlasím s tvrzením, Ïe nejvût-
‰ím kapitálem je nápad. Jak je Vám
jistû známo, jsme souãástí Statutární-
ho mûsta Ostravy, tedy ne samostat-
nou obcí – pouze organizaãní jednot-
kou mûsta. Proto musí následovat
ochota  v ‰ e ch  dohodnout se, proto-
Ïe jen nemoudr˘ ãlovûk se vyãerpává
v hádkách a sporech, neboÈ hnûv je
pl˘tvání energií. PfiestaÀme plakat
nad rozbit˘m kolenem nebo kvÛli ka-
menÛm na cestû, ale radujme se z ces-
tování!

- S jak˘mi problémy se obvod po-
t˘ká a jak jsou fie‰eny?

Odpovím za mnou fiízené odbory.
¤e‰íme alternativní bydlení pro

osoby, které nemohou nebo nechtûjí
platit nájem. Probûhlo mnoho jednání
s KI – Správou majetku ohlednû soci-
álního bydlení – v únoru, v bfieznu, 
11. 5., 28. 5.… Vytvofiení stálé pra-
covní skupiny pro integraci romské
komunity – 27. 2., 29. 5. 2003 pfii
MMO, pravidelné porady s romsk˘m
asistentem, krajskou koordinátorkou,
romskou poradkyní, SdruÏením RomÛ

na Moravû, obãansk˘m sdruÏením
Vzájemné souÏití – opût n e l z e ãaso-
vû vymezit, je to nekonãící proces.
Vyhledáváme objekty vhodné pro fie-
‰ení bydlení obãanÛ v krizov˘ch soci-
álních situacích, musíme také zajistit
odpovídající sociální pomoc, poraden-
ství, prevenci patologick˘ch jevÛ...
Rádi bychom roz‰ífiili DPS na ulici
Hefimanické o dal‰í dva domy – spolu-
pracujeme s MMO. Ano, ale aÏ…

Jednáme. K zintenzivnûní komuni-
kace s romskou men‰inou pfiispûlo za-
mûstnání romské terénní pracovnice
v na‰em obvodû od 1. 6. 2003. Spolu-
pracuje s romsk˘m asistentem, place-
ná je MMO. Probûhlo pracovní setká-
ní ke komunitnímu plánování sociál-
ních sluÏeb. JestliÏe se v‰echny orga-
nizace shodnou na prioritách a cílech
zamûfien˘ch na potfieby mûsta pro ná-
sledujících pût let a jestliÏe se chceme
pustit do fie‰ení spoleãnû, pak máme tu
nejvût‰í ‰anci na úspûch.

- Není mi znám skuteãn˘ v˘sledek
rÛzn˘ch pracovních náv‰tûv pfied-
stavitelÛ MMO v obvodû. Jak probí-
há spolupráce s magistrátem?

Uvedu pfiíklady: -Ve ‰kolsk˘ch za-
fiízeních neumíme z finanãních dÛvo-
dÛ splnit podmínky vyhlá‰ky ã.
107/2001 Sb., o hygienick˘ch poÏa-
davcích na stravovací sluÏby. Rozvoz
stravy ze ‰kolních jídelen na ‰kolní za-
fiízení musí b˘t z hygienick˘ch dÛvodÛ
zaji‰tûn v gastronádobách a termovár-
nicích urãen˘ch k pfievozu a udrÏení
správné teploty jídla. Nová vyhlá‰ka
vstupuje v platnost 1. 7. 2003. Po jed-
náních na rÛzn˘ch úrovních putoval
materiál ze Zastupitelstva mûstského
obvodu Slezská Ostrava s Ïádostí
o ãásteãné finanãní krytí termoport-
ních systémÛ. PoÏádáno bylo 6. 2.
2003. MMO uvolnil 300 000,- Kã.

Opût z dÛvodu nedostatku finanãních
prostfiedkÛ bylo poÏádáno na MMO 
15. 5. 2003 o zaji‰tûní finanãního krytí
nejnutnûj‰ích v˘dajÛ na stavebnû tech-
nické úpravy stravovacích zafiízení. Po
osobní náv‰tûvû v‰ech 17 zafiízení 23.
a 26. 5. a konzultaci s KHS bylo poÏá-
dáno o ãásteãn˘ pfievod financí, celko-
vé náklady podle zpracované pasporti-
zace ãiní 26 589 024,- Kã.

S problémy se pot˘kal i odbor soci-
álních vûcí ÚMOb, neboÈ vede velmi
rozsáhlou agendu na oddûleních péãe
o rodinu a dûti, péãe o staré a zdravot-
nû postiÏené obãany, péãe o nezamûst-
nané, v˘platy pfiíspûvkÛ na v˘Ïivu, ãe-
muÏ nevyhovoval stávající poãítaãov˘
program. Dne 27. 3. 2003 bylo poÏá-
dáno o finanãní krytí v˘poãetní techni-
ky. Zastaralé poãítaãe byly nahrazeny
nov˘mi – 12 ks stálo 385 000,- Kã.

MoÏná Vám pfiipadá na‰e tempo po-
malé, ale údrÏba 12 matefisk˘ch a 5 zá-
kladních ‰kol se spoustou nutn˘ch
oprav je opravdu nesnadná. Kromû
kvalitních budov jsou pro chod tûchto
zafiízení nezbytné peníze, které v roz-
poãtu prostû nemáme. NezapomeÀme
také na kvalitní pedagogy. Stálo by za
uváÏenou vyãlenit „uãitelské“ byty ve

stávajícím bytovém fondu v blízkosti
‰kolních budov. Obec získá spolehlivé
nájemníky a fieditel ‰koly mlad˘ uãi-
telsk˘ pár. ·kolství by se mûlo stát pro
v‰echny zastupitele prioritou. Dûti
z neudrÏovan˘ch ‰kol zaãnou dojíÏdût
do ‰kol „lep‰ích“, ‰kola zanikne a s ní
vazba na obec a obec tak vlastnû umí-
rá. Budeme mít na rekonstrukce opu‰-
tûn˘ch budov? Prodejem si mÛÏeme
zkomplikovat dal‰í vyuÏití budovy,
pouãeni z nedávn˘ch prodejÛ hradu,
zámeãku a Domu dûtí, bychom mûli
hledat radûji jiné fie‰ení... Bez aktivní
obãanské podpory nelze nic prosadit.
Závûrem tedy znovu zopakuji, Ïe
s p o l u p r á c e napfiíã politick˘mi
stranami je nezbytná, zastupitelé na
v‰ech úrovních musí kopat za stejnou
vûc a pomoci pfii tvorbû nové tváfie
Slezské Ostravy, Ostravy jako krajské
metropole, a vyuÏít pov˘‰ení samo-
správy na úroveÀ regionu.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

O rozvoji našeho městského obvodu

Neopomíjejte údržbu vašich pozemků
Statutární mûsto Ostrava – Úfiad

mûstského obvodu Slezská Ostrava,
odbor v˘stavby, Ïivotního prostfiedí
a vodního hospodáfiství upozorÀuje
vlastníky pozemkÛ, na kter˘ch se vy-
skytuje plevel, popfiípadû nepovolené
skládky, Ïe údrÏba pozemkÛ v jejich
vlastnictví vypl˘vá ze zákona ã.
334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského
pÛdního fondu, v platném znûní. Pokud
se na pozemcích vyskytuje plevel nebo
nepovolená skládka, je to v rozporu
s citovan˘m zákonem, kter˘ je obecnû
závaznou právní normou a ukládá
vlastníkÛm nebo nájemcÛm hospodafiit
tak, aby nedocházelo mj. k po‰kozová-
ní okolních pozemkÛ a pfiízniv˘ch fyzi-
kálních, chemick˘ch a biologick˘ch
vlastností pÛdy.

V pfiípadû, Ïe pozemek není fyzic-
kou osobou patfiiãnû udrÏován, mÛÏe jí
b˘t podle zákona ã.200/1990 Sb.,
o pfiestupcích, v platném znûní § 35,
odstavce 1, písmene c) udûlena pokuta
ve v˘‰i aÏ 3000,- Kã.

UpozorÀujeme také, Ïe podle záko-
na o obcích ã. 128/2000 Sb., v platném

znûní, § 58, odstavce 2), mÛÏe rada ob-
ce uloÏit právnické a fyzické osobû,
která je podnikatelem a neudrÏuje ãis-
totu a pofiádek na pozemku, kter˘ uÏívá
nebo vlastní, tak, Ïe naru‰í vzhled ob-
ce, pokutu do v˘‰e 100 tisíc Kã.

V pfiípadû, Ïe zneãistí vefiejné pro-
stranství, naru‰í Ïivotní prostfiedí v obci
nebo odloÏí vûc mimo vyhrazené mís-
to, mÛÏe jí b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘-
‰e 200 000,- Kã.

V pfiípadû, Ïe u nepovolen˘ch sklá-
dek nelze prokazatelnû zjistit konkrét-
ního pÛvodce, je za údrÏbu pozemkÛ
zodpovûdn˘ vÏdy jejich vlastník, kter˘
je mimo jiné povinen zabezpeãit svÛj
pozemek proti vnikání cizích osob
apod.

Apelujeme proto na v‰echny vlastní-
ky pozemkÛ, aby se o své pozemky
fiádnû starali, a tím pfiispûli k lep‰ímu
a krásnûj‰ímu prostfiedí nejen v okolí
svého bydli‰tû, ale celého na‰eho mûst-
ského obvodu.

Dr. Miloslav ·ustek,
odbor v˘stavby, Ïivotního 

prostfiedí a vodního hospodáfiství

Foto z pfiedávání ocenûní panu místostarostovi: ar-
chiv SON

Vyznamenání
místostarosty
Pamûtní medaili âeskoslovenské

obce legionáfiské jako uznání zásluh
o obnovu a ‰ífiení legionáfisk˘ch tra-
dic obdrÏel místostarosta na‰eho ob-
vodu Miroslav Vojkovsk˘. Byla tak
ocenûna péãe, kterou obvod vûnuje
pomníkÛm a pamûtním deskám pad-
l˘m hrdinÛ a angaÏovanost a vstfiíc-
nost pana místostarosty vÛãi potfie-
bám organizace. Ocenûní panu mís-
tostarostovi pfiedal v Husovû sadu
plukovník ve v˘sluÏbû Mikulá‰ Kon-
ãick˘.

Jak pan místostarosta konstatoval,
historick˘ pfiínos ãinnosti legionáfiÛ
pro vznik samostatného âeskosloven-
ska stále je‰tû není plnû docenûn.

2. ãervence uctí památku hrdinÛ od
Zborova poloÏením kytice u jejich
pamûtní desky v Kunãicích, a to za
pfiítomnosti zástupcÛ âsOL.

(Dokonãení ze str. 1)

Výsledky referenda
o přistoupení 

České republiky
k Evropské unii

v obvodu 
Slezská Ostrava
Poãet oprávnûn˘ch

voliãÛ byl 16 055,
obálek bylo vydáno
7204, odevzdan˘ch
obálek  bylo 7183,
platn˘ch hlasÛ cel-
kem bylo 6958, poãet
hlasÛ s odpovûdí
ANO byl 5496, poãet
hlasÛ s odpovûdí NE
byl 1462.



VáÏení ãtenáfii, mnozí z vás se jiÏ
setkali s obrázkem brontosaura, kter˘
nese na sv˘ch bedrech jásající dûti.
Obyãejnû toto logo doprovází název
SDO Brontosaufii a najdete ho dnes jiÏ
bûÏnû na stránkách ostravského Progra-
mu, Avíza, v materiálech SdruÏení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, na pla-
kátech k akcím, na kter˘ch se podílíme,
ale pfiedev‰ím na tûch, jeÏ sami organi-
zujeme, jako je Den Zemû, Den dûtí,
parkúrové závody, letní tábory s koÀmi,
vítání léta v Ostravû nebo benefiãní ple-
sy v hotelu Imperial. SDO Brontosaufii
je nezisková organizace, která realizuje
své aktivity v mnoha rÛzn˘ch oblastech
pomocí sv˘ch základních ãlánkÛ.

Mezi základní ãlánky patfií mj. SDO
Brontosaufii Ostrava-Kunãiãky. Zde
se dûti mohou vûnovat kaÏdodenní práci
s koÀmi.

Nespíme v‰ak na vavfiínech a pfiipra-
vujeme dal‰í bohatou ‰kálu nov˘ch akti-
vit a programÛ a projektÛ, jako je realiza-
ce PC klubu, stfiediska pro environ-
mentální v˘chovu, vzdûlávání a osvûtu,
kter˘ bude úzce spojen s pfiipravovan˘m
programem hiporehabilitace v Ostra-
vû-Kunãiãkách. Právû aktivnû pracujeme
na v˘stavbû dal‰ího základního ãlánku,
kter˘m by se mûlo stát Akvárium Os-
trava a koketujeme s moÏností pofiádání
mistrovství svûta v agility v Ostravû. Na-
‰e programy a aktivity neslouÏí pouze
na‰í ãlenské základnû, ale i spolupráci

s neziskov˘mi organizacemi a jejich
podpofie. Spoleãnost Senior, Telepace,
Akcent Ostrava, Cpkp, Dûtsk˘ ranã
Hluãín a celá fiada dal‰ích u nás nalezli
otevfiené dvefie a podanou pomocnou ru-
ku pfii realizaci jejich vlastních programÛ
a aktivit. SDO Brontosaufii realizoval své
programy jiÏ patnáct˘m rokem. Spolu-
práce s úfiady mûstsk˘ch obvodÛ Morav-
ské Ostravy a Pfiívozu, Slezské Ostravy,
Havífiova ãi Krajsk˘m úfiadem Morav-
skoslezského kraje je smysluplná, ale je
nutné fiíci, Ïe celkem slu‰ná bilance, kte-
rou se mÛÏeme za tûch sedm let pÛsobe-
ní v Ostravû pochlubit, má jeden feno-
menální pfiívlastek, a tím je filantropie.
Na tomto pfiívlastku je zaloÏena ãinnost
a podpora na‰ich programÛ, dnes je ne-
myslitelné bez této filozofie u SDO
Brontosaufii cokoli realizovat. Pod tímto

názvem se skr˘vá znaãné mnoÏství firem
a jedincÛ, ktefií neváhají na‰e programy
podpofiit vlastní dobrovolnou prací, od-
bornou radou, materiální podporou, ale
zejména finanãními prostfiedky. Pfiede-
v‰ím jim náleÏí vyjádfiení hluboké úcty
a podûkování za to, Ïe Samostatn˘ dût-
sk˘ oddíl Brontosaufii mÛÏe realizovat
náplÀ sv˘ch programÛ pro dûti, mládeÏ
i dospûlé. Tímto ãlánkem si vás dovolu-
jeme pozvat na na‰e webové stránky
www.sdobrontosauri.cz, kde naleznete
dal‰í informace spojené s pfiímûstsk˘mi
tábory s koÀmi a volnoãasov˘mi aktivi-
tami pro va‰e dûti. Pfiípadní zájemci
o podporu na‰ich programÛ zde naleznou
programy pro dûti, mládeÏ i dospûlé, kte-
ré mohou podpofiit.

Jifií Kohout, SDO Brontosaufii
(redakãnû zkráceno

V dubnu nav‰tívili Slezskoostrav-
skou radnici chorvat‰tí uãitelé, ktefií po
svém návratu domÛ, do Daruvaru, na-
psali panu starostovi dûkovn˘ dopis ná-
sledujícího znûní:

VáÏen˘ pane starosto,
srdeãnû Vás zdravíme a dûkujeme za
Va‰i ochotu spoluorganizovat pro nás
5denní semináfi v Ostravû. Nezapome-
neme na pfiíjemnû proÏité chvíle stráve-
né s Vámi.

Rádi vzpomínáme na milé pfiijetí ve
Slezskoostravské radnici, na organizo-

vanou náv‰tûvu Hukvald a tamní Ma-
tefiské ‰koly a Základní ‰koly Leo‰e Ja-
náãka . Líbil se nám pfiekrásn˘ veãer pfii
cimbálovce.

Semináfi byl pro nás velice úspû‰n˘.
V‰ichni uãitelé jej vysoce hodnotí na
základû získan˘ch vûdomostí ve ‰ko-
lách a pfii poznávání pamûtihodností
Ostravska a Slezska. Na‰i ãe‰tí uãitelé
v Chorvatsku poznali, Ïe mají ve vlasti
sv˘ch pfiedkÛ velkou podporu a pomoc
pfii v˘chovû a vzdûlávání na‰ich dûtí.

Srdeãn˘ dík také paní místostarostce
a místostarostÛm a hodnû úspûchÛ
v práci pfieje za v‰echny zúãastnûné
pfiedsedkynû Svazu âechÛ

Leonora Janotová

V poslední dubnov˘ podveãer se
slétly ãarodûjnice v‰ech vûkov˘ch sku-
pin do hasiãské zbrojnice v Kunãiã-
kách. KaÏdá dáma obdrÏela pfii vstupu
do areálu je‰tû rezervní ko‰Èátko (viz
snímek), protoÏe vûtrné poãasí slibova-
lo zajímavou podívanou…

Stavûní májky, pálení ãarodûjnic,
bohaté obãerstvení a hudba na pfiání
pfiilákaly nejen ãarodûjnice z okolí, ale
i ty vzdálenûj‰í, dokonce z dálky nûko-
lika set kilometrÛ. Za v‰eobecného nad-
‰ení pfii‰el zdafiilou akci podpofiit
i místní pan faráfi Pavel Vácha s chotí.

Pfiíchozí májov˘ mûsíc vítali v‰ichni
spoleãnû. Podle pfiedem velmi peãlivû
pfiipraveného scénáfie probûhlo stavûní
májky (podle plánu „ustála“ cel˘ mû-
síc) a nad rozcuchanou kráskou v pla-
menech se svíralo srdce. Bûhem devíti
hodin pln˘ch zábavy byly na zahradní
slavnosti vyfie‰eny problémy osobní,
sousedské, slezskoostravské, regionál-
ní i svûtové. Pfiíjemná atmosféra posíli-
la vznik mnoha nov˘ch ãi obnoven˘ch
pfiátelství. V prÛbûhu noci se ukázalo,
Ïe si dobrovolní záchranáfii na‰ich Ïi-
votÛ a majetkÛ zaslouÏí kromû na‰ich
díkÛ a obdivu také novou elektroinsta-
laci v budovû. Kontrola objektu kom-
petentními zástupci radnice v ãele se
starostou panem Jaromírem Wagnerem
za denního svûtla potvrdila havarijní
stav. Následná oprava na sebe jistû ne-
nechá dlouho ãekat!

Náhlá tma zpÛsobená v˘padkem
proudu zahalila nejen líbající se páry
pod rozkvetlou tfie‰ní. Putující vûtviãka
kvetoucího stromu se stala nûmou
svûdkyní peãlivosti pfiítomn˘ch pánÛ,
ktefií líbali nad rámec „prvomájov˘ch
povinností“ aÏ do ãasn˘ch ranních ho-
din…

Louãili se samozfiejmû s písniãkou,
se slibem dal‰ích pokraãování a s chutí
znovu se setkat. Minulému DÍKY, bu-
doucímu ANO!

Za spokojené spoluobãany dûkuje
pofiadatelÛm Jarmila Grossmanno-
vá, místostarostka 
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Foto z akce: archiv 

Slet čarodějnic a kácení májky –
obnovená tradice v Kunčičkách

110 let kostela v Hrušově

Aktivní Samostatný dětský oddíl Brontosauři

V leto‰ním roce si pfiipomínáme
110. v˘roãí vysvûcení kostela sv. Fran-
ti‰ka a Viktora v Hru‰ovû.

JiÏ v 80. letech 19. století byl usta-
ven „V˘bor pro stavbu kostela“, neboÈ
poãet obyvatelstva v Hru‰ovû se s roz-
‰ifiujícím prÛmyslem neustále zvy‰o-
val a mal˘ dfievûn˘ kostel sv. Máfií
Magdalény z roku 1813 jiÏ nestaãil vû-
fiící pojmout. V ãele v˘boru byl svo-
bodn˘ pán dr. Victor rytífi von Miller
zu Aichholz. Projekt stavby vypraco-
val architekt Leopold Theyer. Po za-
koupení pozemku byl 4. ãervence
1886 poloÏen základní kámen a v ná-
sledujícím roce byla stavba dokonãe-
na. Ov‰em kostel byl vysvûcen vrati-
slavsk˘m biskupem dr. Jifiím kardiná-
lem Koppem aÏ 23. kvûtna 1893, mj.
kvÛli v˘skytu epidemie cholery.

Po stavební stránce se jedná o jed-
nolodní kostel v novogotickém slohu.
Zdivo z kamenn˘ch kvádrÛ a pálen˘ch
cihel nûmeckého formátu spoãívá na
betonov˘ch základech. Klenba je kfií-
Ïová. Délka chrámu je 22 metrÛ, ‰ífika
9,6 metru, v˘‰ka kolem 10 metrÛ. VûÏ
je vysoká 42 metry. Do interiéru se ve-
jde aÏ 800 osob.

Kostel je zasvûcen sv. Franti‰ku
z Assisi a sv. Viktorovi, ktefií jsou také
vyobrazeni na oknû nad hlavním oltá-
fiem.

Také tento svatostánek byl pfii po-
vodni v ãervenci 1997 zaplaven. Voda
sahala aÏ do neuvûfiitelné v˘‰e 3,35
metru a napáchala na vnitfiním vyba-
vení znaãné ‰kody.

Otmar Gadowski

Historick˘ snímek kostela z archivu
autora

Prázdniny v zoo
Pro dûti, které zÛstanou v ãervenci

a srpnu doma, jsme pfiipravili na kaÏ-
dou prázdninovou stfiedu od 10.00 ho-
din od vstupní brány zoo hodinovou
prohlídku po zákulisí s prÛvodcem
(max. 30 úãastníkÛ). Dûti do 10 let se
jí mohou zúãastnit pouze s doprovo-
dem dospûlé osoby.

V t˘dnu od 4. do 8. srpna se usku-
teãní v zoo africk˘ t˘den, urãen˘ ma-
ximálnû pro 20 úãastníkÛ ve vûku 10 –
15 let. Dûti se dozvûdí leccos zajíma-
vého o Ïivotû sv˘ch vrstevníkÛ Ïijí-
cích na ugandském venkovû. Pfiihlá‰ky
a více informací obdrÏí zájemci ve v˘-
ukovém oddûlení zoo na tel. ã. 596
241 269.

Poslední srpnovou nedûli se bude
konat tradiãní akce pod názvem Prázd-
niny konãí v zoo. Nebudou chybût
soutûÏe pro dûti, kfitiny mláìat apod.

KaÏdodennû mohou dûti v zoo
zhlédnout krmení vybran˘ch druhÛ
zvûfie, které je spojeno s v˘kladem.
Zoo bude otevfiena v ãervenci a srpnu
kaÏd˘ den od 8.00 do 19.00 hodin, pa-
vilony se budou zavírat v 18.00 hodin.

Stanislav Derlich

Pozor na letní
jízdní řády

Od nedûle 29. ãervna do soboty
30. srpna budou platit letní jízdní fiá-
dy. Po dobu ‰kolních prázdnin nebu-
dou v provozu linky ã. 6, 10, 20, 77,
107, 109, 110 a spoje oznaãené
v jízdním fiádu poznámkou „c“.

Děkovný dopis
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Ze školských zařízení obvodu
Radní ocenili nejlepší žáky našeho obvodu

Přijímací zkoušky na jedničku

Z komise školství, mládeže a tělovýchovy
Naše děti v Chorvatsku

I kdyÏ tfietí ãtvrtletí není uzavírá-
no klasifikací, pro Ïáky z pát˘ch
a devát˘ch tfiíd je nadobyãej v˘-
znamné. V polovinû dubna se totiÏ
dostavují k pfiijímacím zkou‰kám,
kde se sv˘m zpÛsobem rozhodne
o jejich dal‰ím Ïivotû. Takov˘to v˘-
znamn˘ krok ãekal letos 40 ÏákÛ Zá-
kladní ‰koly na Bohumínské ulici.
Jak uÏ je ve ‰kole zvykem, vyuãující
se jim vûnovali i ve svém volném ãa-
se tak, aby Ïáci byli k pfiijímacím
zkou‰kám pfiipraveni co nejlépe.
A v˘sledek pfiijímacího fiízení, kona-
ného 14. dubna, tentokrát pfiedãil
v‰echna oãekávání, neboÈ studenti
opravdu „zabodovali“.

Z tûch, ktefií mûli ‰anci pokraãovat
ve vzdûlání bez pfiijímacích zkou‰ek,
se dostali v‰ichni. JiÏ v lednu vyko-
nala SoÀa Kellerová talentové
zkou‰ky na stfiední umûleckou ‰kolu,
kde zaãne od záfií leto‰ního roku stu-
dovat. Mezi ‰edesáti ãtyfimi uchazeãi

se umístila jako ãtvrtá. Nûkolik ÏákÛ
se rozhodlo pro studium na gymná-
ziu, ‰kolu s vysokou nároãností.
Uspûli a své „základce“ udûlali ra-
dost, napfiíklad Jan Frelich prvním
místem z osmdesáti. MoÏná je‰tû ús-
pû‰nûj‰í byli ti, jeÏ se hlásili na
stfiední odborné ‰koly s maturitou.
Na tomto místû je nutné jmenovat
Petra Luká‰e, kter˘ nedal konkuren-
ci ve SP· na Kratochvílovû ulici
‰anci a z 211 uchazeãÛ byl nejlep‰í.
Z dal‰ích úspû‰n˘ch ÏákÛ jmenujme
alespoÀ Jana Ludvara, kter˘ se u pfii-
jímacích zkou‰ek na SP· stavební
umístil na tfietím místû z 90 uchaze-
ãÛ a Michaela Klanicová skonãila
desátá, pfiiãemÏ pfiihlá‰eno bylo 220
uchazeãÛ.

A tak popfiejme v‰em, ktefií od záfií
usednou do lavic stfiedních ‰kol a od-
born˘ch uãili‰È, aby se jim dafiilo a ob-
ãas si vzpomnûli na ty, ktefií je na jejich
dal‰í cestu pfiipravovali. Karel VÛjtek

Na návrh ãlenÛ komise ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy se dne 4. 6.
2003 uskuteãnil zájezd ÏákÛ základ-
ních ‰kol, vyhodnocen˘ch sv˘mi vyu-
ãujícími za ‰kolní rok 2002/2003.
V 9.00 hodin odjel autobus se 40 dût-
mi ze základních ‰kol v na‰em obvodu
za doprovodu fieditelÛ, pedagogického
dozoru a vedení na‰eho obvodu, na
Hukvaldy.

Po náv‰tûvû Památníku Leo‰e Ja-
náãka se úãastníci pfiemístili do místní
základní ‰koly, kde v pfiíjemném pro-
stfiedí poobûdvali a pobesedovali s fie-
ditelkou ‰koly a vedením místní radni-
ce. Poté vyhladili ãenich li‰ce Byst-
rou‰ce (pro zlep‰ení chytrosti a byst-
rosti), pohovofiili s oborníkem Mila-
nem Koutn˘m a vydali se na prohlídku
hradu Hukvaldy, kde si spoleãnû se
sliãnou prÛvodkyní obnovili znalosti
z dûjepisu. Pûkn˘ den ve spoleãnosti
nov˘ch kamarádÛ ukonãily dûti opé-
káním párkÛ na místním koupali‰ti.

Pohodovou atmosféru a pfiíjemné
záÏitky umocnila krásná pfiíroda a nád-
herné poãasí. Podûkování náleÏí v‰em
zúãastnûn˘m pedagogÛm, ãlenÛm Ra-

dy mûstského obvodu Slezská Ostra-
va, ãlenÛm komise ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy a zvlá‰tû vedoucímu
odboru ‰kolství a kultury ÚMOb Slez-
ská Ostrava Pavlu Bernatskému za
bezvadnou organizaci v˘letu a pfiípra-
vu zajímavého programu.

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka

Foto z náv‰tûvy Hukvald: Jarmila Grossmannová

24. kvûtna 2003 se konalo v areálu na-
‰í ‰koly a jejího okolí krajské kolo soutû-
Ïe Mlad˘ záchranáfi – „DokaÏ, Ïe umí‰.“
DruÏstvo na‰ich ÏákÛ skonãilo na dru-
hém  místû a postoupilo do republikové-

ho kola, konaného ve dnech 21. a 22.
ãervna rovnûÏ v areálu ‰koly, a umístilo
se na místû prvním. ÎákÛm blahopfieje-
me.

Mgr. Jana Pûãková, fieditelka ‰koly

V lednu leto‰ního roku jsme se sta-
ly ãlenkami komise ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy, zfiízené Radou mûst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Ko-
mise se skládá z ãlenÛ, ktefií pracují
nebo pracovali v rezortu ‰kolství.
Proto má kaÏd˘ z nás svou pfiedstavu
a vizi, co udûlat ve prospûch dûtí.
V leto‰ním roce se komise se‰la
6x a pokaÏdé v plném poãtu ãlenÛ.
Zab˘vali jsme se rÛznou problemati-
kou ‰kolství:

- problematikou právní subjektivi-
ty ‰kol,

- moÏností spolupracovat s nezis-
kov˘mi organizacemi a pfiípadném
ãerpání grantÛ u tûchto organizací,

- problematikou získání poãítaãÛ
pro matefiské ‰koly.

Zpracovali jsme katalog odborné
literatury v matefisk˘ch a základních
‰kolách, navrhli jsme ocenûní nejlep-

‰ích ÏákÛ ‰kol obvodu Slezská Ostra-
va formou v˘letu na Hukvaldy, navá-
zali jsme spolupráci s paní Bc. L˘dií
Poláãkovou, romskou poradkyní. Pfii-
pravujeme v˘tvarnou soutûÏ k 90.
v˘roãí Slezskoostravské radnice.

SchÛzky se konaly v rÛzn˘ch ma-
tefisk˘ch a základních ‰kolách na‰eho
obvodu.

Jsme rády, Ïe mÛÏeme b˘t ãlenka-
mi této komise, pfiestoÏe se scházíme
ve svém volném ãase a bez nároku na
finanãní odmûnu. âas vûnovan˘ dû-
tem nepokládáme za ztracen˘ a chce-
me na‰im mal˘m svûfiencÛm pomá-
hat. Dûkujeme pfiedsedovi i v‰em ko-
legÛm za vstfiícn˘ pfiístup, paní mís-
tostarostce Jarmile Grossmannové za
skvûlou spolupráci.

V‰em pfiejeme pfiíjemné proÏití
prázdnin a dovolen˘ch!

Jana Bezecná a ·árka âonková

Ve dnech 23. 5. – 1. 6. 2003 se nû-
které dûti ze Základní ‰koly v Koblovû
zúãastnily ozdravného pobytu v Chor-
vatsku, a to ve stfiedisku Vodice – Tri-
bunj. Dûti byly velmi zvûdavé a nedo-
ãkavé, protoÏe vût‰ina z nich jela
k mofii poprvé. Na kaÏd˘ den byl pfii-
praven bohat˘ program, jehoÏ souãástí
bylo samozfiejmû koupání v mofii, opa-
lování a sportovní a spoleãenské hry.
Snad nejvût‰ím záÏitkem byl pro
chlapce a dûvãata celodenní v˘let lodí
po mofii do Národního parku Krka
k vodopádÛm, kde se natáãely filmy
Karla Maye. T˘den pln˘ neopakova-
teln˘ch záÏitkÛ utekl jako voda a dûti
se vrátily domÛ zdravé a opálené, plné
nov˘ch dojmÛ. Za v˘bornou organiza-

ci zájezdu bych chtûla podûkovat hlav-
nû paní uãitelce Martinû Tvrdé a v‰em
ostatním, ktefií se o dûti bûhem jejich
pobytu v Chorvatsku starali.
Mgr. Jana Pûãková, fieditelka ‰koly

(redakãnû zkráceno)

Ze Základní školy v Koblově

Úspěch našich žáků 

Poděkování dětem
z Mateřské školy
na Chrustově ulici
Pûkné chvíle pro seniory v domech

s peãovatelskou sluÏbou byly pfiipra-
veny dûtmi z Matefiské ‰koly na Chru-
stovû ulici v Hefimanicích. Sv˘m vy-
stoupením zpfiíjemnili chlapci a dûvãa-
ta dÛchodcÛm Velikonoce i Svátek
matek. Jako obvykle, jejich písniãky,
taneãky a básniãky vyloudily úsmûvy
na rtech dûdeãkÛ i babiãek a pfiinesly
pfiíjemné záÏitky na‰im dÛchodcÛm,
ktefií mají tyto akce ve velké oblibû.

Dûtem a jejich uãitelkám upfiímnû
dûkujeme. 

Zdenûk Mat˘sek,
vedoucí odboru sociálních vûcí

Děti opět vyčistily les
Chtûl bych podûkovat dûtské orga-

nizaci - indiánskému kmenu Dakota za
vyãistûní Vrbiny – lesíku v Ostravû-
Kunãicích. Ve spolupráci s odborem
dopravy a komunálních sluÏeb ÚMOb
Slezská Ostrava, kter˘ dodal tfii kon-
tejnery, „indiáni“ sesbírali odpad, kte-
r˘ tam opût navozili místní obãané.
A tato skuteãnost dûti obzvlá‰tû mrzí,
protoÏe Vrbinu uÏ ãistily v loÀském

roce. Domluvily se proto s pracovníky
úfiadu, Ïe neukáznûné obãany budou
oznamovat a fotografovat pfii pfiípad-
ném zakládání ãern˘ch skládek. Tako-
víto nepofiádníci pak budou tvrdû po-
kutováni.

Dûkuji je‰tû jednou za to, Ïe pfii pro-
cházce k fiece se nebrodím v odpad-
cích a doufám, Ïe to tak bude stále.

Mgr. Jifií Smûlík

Foto z pobytu dûtí v Chorvatsku: ar-
chiv ‰koly



Sponzorský dar potěšil
¤editelství M· na Fr˘decké ulici

dûkuje obãanÛm Ostravy-Kunãic za
podporu, kterou vûnovali ‰kolce bû-
hem celého ‰kolního roku. Zvlá‰tní
podûkování vyslovuje sportovním
oddílÛm Judo a Dakota. Ty poskytly
jiÏ podruhé ‰kolce finanãní dar, za
kter˘ byly pro dûti zakoupeny hraãky.

Jifiina Skafiupová, fieditelka M·
Foto: archiv
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Ze školských zařízení obvodu
Mimoškolní činnost jako součást

prevence sociálně patologických jevů

Děti z MŠ nadchly seniory

Děti z Mateřské školy na Komerční ulici hlásí

Poděkování

Dětský den ve škole v Kunčičkách
Dûti z Kunãiãek u „táboráku“ Foto: archiv Z·

Na‰e základní ‰kola plní vedle své
primární v˘chovnûvzdûlávací funkce
také dÛleÏitou roli pfiirozeného centra
rozvoje volnoãasov˘ch aktivit dûtí.
V rámci ‰koly vyvíjí velice aktivní ãin-
nost ·kolní sportovní klub (·SK), jehoÏ
ãinnost spoãívá v uskuteãÀování ‰iro-
kého spektra sportovních akcí – soutû-
Ïí, turnajÛ a v˘letÛ do hor se zamûfie-
ním na pû‰í turistiku a cykloturistiku.

Nezanedbateln˘m aspektem ãinnos-
ti ·kolního sportovního klubu je také
její v˘znamn˘ preventivní efekt ve
vazbû na pfiedcházení neÏádoucím so-
ciálnû patologick˘m a kriminálním je-
vÛm u dûtí ‰kolního vûku. BohuÏel je
totiÏ nezpochybniteln˘m faktem, Ïe
dítû, postrádající pozitivní a smyslupl-
n˘ program pro vyplnûní svého volné-
ho ãasu, se stává potencionálním ob-
jektem vlivu rÛzn˘ch pouliãních part
mlad˘ch delikventÛ se v‰emi negativ-
ními dÛsledky, ãemuÏ se na‰e ‰kola
snaÏí aktivnû pfiedcházet.

V kvûtnu se uskuteãnila dal‰í z fiady
sportovních akcí, pofiádan˘ch na‰í
‰kolou. Jednalo se o kombinovan˘ tu-
ristick˘ a cykloturistick˘ v˘let, smûfio-

van˘ do oblasti centrálních Beskyd
s ubytováním v chatû ·varná Hanka.
Tento objekt je situován v jedné z nej-
krásnûj‰ích beskydsk˘ch lokalit na
hlavním hfiebeni mezi Gruní a Bíl˘m
KfiíÏem. Cílem akce (jakoÏto i mno-
h˘ch pfiedchozích a budoucích) byl ak-
tivní pohyb a zlep‰ení tûlesné kondice
dûtí na zdravém horském vzduchu, vy-
pûstování pozitivního vztahu k pfiíro-
dû, budování kladn˘ch osobnostních
vlastností a zásad fair play. Vedle
hlavní programové náplnû – turismu
a cykloturismu – si dûti uÏily také pfií-
jemn˘ch veãerÛ v prostfiedí útulné hor-
ské chaty, které byly doplnûny hodnot-
nou diskotékou a rÛzn˘mi soutûÏemi.
Bûhem tohoto pobytu si dûti také na-
prosto pfiirozen˘m zpÛsobem posílily
vzájemné kamarádské vztahy a pocit
sounáleÏitosti ke své kmenové základ-
ní ‰kole. Celkovou pfiíjemnou atmo-
sféru pobytu na horách umocnilo na-
víc ideální sluneãné poãasí, umoÏÀují-
cí v˘hledy aÏ ke hfiebenÛm slovenské
Malé Fatry.

Mgr. Franti‰ek Vrána, 
fieditel Z· Pû‰í, Ostrava-Muglinov

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe kaÏd˘ rok –
v mûsících kvûtnu a prosinci – zavítají
dûti z Matefiské ‰koly v Kunãiãkách na
Nástupní ulici mezi star‰í osamûlé ob-
ãany v místní Armádû spásy s tématic-
k˘m kulturním vystoupením. Velkou
radost zpÛsobí v‰em pfiítomn˘m ba-
biãkám a dûdeãkÛm nejen samotné vy-
stoupení, ale také drobné dárky a pfiá-
níãka, jeÏ dûti vlastnoruãnû vyrobily
a seniorÛm po vystoupení pfiedaly.

Vlasta Knoppová, fieditelka M·

„I pfies nepfiízeÀ poãasí byl poklad
v Beskydech nalezen. Stalo se tak 23.
kvûtna na Ostravici poblíÏ hotelu Ond-
rá‰.“

Tímto bych chtûla podûkovat v‰em
rodiãÛm, ktefií pfii této akci sponzorsky
vypomohli a zásobovali dûti sladkost-
mi a zdravotnick˘m materiálem. Po

pfiíjezdu do matefiské ‰koly ãekalo dûti
pfiekvapení v podobû dfievûného leta-
dla, které pro nû vyrobil tatínek Ludûk
Flei‰man. A jemu dûti pfiislíbily scho-
vat díl pokladu, kter˘ hodlají nalézt na
dal‰í ‰kolní akci – v˘letu na Ondfiejník.

Jaroslava ·tûpánová,
fieditelka M· na Komerãní ulici

Paní fieditelky a uãitelky z M· na
Komerãní ulici a z M· na Chrustovû
ulici se zaslouÏily o vzornou repre-
zentaci na‰eho obvodu. Dne 28. 3.
a 30. 4. 2003 se s dûtmi zúãastnily
krajské pfiehlídky Matefiinka v Bohu-
mínû a v Kulturním domû Vítkovice.
Na známé melodie z filmu „Rebelo-
vé“ si dûti s chutí zatanãily s de‰tníã-
ky a kruhy a sklidily boufiliv˘ potlesk
publika.

ÎáãkÛm z M· na Chrustovû ulici
tleskají pravidelnû i obyvatelé DPS na
Hladnovské a Hefimanické ulici. Dûti
pfiiná‰ejí babiãkám a dûdeãkÛm kro-
mû radostného zpestfiení dne i drobné
upomínkové pfiedmûty. Za svá pûkná
vystoupení obdrÏí nûco na zub. Louãí
se se slzami v oãích. Za vedení mûst-
ského obvodu dûkuje 

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka

Základní ‰kola v a indiánsk˘ kmen
Dakota pfiipravili pro dûti z Kunãiãek
na 30. kvûten slavnostní den. Od rána
probíhaly v areálu ‰koly soutûÏe, hry
a sportovní utkání. Po obûdû ukázali in-
diáni dûtem své tee-pee a pfiedvedli jim
nûkteré indiánské dovednosti. Dûti si

také pochutnaly na opeãeném párku
s hofiãicí. Vydafien˘ den byl korunován
slavnostním ohnûm, u kterého se zpíva-
lo a zpívalo… âlenové Dakoty také dû-
tem nabídli moÏnost jet s nimi na letní
tábor, uÏívat si léta a letních radostí…

Mgr. Jifií Smûlík, fieditel Z·

Foto z v˘letu v Beskydech: Mgr. Franti‰ek Vrána

Foto z vystoupení dûtí v Armádû spá-
sy: archiv M·.

V˘znamnou sloÏkou krajiny jsou
mimo les rostoucí dfieviny, podílející
se ve znaãné mífie na celkovém cha-
rakteru prostfiedí. Zvlá‰tû cennou
sloÏkou krajinné zelenû pfiedstavují
stromy památné.

âlovûk má stromy v úctû odedáv-
na. Staré stromy jsou poselstvím mi-
nulosti, které pfiedáváme pfií‰tím ge-
neracím, jeÏ zhodnotí, jak jsme
o tento odkaz peãovali. 

Za památné stromy, jejich skupiny
nebo stromofiadí, je moÏno prohlásit
dfieviny v˘jimeãné sv˘m vzrÛstem
a vûkem, v˘znamné krajinné domi-
nanty, zvlá‰È cenné cizokrajné dfievi-
ny, dfieviny historicky cenné, které

jsou památníky historie, pfiipomína-
jící v˘znamné dûjinné události ãi
stromy, ke kter˘m se váÏí rÛzné po-
vûsti a báje. NemÛÏeme opomenout
ani v˘znamné hraniãní stromy na
hranicích katastrÛ, hranicích majetkÛ
apod.

Podnût k tomu, aby urãit˘ strom
byl prohlá‰en za památn˘, mÛÏe po-
dat kaÏd˘ obãan. Pokud ve va‰em
okolí roste strom, kter˘ si zaslouÏí
pozornost a ochranu, aby byl zacho-
ván pro pfií‰tí generace, prosíme,
abyste kontaktovali Úfiad mûstského
obvodu Slezská Ostrava, odbor do-
pravy a komunálních sluÏeb, paní
Nitkovou, tel. ã. 595 225 184.

Žádost o spolupráci občanů při výběru památných stromů



VáÏení spoluobãané,
v souvislosti s blíÏící se letní sezonou,
kdy vût‰ina z nás odjíÏdí z místa byd-
li‰tû na dovolenou, bych Vás chtûl
upozornit na nûkolik zásad, pfii jejichÏ
zachovávání mÛÏete pfiedejít zejména
vloupání do va‰ich bytÛ a rodinn˘ch
domkÛ v dobû, kdy jste mimo trvalé
bydli‰tû. Zabezpeãení va‰eho obydlí
mÛÏete ovlivnit i tím, Ïe budete dodr-
Ïovat následující základní organizaãní
a bezpeãnostní opatfiení, jeÏ jsou jed-
noduchá a levná:

- Nachází – li se vá‰ byt v pfiízemí,
vûnujte zv˘‰enou pozornost ochranû
oken, prosklen˘m plochám, balkonu,
lodÏii a vstupním dvefiím. Ve vy‰‰ích
patrech se zamûfite zejména na vstupní
dvefie.

- O svém odjezdu informujte pouze
nejuÏ‰í okruh lidí, kter˘m vûfiíte. PoÏá-
dejte dÛvûryhodnou osobu, aby vám ve
va‰í nepfiítomnosti dohlédla na byt,
vûtrala, zalévala kvûtiny, pravidelnû

vybírala va‰i po‰tovní schránku na do-
pisy apod.

- Dobu va‰í nepfiítomnosti neuvádûj-
te na telefonním záznamníku a uÏ vÛ-
bec ne na dvefiích.

- VyuÏijte elektronick˘ch zafiízení,
která v nepravideln˘ch ãasech zapínají
svûtla, rozhlasov˘ pfiijímaã apod., pro
zdání, Ïe vá‰ byt je obydlen.

- U rodinn˘ch domkÛ dbejte na to,
aby stromy a kefie nezakr˘valy velkou
ãást objektu. Tato skuteãnost totiÏ
umoÏÀuje zlodûjÛm pracovat ve skry-
tu. Kefie je tfieba vhodnû prostfiihávat.

Nezapomínejte ani na dobré osvûtle-
ní pfied objektem, neboÈ díky lep‰í vidi-
telnosti mohou i va‰i sousedé snáze
kontrolovat, zda je v‰e v pofiádku.

- NejdraÏ‰í cennosti uloÏte do sejfu
v bance nebo u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.
Pokud chcete pfiechovávat cennosti do-
ma, nenechávejte je na jednom místû –
uloÏte je na rÛzn˘ch, nepfiedvídatel-
n˘ch místech v bytû nebo si pofiiìte

trezor, kter˘ bude instalován do zdi ne-
bo podlahy.

- Va‰e cennosti pro pfiípad vloupání
oznaãte, pfiipravte jejich soupis a nechte
je pojistit. Poznamenejte si sériová ãís-
la a zvlá‰tní oznaãení cenn˘ch pfiedmû-
tÛ, elektronick˘ch v˘robkÛ apod. Vy-
pracujte seznam tûchto pfiedmûtÛ a peã-
livû ho uschovejte. Nechte si své cen-
nosti oznaãit kódem. Cennosti, jeÏ lze
jen stûÏí oznaãit, si vyfotografujte.

V‰echna tato opatfiení usnadÀují na-
lezení a identifikaci pfiedmûtÛ a ulehãu-
jí práci poji‰Èovnám a policii.

- Se sousedy udrÏujte dobré vztahy,
v‰ímejte si podezfiel˘ch osob, pohybují-
cích se v okolí va‰eho bydli‰tû.

- Do va‰eho bytu dovolte vstoupit
jen osobám znám˘m a dÛvûryhodn˘m.
Mûjte se na pozoru pfied lidmi, chodící-
mi od dvefií ke dvefiím a nabízejícími
v‰eliké podnikání s moÏností slu‰ného
zisku ãi rÛzné zboÏí a sluÏby. Mohou to
totiÏ b˘t tipafii.

Mjr. Bc. Josef Pekárek, vedoucí
Obv. odd. Policie âR, Sl. Ostrava 
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Policie upozorňuje

Z činnosti odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství

Letní výpůjční doba v knihovnách obvodu

● S nov˘m majitelem objektu b˘-
valé Hornické fakulty na Michálkovic-
ké ulici bylo provedeno místní ‰etfiení.
Majitel hodlá objekt vyuÏít v pfiízemí
pro komerãní úãely (restaurace, auto-
salon), v dal‰ích nadzemních podla-
Ïích má zámûr vybudovat byty.

V leto‰ním roce chce zahájit staveb-
ní úpravy provedením opravy stfiechy
a hlavní stavební ãinnost zaãít v roce
2004. Objekt je hlídán a zabezpeãen
proti vstupu.

● Stavební úfiad vydal ústní nafiíze-
ní k odstranûní nebezpeãné pfiední ãás-
ti b˘valého zámku v Kunãicích, neboÈ
technick˘ stav objektu se natolik zhor-
‰il, Ïe hrozilo nebezpeãí zfiícení ãásti
obvodové stûny na Fr˘decké ulici. Ob-
jekt v‰ak prozatím není vypsán ze se-
znamu kulturních památek, a proto
stavební úfiad nemÛÏe vydat nafiízení
k odstranûní celé stavby.

● Probíhá stavební fiízení k povole-
ní stavby IV. etapy roz‰ífiení skládky

tuhého komunálního odpadu v Hru‰o-
vû. Stavebníkem je OZO Ostrava, s.r.o.

ZároveÀ byl povolen zku‰ební pro-
voz Kogeneraãní jednotky na vyuÏívá-
ní jímaného skládkového plynu ze
skládky s vyuÏitím do sítû SME, a.s.

● UskuteãÀují se pfiípravná jednání
k zahájení zástavby tzv. „Hru‰kového
sadu“ v Muglinovû – jedná se o byto-
vou v˘stavbu podle regulaãního územ-
ního plánu.

● Byla ukonãena ãinnost termické
desorpce zneãistûn˘ch zemin z b˘valé
koksovny Karolina, která byla prová-
dûna na skládce COZ ve Slezské Os-
travû. Technologické zafiízení je pfie-
místûno.

● Probûhla kolaudace 18 bytÛ
v nájemním domû na Franti‰kovû ve
Slezské Ostravû. Jedná se o první eta-
pu v˘stavby celkem 42 bytÛ.
Jaroslava Novotná, vedoucí odboru

v˘stavby, Ïivotního prostfiedí 
a vodního hospodáfiství

V ãervenci a srpnu budou mít kni-
hovny v obvodu Slezská Ostrava ná-
sledující v˘pÛjãní dobu:

Knihovna v Muglinovû na Hlad-
novské ulici 49: pondûlí 10.00 –
12.00, 13.00 – 17.00 hodin.

K dispozici je internet pro vefiej-
nost.

Knihovna ve Slezské Ostravû na
Dûdiãné ulici 10: ãtvrtek 9.00 –
12.00, 13.00 – 17.00 hodin.

Knihovna v Kunãiãkách na Hol-
vekovû ulici 44: od 30. 6. do 1. 8. bu-
de knihovna uzavfiena z dÛvodu revize
knihovního fondu. Od 4. 8. do 31. 8.
bude otevfiena vÏdy v úter˘ od 9.00 do
12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.

K dispozici je internet pro vefiej-
nost.

Knihovna v Muglinovû na ulici

Na Druhém 4: v ãervenci bude kni-
hovna uzavfiena, v srpnu bude otevfie-
na vÏdy v pondûlí od 9.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hodin.

Knihovna v Hefimanicích na Vr-
bické ulici 133: v ãervenci bude otev-
fieno vÏdy v úter˘ od 9.00 do 11.30
hodin a od 12.00 do 16.00 hodin,
v srpnu bude zavfieno.

Knihovna v areálu Základní ‰ko-
ly na Anto‰ovické ulici v Koblovû
bude uzavfiena v ãervenci i v srpnu.
Provoz zahájí opût se zahájením nové-
ho ‰kolního roku.

V záfií vás samozfiejmû budeme in-
formovat o dal‰í fiádné pÛjãovní dobû.

Pfiejeme vám pfiíjemné léto plné po-
hody, sluníãka a odpoãinku.

Za knihovnice Slezské Ostravy
·árka Kuligová

Blahopřání vítězce 
televizní pěvecké soutěže

V populární soutûÏi pro amatérské
zpûváky Do-re-mi, vysílané na stanici
Nova, zvítûzila díky ohodnocení publi-
ka a poroty, sloÏené z Barbory Srncové,
Josefa Dvofiáka a Jitky Zelenkové, oby-
vatelka Penzionu na Bohumínské ulici
Eli‰ka Bra‰ová. Zpûv byl její láskou jiÏ
od mládí a i dnes je‰tû zpívá v pûvec-
kém krouÏku, pÛsobícím v penzionu.
S gratulací a symbolick˘mi dárky pfii‰li
paní Bra‰ové blahopfiát starosta na‰eho
obvodu Jaromír Wagner a místostarost-
ka Jarmila Grossmannová, kterou za-
chycuje ná‰ snímek.

Dětský den
v klubu Babylon

Pro dûti ze ‰kolsk˘ch zafiízení a dût-
ského domova byl uspofiádán Den dûtí
v klubu Babylon, a to za úãasti pana
starosty Jaromíra Wagnera. Vedení
klubu Babylon pfiipravilo za pfiispûní
sponzorÛ bohat˘ program: soutûÏe
v kreslení na chodníku, bûh na stano-
ven˘ch trasách, jízdy zruãnosti, hru
v kuÏelky, ‰ipky, jízdu na koleãko-
v˘ch bruslích a kolobûÏkách, kolo
‰tûstí, táborák, opékání párkÛ, ukázky
práce a zásahu Policie âR a hasiãÛ.
Obãerstvení a slavnostní obûd mûly
v‰echny pfiítomné dûti z d a r m a.
·tûstí dûtí bylo zaslouÏenou odmûnou
pánÛm J. Kolkovi a K. Klimondovi.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

O malých zdrojích znečisťování ovzduší
Právnické a podnikající fyzické

osoby mûly povinnost oznámit na
Úfiad mûstského obvodu Slezská Os-
trava, odbor v˘stavby, Ïivotního pro-
stfiedí a vodního hospodáfiství jak˘ko-
liv mal˘ zdroj zneãistûní ovzdu‰í, kte-
r˘ mûl tepeln˘ v˘kon do 200 kW.

Od 1. ledna 2003 nabyl úplné úãin-
nosti zákon ã. 86/2002 Sb., o ovzdu‰í
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ.
V nûm platí ustanovení, Ïe „spalovací
zdroj o jmenovitém tepelném v˘konu
do 50 kW není pfiedmûtem poplatku za
zneãistûní ovzdu‰í,“ a proto se na pro-
vozovatele tûchto mal˘ch zdrojÛ zne-
ãisÈování ovzdu‰í nevztahuje ani ozna-
movací povinnost, která byla provozo-
vatelem zasílána na ÚMOb Slezská
Ostrava, odbor v˘stavby, Ïivotního
prostfiedí a vodního hospodáfiství.

Poplatek není stanoven u mal˘ch
spalovacích zdrojÛ do 50 kW vãetnû,
nebo u zdrojÛ pouÏívajících jako pali-
va koks, dfievo, zemní plyn nebo topn˘
olej s obsahem síry do 0,1 %. Poplatky
se stanovují za ostatní malé zdroje i za
provozy se spotfiebou tûkav˘ch orga-

nick˘ch látek s urãitou denní, pfiípadnû
mûsíãní spotfiebou, a u zdrojÛ emisí tu-
h˘ch zneãisÈujících látek u rÛzn˘ch
technologick˘ch mal˘ch zdrojÛ.

Alena HolaÀová, 
odbor v˘stavby, Ïivotního 

prostfiedí a vodního hospodáfiství

Nové občanské sdružení
v městském obvodu

Slezská Ostrava
Tak jako cel˘ region moravskoslez-

sk˘, tak i Ostravu a samozfiejmû i její
obvod - Slezskou Ostravu, postihla vlna
uzavírání tradiãních center zamûstna-
nosti – hornictví, hutnictví a tûÏké che-
mie, a s tím spojen˘ch doprovodn˘ch
ãinností, majících vliv nejen na úbytek
pracovních pfiíleÏitostí, ale také na spo-
leãensk˘ a kulturní Ïivot obyvatel.

Na podporu kulturnû – spoleãenské-
ho a ekonomického rozvoje mûstského
obvodu Slezská Ostrava se rozhodl
ná‰ pfiípravn˘ v˘bor na svém zasedání
zaãátkem bfiezna t.r. zaloÏit Obãanské
sdruÏení ROZKVùT, které bylo k 1. 4.
2003 zaregistrováno. SdruÏení si záro-
veÀ stanovilo své cíle ãinnosti v oblas-
ti kultury, historie, ‰kolství a vzdûlá-
vání, ekonomického rozvoje a Ïivotní-
ho prostfiedí, navazování kontaktÛ
s ostatními obãansk˘mi iniciativami,
smûfiujícími k obdobn˘m cílÛm.

Tato slova berte, váÏení obãané
Slezské Ostravy, jako zároveÀ pfiání
i v˘zvu k ochotû pfiipojit se k této akti-
vitû, jejíÏ v˘sledky nebudou znatelné
hned, ale vûfiím, Ïe v del‰ím ãasovém
horizontu bude „svítit slunce rozkvûtu
na‰eho obvodu“, a k tomu – v úzké
spolupráci s Úfiadem mûstského obvo-
du Slezská Ostrava – chceme podle
sv˘ch moÏností pfiispût.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 596 237
307.

Za Obãanské sdruÏení Rozkvût
ing. Jifií ·árek

(redakãnû zkráceno)
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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

Prázdninová poãítaãová „‰kolka“

Termín Cena
14. – 18. 7. 2003 1470,- Kã / osoba
21. – 25. 7. 2003 1470,- Kã / osoba
18. – 22. 8. 2003 1470,- Kã / osoba

V pfiípadû podání závazné pfiihlá‰ky do 10. 7. 2003 poskytujeme 20% slevu!

Program
T˘denní kurzy jsou urãené v‰em dûtem ve vûku od 7 do 15 let,
které se chtûjí zdokonalit v ovládání PC. Kurz bude zamûfien na
to, aby se úãastníci dozvûdûli základy obsluhy poãítaãe, základní
ovládání systému Windows XP, práci se soubory a adresáfii, vy-
tváfiení nov˘ch dokumentÛ a dal‰ích aplikací. Dále orientaci na
internetu, práci s e-mailovou schránkou a po‰tovním správcem,
základy vytváfiení webov˘ch stránek a moÏností umístûní stránek

na web, práci s webkamerou. Seznámí se také s rÛzn˘mi moÏnostmi komunikace pfies internet.
Délka kurzu: - 30 vyuãovacích hodin
PomÛcky pro úãastníka: - disketa, CD, se‰it na poznámky, pitn˘ reÏim pro dûti zaji‰tûn

Obsah kurzu
Úãastník v úvodní ãásti získá základní informace, které jej uvedou do problematiky ovládání poãí-
taãe. Vyzkou‰í si práci se správcem souborÛ, vytváfiení, kopírování, pfiesouvání atd. Nauãí se obs-
luhovat kanceláfisk˘ balík Office a vytváfiení textov˘ch souborÛ, tabulek a grafÛ. V dal‰í ãásti kur-
zu bude úãastník obeznámen se strukturou, moÏnostmi pfiipojení, instalací a orientací na
internetu. Nauãí se obsluhovat Internet Explorer a Outlook expres. Nauãí se vytváfiet e-mailovou

schránku a vyzkou‰í si vytvofiit svoji webovou stránku a umístnit ji na internet. Dále si mÛÏe vy-
zkou‰et práci s webkamerou, nahrávání videa a fotografií a komunikaci pfies internet. Dozví se
o dal‰ích komunikaãních programech (ICQ, Miranda, NetMeeting
Windows Messenger atd.).
Dal‰í informace a pfiihlá‰ky získáte na na‰ich telefonních ãíslech
596 622 817 nebo 728 348 392, pfiípadnû pfii osobní náv‰tûvû.
e-mail ostrava@cs21.cz

Doba trvání kurzu je od pondûlí do pátku
(od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 hodin)

CS 21 Group Ostrava  ◆ ‰kolicí centrum 
âs. Armády 20, Slezská Ostrava
(budova Technick˘ch sluÏeb, trolejbus ã. 101 a 104, zastávka U Pumpy) 
e-mail: ostrava@cs21.cz web:http//www.cs21.cz, 
tel.: 596 622 817, 728 348 392, fax: 596 622 847

Upozornění chovatelům psů
na hromadné očkování psů proti vzteklině

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

Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následujících termínech:
Datum hodina k.ú. místo oãkování

1. 9. 15.00-15.45 Koblov u hasiãské zbrojnice
16.00-16.45 Anto‰ovice u restaurace U LacinÛ

2. 9. 15.00-16.00 Sl. Ostrava Na Jánské - pfied restaurací SENEKA
16.15-17.00 Sl. Ostrava Kamenec, prostor pod silniãním mostem 

v úrovni sjezdu na Muglinov

8. 9. 15.00-15.45 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské zbrojnice
16.00-16.45 Na Li‰ãinû u stfiediska Svazu chovatelÛ

9. 9. 15.00-15.45 Kunãice u hasiãské zbrojnice
16.00-16.45 Kunãiãky u stfiediska Svazu chovatelÛ

10. 9. 14.30-15.00 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy ulice
15.30-16.30 Hraneãník u tramvajové smyãky

UPOZORNùNÍ:
Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 60,- Kã.
Poplatek bude vybrán v místû oãkování. V cenû je zahrnut veterinární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o oãkování.
Za vystavení nového oãkovacího prÛkazu bude úãtováno 5,- Kã.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi byli opatfieni náhubkem a pfiivádûla je dospûlá osoba.
Náhradní termín oãkování nebude stanoven! Majitelé psÛ mají moÏnost nechat psy dovakcinovat v kterékoliv veterinární ordinanci.

Odbor financí a rozpoãtu

Prázdninový provoz
mateřských škol

Od 30. ãervna do 11. ãervence
budou v provozu Matefiská ‰kola na
Komerãní ulici 22a v Muglinovû a

na PoÏární ulici 8 v Hefimanicích,
od l. do 11. ãervence bude v provo-
zu Matefiská ‰kola na Zámostní uli-
ci 31 ve Slezské Ostravû, od 18.
srpna do 29. srpna Matefiská ‰kola
na Bohumínské ulici ve Slezské Os-
travû.
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✦ příjemné posezení – možnost výběru ze tří 
pohádkových místností

✦ restaurace je klimatizována a máte možnost platby 
stravenkami a platebními kartami

✦ velký výběr jídel a specialit včetně denního menu
✦ pivo Radegast, Plzeň a Kelt
✦ zajistíme a připravíme pořádání rodinných oslav, 

svateb, rautů, školení a jiných akcí
✦ možnost parkování před restaurací
✦ UBYTOVÁNÍ v luxusním apartmánu 

(obývací pokoj + posilovna + ložnice a velká koupelna)

(Jedna z na‰ich tfií 
místností je urãena 

pro nekufiáky)

Sleva 10 %

pfii pfiedloÏení

inzerátu

Nabízí:

Objednejte si svÛj stÛl v pohádce a rezervujte apart-
mán na tel. ã. 596 244 405, 

mobil: 608 819 900.

OOtteevvfifieennoo  ddeennnnûû  oodd  1111..0000  ddoo  2233..0000  hhooddiinn..
Bohumínská 67, 710 00 Slezská Ostrava

Tel. ã. +420 596 244 405,
tel./fax: 596 243 808

e-mail: fantasia@fantasia-
ov.com

www.fantasia-ov.com


