
VáÏení obãané,
blíÏí se závûr prvního roku funkãního
období nového vedení a nastal ãas bi-
lancování. Pfiesto, Ïe v jeho poãátku
vznikly nûkteré problémy mezi mûs-
tem a na‰ím obvodem, v prÛbûhu ro-
ku se je podafiilo urovnat. Vedení
mûsta Ostravy pochopilo na‰i situaci,
na mnohé na‰e návrhy pfiistoupilo,
a tím se podafiilo získat do na‰eho
rozpoãtu peníze navíc, které pomohly
zrealizovat pfiipravované investiãní
akce. Jako pfiíklad mohu uvést, Ïe by-
ly uskuteãnûny úpravy v areálu Slez-

skoostravského hradu. Ten byl pfiidû-
len magistrátem pod správu Ostrav-
sk˘ch v˘stav,a.s., které zde pofiádaly
nûkolik pfiedvánoãních akcí.

V dubnu pfií‰tího roku bude hrad
pfiístupn˘ také z âerné louky po novû
postavené pû‰í lávce.

V‰ichni se jiÏ mÛÏeme tû‰it na zají-
mavé akce, jeÏ zde budou organizo-
vány.

Mûsto Ostrava v leto‰ním roce in-
vestovalo také znaãné finanãní pro-
stfiedky do v˘stavby nového pavilonu
pro slony v zoo a zv˘‰ilo obvodu
pfiíspûvek na údrÏbu Centrálního
hfibitova.

O investiãních akcích, které máme
v zámûru realizovat v pfií‰tím roce,
Vás budu informovat v pfií‰tím vydá-
ní Slezskoostravsk˘ch novin. Tyto
bychom chtûli v pfií‰tím roce vydávat
jednou mûsíãnû, aby informace
v nich uvádûné byly co nejaktuálnûj-
‰í.

V‰em ãtenáfiÛm pfieji jménem ve-
dení mûstského obvodu ‰Èastné proÏi-
tí svátkÛ vánoãních a do nového roku
hodnû zdraví, ‰tûstí, spokojenosti
a optimizmu.

Jaromír Wagner, starosta
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Slovo starosty
Rada mûstského obvodu Slezská

Ostrava na své 20. schÛzi 13. 11. 2003
rozhodla mj.:

- o zadání vefiejné zakázky a uza-
vfiení smlouvy na dodávku vody a od-
vádûní odpadních vod, dle § 50 c) zá-
kona ã. 199/1994 Sb., o zadávání ve-
fiejn˘ch zakázek, v platném znûní, se
spoleãností Ostravské vodárny a ka-
nalizace, a.s., se sídlem NádraÏní
28/3114, Moravská Ostrava, na od-
bûrném místû Kubínova 58/394, Os-
trava-Hefimanice,

- o pfiímém zadání vefiejné zakázky
malého rozsahu a uzavfiení smlouvy

dle § 49 b) zákona ã. 199/1994 Sb.,
o zadávání vefiejn˘ch zakázek, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, na realizaci
staveb „Oprava volného bytu ã. 3
v domû Koksová 7/1042, k.ú. Slezská
Ostrava" a „Opravy voln˘ch bytÛ ã. 6
a 8 v domû ·enovská 65/1074, k.ú.
Slezská Ostrava" se spoleãností FHD
stavební s.r.o., Ostrava-Hru‰ov,

- o nájmu bytÛ na dobu urãitou jed-
noho roku,

- o zámûrech nájmÛ ãástí pozemkÛ,
- o nájmech pozemkÛ,
souhlasila mj. s v˘mûnou bytÛ mezi

Ïadateli.

Z jednání rady

VVeeddeenníí  
mmûûssttsskkééhhoo  oobbvvoodduu  
SSlleezzsskkáá  OOssttrraavvaa

ppfifieejjee  vv‰‰eemm  
oobbããaannÛÛmm  ppfifiííjjeemmnnéé
pprrooÏÏiittíí  vváánnooããnníícchh
ssvvááttkkÛÛ  aa ‰‰ÈÈaassttnn˘̆  
nnoovv˘̆  rrookk  22000044..

Dûti z 12 matefisk˘ch a 5 základních
‰kol na‰eho obvodu pfiipravují pro své ka-
marády ve ãtyfiech komunitních centrech
pfiekvapení. Vûci, které jiÏ neslouÏí jedno-
mu, udûlají radost druhému. A tak ãistí,
perou, lepí, drhnou a balí v‰e, co je‰tû mÛ-
Ïe dále slouÏit: hry, hraãky, obuv, obleãe-
ní… JiÏ tradiãnû vyrábûjí Ïáci na‰ich ‰kol
sv˘m blízk˘m dáreãky, pfiipravují besídky
a pfiekvapení pro spoluÏáky, rodiãe a seni-
ory. V pfiedvánoãní dobû se v‰ichni více
zamûfiujeme na kulturnû znev˘hodnûné,
sociálnû slabé a potfiebné obãany. Zaãíná
se rozbíhat spolupráce s nestátními nezis-
kov˘mi organizacemi. Jedná se o organi-
zace, které napfi. provozují komunitní
centra, navazují stále ‰ir‰í spolupráci s pfií-
slu‰n˘mi odbory Úfiadu mûstského obvo-
du Slezská Ostrava. Na‰i i jejich sociální
terénní pracovníci jsou vnímáni pozitivnû
romskou komunitou i samosprávou.

âast˘mi kontakty vedení na‰í radnice,
zástupcÛ obãansk˘ch sdruÏení a místních
podnikatelÛ se sociálnû slab˘mi obãany se
podafiilo zlep‰it vzájemnou komunikaci.
Problémy fie‰íme vãas, nevyhrocují se,
a tím pfiedcházíme sloÏit˘m situacím.

Spoleãné víkendové akce, mimo‰kolní
aktivity, drakiády, odjezdy z prázdnin 
apod. ve spolupráci s romskou poradkyní,
romsk˘mi asistenty a Radou vlády jsou
nejlevnûj‰í a nejúãinnûj‰í prevencí krimi-
nality.

Ve spolupráci s krajsk˘m úfiadem fie‰í-
me problematiku finanãního zv˘hodnûní
‰kol, nav‰tûvovan˘ch dûtmi z kulturnû
znev˘hodnûného prostfiedí. Individuální
péãe vûnovaná tûmto dûtem pfiinese pozi-
tivní v˘sledky. UÏ‰í spoluprací ‰koly pro-
stfiednictvím romsk˘ch asistentÛ s rodina-
mi a romskou komunitou se pfiedejde pfie-
fiazování romsk˘ch dûtí ze základních do
zvlá‰tních ‰kol. Po schválení ‰kolského

zákona budou základní ‰koly vytváfiet
vlastní rámcové v˘chovnû vzdûlávací pro-
gramy, kde bude tato problematika analy-
zována a fie‰ena.

Neménû dÛleÏité jsou volnoãasové akti-
vity, které se snaÏíme fie‰it úpravou parku
Maxima Gorkého. Máme zámûr vybudo-
vat z parku cviãné hfii‰tû s dopravním zna-
ãením pro cyklisty, dofinancovat fotbalo-
vé hfii‰tû s brankami, stoly na stolní tenis
a doskoãi‰tû, kde najdou sportovní vyÏití
dûti místní základní a matefiské ‰koly.
V odpoledních hodinách samozfiejmû mo-
hou na laviãkách posedût mladé maminky
ãi seniofii.

Zaãínáme uplatÀovat politiku extrému,
kdy budeme v˘raznû zv˘hodÀovat snaÏivé
rodiny a v˘raznû znev˘hodÀovat obãany,
ktefií na svém pfiístupu nechtûjí nic zmûnit.

Spolupráce, t˘kající se oblasti zadního
Hru‰ova, nebo dal‰ích lokalit kolem ulic
Riegrovy, Muglinovské, Zárubecké, ·e-
novské a dal‰ích, je ve fázi „velkého úkli-
du", pfiiãemÏ sem byly pfiistaveny obãa-
nÛm kontejnery. Obyvatelé si uklidili
v bytech, v domech a nejbliÏ‰ím okolí,
které je pfieváÏnû jejich vinou velmi zane-
dbané!

V pfiedvánoãní dobû se v‰ichni více za-
mûfiujeme na sociokulturnû znev˘hodnû-
né, sociálnû slabé a potfiebné obãany. Snad
kaÏd˘ ãlovûk se snaÏí pomáhat potfieb-
n˘m.

Ohleduplnûj‰í a vnímavûj‰í bychom
mûli b˘t bûhem celého roku. Mysleme
ãastûji na své blízké, které omezujeme
bezohledností, mysleme na ‰tûstí, které se
zdvojnásobí, kdyÏ se o nû podûlíme. Mûj-
me na pamûti, Ïe kdyÏ kaÏd˘ pomÛÏe dru-
hému, bude pomoÏeno v‰em. A nemusí to
b˘t jen o Vánocích!

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka

Nepřehlédněte
Statutární mûsto Ostrava - Úfiad

mûstského obvodu Slezská Ostrava
oznamuje, Ïe v období od 22.12. do
31. 12. 2003 bude vzhledem k ãerpání
fiádn˘ch dovolen˘ch pfieváÏné vût‰iny
zamûstnancÛ omezen provoz úfiadu.
Plnû bude zabezpeãen provoz matriky
a podatelny. Na ostatních odborech
bude zaji‰tûn pfiíjem podání obãanÛ.

Dne 31. 12. 2003 se budou vyfiizo-
vat záleÏitosti obãanÛ do 12.00 hodin.

Mgr. Gustav Kuchafi, 
tajemník ÚMOb Sl. Ostrava

Kolik radosti rozdáš, tolik jí i přijmeš

I v roce 2004 proběhne 
Tříkrálová sbírka

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe SdruÏení âeská
katolická charita pofiádá v prvních dnech
roku celostátní akci, nazvanou Tfiíkrálo-
vá sbírka. Jejím cílem je formovat vefiej-
nost k sociálnímu cítûní, k pomoci bliÏ-
nímu, umoÏnit v‰em obãanÛm podílet se
na charitní práci a získat tak finanãní
prostfiedky pro konkrétní ãinnost ve pro-
spûch sociálnû slab˘ch a trpících.

Této akce se úãastní také Charita Os-
trava, a to ve spolupráci s Charitou sv.
Alexandra. Tfiíkrálová sbírka bude v ro-
ce 2004 pofiádána formou koledování
a rozesílání sloÏenek do domácností. Od
2. do 12. ledna se budou pohybovat v u-
licích Ostravy na‰i koledníci, aby pfiine-
sli lidem radost a koledovali pro ty, ktefií
to nejvíce potfiebují.

Skupiny koledníkÛ v obleãení Tfií
králÛ – Ka‰para, Melichara a Baltazara –
s pokladniãkami zazpívají v‰em koledu
ãi zarecitují novoroãní ver‰ík.

Pfiíspûvky od dárcÛ budou pouÏity na
následující projekty: v˘stavbu hospice
v ostravském regionu, rozvoj chránû-
n˘ch dílen, kde by na‰li uplatnûní handi-
capovaní lidé, zakoupení automobilu
pro mobilní hospicovou jednotku, uby-
tování sociálnû znev˘hodnûn˘ch mla-
d˘ch lidí, volnoãasové aktivity osob se
zdravotním postiÏením v Hrabyni.

Obracíme se proto na Vás, váÏení ob-
ãané, s laskavou Ïádostí o pomoc pfii
Tfiíkrálové sbírce 2004. Bez podpory li-
dí, ktefií vnímají potfieby osob trpících
jak˘mkoliv handicapem se neobejdeme,
a proto vûfiíme, Ïe Vy i Va‰e dûti se do
této krásné akce s cílem pomoci potfieb-
n˘m zapojíte.

Pfiedem dûkujeme.
Martin PraÏák, 

fieditel Charity Ostrava
Ing. Pavel Folta,

fieditel Charity sv. Alexandra
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Informace o privatizaci bytového fondu
v městském obvodu Slezská Ostrava

VáÏení nájemníci,
Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava dne 25. 9. 2003 pfiijalo
na svém 4. zasedání nové znûní „Zásad
pro prodej obytn˘ch domÛ, bytÛ a sou-
visejících pozemkÛ z vlastnictví Statu-
tárního mûsta Ostravy, svûfien˘ch
Mûstskému obvodu Slezská Ostrava",
které nabyly úãinnosti dnem 26. 9.
2003.

Zastupitelstvo mûstského obvodu
Slezská Ostrava zároveÀ schválilo na 4.
zasedání konaném dne 25. 9. 2003 se-
znam domÛ urãen˘ch k prodeji. Jedná
se o seznam domÛ, které mÛÏe a má zá-
jem mûstsk˘ obvod prodat. Domy nebo
byty budou prodávány jen za podmí-
nek, které jsou uvedeny v zásadách. 

Privatizací bytového fondu v mûst-
ském obvodû Slezská Ostrava chceme
dát pfiíleÏitost tûm nájemníkÛm, ktefií
mají zájem o koupi své bytové jednot-
ky nebo o koupi domu jako celku. Ti
z Vás, ktefií o prodej domu jako celku
nebo bytové jednotky zájem nemají,
nejsou, jak vypl˘vá ze zásad, ke koupi
domu nebo bytové jednotky nuceni.

Dovolte nám, abychom ty z Vás, kdo
o privatizaci zájem mají, informovali
o zpÛsobu prodeje. V zásadách pro pro-
dej obytn˘ch domÛ jsou uvedeny dva
zpÛsoby privatizace bytového fondu.

První zpÛsob (ãl. II zásad) fie‰í
prodej obytn˘ch domÛ jako celku.
Úkony k prodeji obytného domu jako
celku budou zahájeny v pfiípadû, Ïe bu-
de projeven zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou
z více neÏ 50 % nájemcÛ jednotek v do-
mû (napfi. druÏstvo),

b) minimálnû 50 % nájemcÛ jedno-
tek v domû,

c) tfietí osobou (fyzickou i právnic-
kou) - po vyãerpání moÏností podle bo-
du a) nebo b).

Pfiednostní právo koupû domu se
pfiiznává stávajícím nájemcÛm bytÛ
v obytném domû. Tito pfiednostní prá-
vo koupû ztrácejí, pokud o koupi nepo-
tvrdí zájem do 2 mûsícÛ od v˘zvy
o koupi zaslané Mûstsk˘m obvodem
Slezská Ostrava prostfiednictvím
majetkového odboru Úfiadu mûst-
ského obvodu Slezská Ostrava.

Druh˘ zpÛsob (ãl. III zásad) fie‰í
prodej bytov˘ch jednotek podle zá-
kona ã. 72/1994 Sb., kter˘m se upravu-
jí nûkteré spoluvlastnické vztahy k bu-
dovám a nûkteré vlastnické vztahy
k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm a do-
plÀují nûkteré zákony (zákon o vlast-
nictví bytÛ), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ. Tímto zpÛsobem dojde k vymeze-
ní jednotliv˘ch bytov˘ch jednotek
a spoleãn˘ch prostor v domû, po jejich
pfiípadné koupi se stáváte vlastníkem
bytové jednotky a podílu na spoleãn˘ch
ãástech domu a pozemku.

Pokud chcete projevit zájem o tento
zpÛsob privatizace, úkony k prodeji bu-
dou ze strany mûstského obvodu zahá-
jeny v pfiípadû, Ïe bude projeven zájem
o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou
z více neÏ 70 % nájemcÛ jednotek v do-
mû (napfi. druÏstvo),

b) 100 % nájemcÛ jednotek v domû. 
V pfiípadû, Ïe sami nebudete mít zá-

jem o jakoukoliv formu prodeje Va‰e-
ho domu a o prodej by projevila zájem
tfietí osoba, bude o prodeji rozhodovat
Zastupitelstvo mûstského obvodu Slez-
ská Ostrava, a Vy budete mít vÏdy pfií-

leÏitost vyjádfiit se k podané Ïádosti tfie-
tí osoby (v˘zva zaslaná mûstsk˘m ob-
vodem, osobní úãast na zasedání zastu-
pitelstva). 

Pokud máte nûjaké dotazy ãi nejas-
nosti k v˘‰e uvedené problematice, ob-
racejte se, prosím, na paní Klemento-
vou, tel. ã. 595 225 159 nebo se mÛÏete
osobnû informovat v úfiedních dnech -
pondûlí a stfieda - od 8.00 hod. do 11.30
hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod. na
majetkovém odboru, 3. patro, kanceláfi
ã. 407, Gagarinovo námûstí ã. 5. 

Dûkujeme za pochopení a jsme s po-
zdravem

Lubomír ·vec, místostarosta

V jednym dumku A chlopisku
na Zarubku dobrotisku 
mjol tam chlopek slze kanum
‰varnu robku po fusisku
a ta robka jak to vidi
teho chlopka jak to sly‰i
rada nimjala. jaka robka je.

Bo tyn jeji chlopek dobrotisko byl ToÏ doÏralo to chlopka, Ïe tak 
on tej svoji robce v‰icko porobil hlupy byl,
ãepani ji pomyl, do hospody za‰el, vyplatu pfiepil,
bravkum daval ÏraÈ a jak pfii‰el domu, fival jak hrom by bil
dûcko mu‰el kolibaÈ. a tu svoju robku zbil.

Robil v‰ecko A vãil ma robka
choval dûcko rada chlopka
take to byl jak on piska
dobrotisko ona hopka
ale robka Hanysku sem,
teho chlopka Hanysku tam
rada nimjala. ja tû rada mam.

âtvero novych ‰atuv, ãtvero stfievice Vûfite mi luìkovû, Ïe to tak ma byÈ
do kostela nû‰la, enem k muzice raz za ãas tfia robce koÏuch vypra‰iÈ
same ‰minkovani, sama parada potem vam je dobra tajak oveãka
chlopka nimjala rada. a ma rada chlopeãka!

Je‰tû jednou na zdraví, milá BoÏenko, pfiipíjí vedení obvodu. Nejpozdûji za
rok na shledanou! Jarmila Grossmannová, místostarostkaFoto: archiv

Blahopřejeme jubilantce
Vzácného vûku 99 let se 25. 11. 2003 doÏila na‰e milá spoluobãanka,

paní BoÏena Smetanová z Ostravy-Kunãiãek. Paní BoÏenka pfiekvapila
pfiítomné gratulanty celkovou svûÏestí, v˘bornou pamûtí a dobrou nála-
dou. Jednu ze zapomenut˘ch písní, kterou na oslavû sv˘ch narozenin za
doprovodu heligonky zazpívala, nabízíme na‰im ãtenáfiÛm.

Provoz Hřbitovní správy
na Těšínské ulici 105 

na konci roku
22. prosince: otevfieno od 8.00 do

11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin;
23. prosince: zavfieno, pro naléhavé

pfiípady bude zaji‰tûna sluÏba;
29. prosince: otevfieno od 8.00 do

11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin;
30. prosince: zavfieno, pro naléhavé

pfiípady zaji‰tûna sluÏba;
31. prosince: otevfieno od 8.00 do

11.30 hodin (zkrácené úfiední hodiny);
2. ledna 2004: zavfieno, pro naléhavé

pfiípady zaji‰tûna sluÏba.
Hfibitovy v mûstském obvodu Slezská

Ostrava budou pfiístupny kaÏd˘ den od
8.00 do 17.00 hodin.

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru dopravy 

a komunálních sluÏeb

V˘bor âeského zahrádkáfiského sva-
zu v Muglinovû dûkuje v‰em sv˘m ãle-
nÛm i pfiíznivcÛm za celoroãní ãinnost
v roce 2003.

Do nového roku v‰em spoluobãanÛm
pfiejeme hodnû zdraví, spokojenosti,
mnoho úspûchÛ v pûstování ovoce, zele-
niny i kvûtin. Dal‰í úspûchy nechÈ jsou
dosahovány ve zvelebování na‰ich do-
movÛ, zahrad, ulic a celého mûsta. AÈ
záfií ãistotou a zelení okolí na‰ich domo-
vÛ, aÈ záfií barvami kvûtÛ na‰e okna, bal-
kony i ulice! OtcÛm mûsta pak pfiejeme
‰Èastnou ruku v rozhodování o osudech
na‰í ãásti mûsta Ostravy. Hodnû penûz
v pokladnû na dobrou a odbornou údrÏ-
bu zelenû na vefiejn˘ch místech, v par-
cích a ulicích!

I tûmto místním novinám pfiejeme
svûÏí jazyk pfii zvefiejÀování zajímav˘ch
nejãerstvûj‰ích zpráv. Zpráv o zvelebo-
vání obvodu, o dûjinách a zajímavostech
jeho ãástí, o dûní ve ‰kolách, o nov˘ch
stavbách i zajímav˘ch zámûrech pfietvá-

fiení dílãích území i územních celkÛ, ale
i upozornûní jednotliv˘ch odborÛ úfiadu.

Na‰e ãleny zveme na 1. setkání v roce
2004 - na v˘roãní ãlenskou schÛzi 20.
ledna 2004, která se uskuteãní v Kultur-
ním domû v ulici Na Druhém v Mugli-
novû.

V‰echny obãany potom zveme do po-
hostinného a pfiíjemného prostfiedí toho-
to kulturního domu na spoleãensk˘ veãí-
rek 14. února 2004 od 19 hodin.

Radujme se z maliãkostí a velké vûci
a komplikace fie‰me! Buìme rádi, Ïe rá-
no vyjde slunce, Ïe máme moÏnost se
smát! Divme se, Ïe na bfiízce opût vyra‰í
listí, Ïe po boufii mraky odejdou a vzduch
se vyãistí, Ïe rozkvetou louky…

Za v˘bor âZS v Muglinovû 
Jaromír Jan‰ta

Zahrádkáři přejí radostný a úrodný rok 2004!

SO· a SOU na Vratimovské ulici
681 v Ostravû-Kunãicích pofiádá 10.
ledna od 9.00 do 12.00 hodin Den
otevfien˘ch dvefií.



V záfií byl v obvodu Slezská Ostrava 
otevfien uÏ druh˘ sbûrn˘ dvÛr. Zatímco
první se nachází pfiímo v areálu OZO Os-
trava s.r.o. (dále jen OZO) v Kunãicích,
ten nov˘ vznikl v areálu Technick˘ch
sluÏeb, a.s., Slezská Ostrava na ulici âs.
armády a je urãen v‰em obãanÛm obvo-
du Slezská Ostrava pro bezplatné odevz-
dávání ve‰ker˘ch objemn˘ch a nebezpeã-
n˘ch odpadÛ z domácností. Stálá sbûrna
jim tak umoÏÀuje pohodlnû se zbavit od-
padÛ v místû bydli‰tû, a to nejen na jafie
a na podzim, kdy OZO ve v‰ech obvo-
dech Ostravy rozmisÈuje velkoobjemové
kontejnery, ale celoroãnû, coÏ obãané ob-
vodu jistû pfiivítají.

A moÏná pfiivítají i moÏnost dozvûdût
se z tohoto ãlánku, co pfiesnû mohou ve
sbûrném dvofie odevzdat a co se dál s od-
pady dûje.

Ve sbûrném dvofie lze bezplatnû ode-
vzdat objemné odpady pocházející z bûÏ-
ného chodu domácností v mnoÏství, které
se vejde do osobního automobilu s pfiívûs-
n˘m vozíkem. Mezi nû patfií nábytek, ko-
berce, televizory, bílé spotfiebiãe (lednice,
praãky apod.), pneumatiky a dal‰í objem-
né odpady z papíru, plastÛ, kovÛ ãi skla.
Novinkou je moÏnost odevzdat ve sbûr-
ném dvofie zeleÀ, vhodnou ke komposto-
vání. Objemn˘ odpad je pak ve spoleã-
nosti OZO dotfiídûn a zpracován. Z plastÛ,
dfieva, papíru a textilu se v OZO vyrábí
náhradní palivo pro cementárny. Vytfiídû-
né kovové odpady putují do hutí, sklo do

skláren a zeleÀ je pfiímo v OZO kompo-
stována a vznikl˘ materiál vyuÏit pro re-
kultivaci skládky v Ostravû-Hru‰ovû.

Pro odbornou demontáÏ elektroodpadu
byla v OZO vybudována ve spolupráci
s Charitou svatého Alexandra Chránûná
dílna, zamûstnávající obãany se zmûnû-
nou pracovní schopností. Díky nim napfií-
klad zÛstanou z jednoho televizoru, kter˘
pfiedstavuje 24 kg nebezpeãného odpadu,
jen 2 kg nezpracovatelného, ale uÏ ne ne-
bezpeãného odpadu, kter˘ lze uloÏit na
skládce.

Kromû objemn˘ch odpadÛ lze ve sbûr-
ném dvofie odevzdat i odpady nebezpeã-
né. Mezi nû náleÏí automobilové akubate-
rie, suché ãlánky, záfiivky, léky, zbytky
barev a olejÛ, rozpou‰tûdla a jiné chemi-
kálie i obaly tûmito látkami zneãistûné.
Tyto odpady rozhodnû nepatfií do nádob
na smûsn˘ komunální odpad, kter˘ je svá-
Ïen pfiímo na skládku, kde by pfiítomnost
chemick˘ch látek v nich obsaÏen˘ch mo-
hla ohrozit Ïivotní prostfiedí. Odevzdáním
ve sbûrnû je zaji‰tûno dÛkladné dotfiídûní
nebezpeãn˘ch odpadÛ a jejich zpracování
ãi likvidace. Záfiivky jsou likvidovány pfií-
mo v OZO, ostatní nebezpeãné odpady
pfiedává spoleãnost firmám, které mají
k likvidaci ãi zpracování jednotliv˘ch slo-
Ïek nebezpeãn˘ch odpadÛ oprávnûní.

To, co do sbûrného dvora nepatfií, je
odpad vznikající buì pfii rÛzn˘ch staveb-
ních úpravách (stavební suÈ, eternit, uma-
kart…), nebo pfii jednorázovém vyklizení

celého bytu. Likvidaci takovéhoto druhu
odpadu za úhradu lze u spoleãnosti OZO
objednat na tel. ã. 596 251 225.

Dále je tfieba zdÛraznit, Ïe moÏnost 
odevzdávat ve sbûrném dvofie objemné
a nebezpeãné odpady bezplatnû je urãena
obãanÛm, ne firmám. Obãané totiÏ mají
ve svém poplatku za odvoz odpadÛ zahr-
nut nejen svoz smûsného komunálního
odpadu, ale právû i provozování sbûrn˘ch
dvorÛ (v souãasnosti je v Ostravû otevfie-
no 14 sbûrn˘ch dvorÛ), ãi systém separo-
vaného sbûru plastÛ a skla (v Ostravû je
nyní rozmístûno 996 kontejnerÛ na tfiídû-
n˘ odpad, z toho v obvodu Slezská Ostra-
va 69 kontejnerÛ a 43 kontejnerÛ na PET
a dal‰í plasty).

V rámci pfiedstavení komplexního
systému nakládání s odpadem je tfieba
pfiipomenout, Ïe obãané mají moÏnost
vyuÏít svozu objemného odpadu pfiímo
z místa bydli‰tû. Tuto sluÏbu lze objednat
na bezplatné telefonní lince 800 100 699.
Za pfiepravu jsou stanoveny podle celko-
vého objemu odváÏeného odpadu pau‰ál-
ní ceny v rozmezí 20 - 200 Kã.

Z v˘‰e uveden˘ch údajÛ je patrné, Ïe
OZO Ostrava s.r.o. je firmou, která se
snaÏí své sluÏby obãanÛm Ostravy stále
zlep‰ovat. Chce je v‰ak i nauãit hospoda-
fiit s odpady tak, aby se zbyteãnû nezvy-
‰ovala zátûÏ, kterou Ïivotnímu prostfiedí
pfiiná‰í ná‰ konzumní zpÛsob Ïivota. Cí-
lem je sníÏit mnoÏství odpadu ukládané-
ho na skládku a zv˘‰it podíl recyklace od-
padÛ. A tomu budování a vyuÏívání sbûr-
n˘ch dvorÛ rozhodnû napomáhá!

Provozní doba sbûrného dvora v areálu
Technick˘ch sluÏeb,a.s., na ulici âs. ar-
mády 20 ve Slezské Ostravû (ve smûru na
Michálkovice, za kfiiÏovatkou ulic Na
Jánské, Petfivaldská, naproti objektÛm
OKD a.s., Správy majetku) je následující:
ve stfiedy a pátky od 12.00 do 18.00 ho-
din, v soboty od 8.00 do 14.00 hodin.

V areálu OZO s.r.o. na Fr˘decké ulici
444 v Ostravû-Kunãicích mohou obãané
velkoobjemov˘ odpad bezplatnû odevz-
dat v pondûlí aÏ pátek od 6.00 do 17.00

hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 ho-
din.

Dal‰í informace o komplexním systé-
mu nakládání s odpady a ãinnosti spoleã-
nosti OZO Ostrava s.r.o.: zelená linka
800 159 238, www.ozoostrava.cz, tele-
text TV Prima, str. 610.

Mgr. Vladimíra Karasová,
Centrum odpadové v˘chovy a

propagace, OZO Ostrava, s.r.o.

Nejenom v˘teãnou kuchyni a per-
fektní obsluhu, ale také fiadu zajíma-
v˘ch klubov˘ch ãinností nabízí ná-
v‰tûvníkÛm klub Babylon na Bohu-
mínské ulici 63 ve Slezské Ostravû.
Pravidelnû se zde setkávají amatér‰tí
rybáfii. Zájemci o hru „‰ipky" tady u-
skuteãnili v roce 2003 svÛj Mega - tur-
naj a fiadu zápasÛ ligov˘ch. KaÏdou
stfiedu se zde schází klub ‰achistÛ, kaÏ-
d˘ ãtvrtek klub „mariá‰níkÛ", kaÏd˘
pátek klub tarokáfiÛ. âlenové klubu os-
travsk˘ch vozíãkáfiÛ zde proÏili zdafii-
lou oslavu halloweenu. Pro dûti jsou
pofiádány soutûÏe a zábavná odpoled-
ne.

A pokud hosté nemají o takovéto ak-
tivity zájem, mohou vyuÏít mj. keterin-
gov˘ch sluÏeb, objednat si uspofiádání
soukrom˘ch a firemních oslav, bûhem
nichÏ mohou b˘t podávána jak jídla
klasické ãeské domácí kuchynû, tak
speciality, mezi nimiÏ nechybûjí ani
flambovaná masa. Dominantou jídel-
níãku jsou vynikající pokrmy ze slad-
kovodních i jin˘ch ryb. Lákadlem je
také nov˘ druh piva âeskobudûjovic-

kého Budvaru. Lahodn˘, nepasterizo-
van˘ alkoholick˘ nápoj chutná v‰em.

V tomto zafiízení nechybí ani relaxaã-
ní centrum se Studiem zdraví a Studiem
‰tíhlé linie, sauna a masáÏní centrum. 

Pro dlouhá podzimní a zimní odpo-
ledne jsou pfiipraveny spoleãenské hry,
kuleãník, stolní fotbal, stolní tenis a rus-
ké kuÏelky. Stále vût‰í oblibu získávají
hry firmy PIATNIK.

V prosinci se uskuteãnil v klubu vá-
noãní veãer pro chlapce a dûvãata z Dût-
ského domova Na Vizinû.

Dal‰í novinky pfiipravuje vedení klu-
bu na pfií‰tí rok - videoprojekce nejzají-
mavûj‰ích sportovních utkání, firemních
pfiedvádûcích akcí a spoleãensk˘ch ve-
ãerÛ, soutûÏe studentÛ stfiedních hotelo-
v˘ch ‰kol.

Skvûlou atmosféru ve stylovém pro-
stfiedí v‰ak slova vystihnout nemohou.
Pfiijìte si ji sem zaÏít sami. Nejen, Ïe
mÛÏete napfiíklad ochutnat netradiãní
dranÏírované pochoutky z ryb a zvûfiiny,
ale také se pobavit a pouãit pfii v‰ech v˘-
‰e zmínûn˘ch ãinnostech. (BliÏ‰í infor-
mace a rezervace na tel. ã. 596 244 642.)
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S jakými odpady do sběrného dvora

Foto kfiíÏe: autor

Památný kříž
v Antošovicích 
V tûchto dnech si pfiipomeneme

100. v˘roãí postavení betonového kfií-
Ïe v Anto‰ovicích. Vyjádfiení víry
v kfiesÈanství dali obãané najevo v ro-
ce 1903, kdy rodina Böhmov˘ch u do-
mu ã. 2 postavila kfiíÏ s vitrínou, kde je
umístûna socha Panny Marie. Na kfiíÏi
je napsáno:

Ja sem cesta a pravda a Ï˘vot,
Kdo ve mnû vefií Ïiv Bude.
Fundator Josef a Marie Böhm 1903.
Za pozornost stojí, Ïe nápis je v tzv.

moravské fieãi, i kdyÏ toto území bylo
od dob Marie Terezie jiÏ 161 let pod
pruskou vládou.

Valter âuraj

Pozoruhodné aktivity v klubu Babylon 

Další dva závody v agility
V nedûli 12. fiíjna se na cviãi‰ti ZKO

Slezská Ostrava uskuteãnily letos jiÏ druhé
oficiální, tentokrát jednodenní, závody v 
agility.

Ve tfiech parkúrech zde soutûÏili závod-
níci z âR i Slovenska. Startovalo tady
i hodnû zaãínajících závodníkÛ, pfiedev‰ím
z Ostravy, Opavy, Horní Suché a blízkého
okolí.

Na severní Moravû se agility, kynolo-
gická obdoba parkúrového skákání koní,
zaãíná ãím dál více prosazovat, zajisté
i proto, Ïe na na‰ich cviãi‰tích pracují
s nov˘mi zájemci zku‰ení instruktofii, 
úãastníci mistrovství republiky, nebo do-
konce mistrovství svûta. Podle názoru
dlouholet˘ch zku‰en˘ch kynologÛ je agi-
lity sportem budoucnosti. Spojuje v sobû
totiÏ vrcholné sportovní v˘kony psÛ
i psovodÛ, potfiebu vybít pfiebyteãnou e-
nergii a udrÏení fyzické kondice a psy-
chické pohody s radostí z pohybu a sou-
hry se psem. Rozvíjí pfiátelství lidí i vzá-
jemnou toleranci psÛ. V neposlední fiadû
má i v˘chovn˘ aspekt - zamûstná a
umravní jak psy, tak psovody. Agility je
poutavé pro diváky, protoÏe kaÏd˘ par-
kúr je originál, takÏe t˘my se musejí neu-
stále pfiizpÛsobovat nov˘m prvkÛm na
trati. 

Agility splní oãekávání jak vrcholo-
v˘ch sportovcÛ, tak lidí, ktefií chtûjí cviãit
s pejskem pouze pro radost.

Pro ty, kdo závodní ambice nemají, ne-
bo kdo zatím je‰tû agility tolik nezvládají,
jsme pak v nedûli 2. listopadu pofiádali
klubové závody. V‰ichni na‰i ãlenové tak
mûli moÏnost ovûfiit, co se nauãili. Pfiede-
v‰ím dûti ‰kolou povinné pfiedvedly skvûlé
v˘kony, které jsou pfiíslibem pro budouc-
nost.

ZKO Slezská Ostrava nám poskytla

skvûlé zázemí, poãínaje vyhfiátou klubo-
vnou a konãe tepl˘m jídlem, mimocho-
dem, kdo neochutnal gulá‰ Mistra Krajíã-
ka, o hodnû pfii‰el.

Za zvlá‰tní zmínku stojí elektronická
ãasomíra, kterou pro ZKO Horní Suchá
vyrobila firma Maps kovo a kterou nám
zdarma zapÛjãili kynologové z Horní Su-
ché. S potû‰ením mohu fiíci, Ïe má stopro-
centní v˘kon - ani jednou se nestalo, Ïe by
mûla v˘padek.

Díky sponzorÛm jsme mohli pfiedat ce-
lou fiadu velmi kvalitních cen, pfiedev‰ím
chci zmínit firmy ANF a Candy, které vû-
novaly vzorky krmiva pro zúãastnûné,
spoleãnost Autocont CZ, která pfiipravila
igelitové ta‰ky a propisovací tuÏky, jako
ceny pak na zkou‰ky darovala firma BEL
ART, s. r. o., fotorámeãky. Kromû pohárÛ
a hraãek obdrÏeli vítûzové bloky od firmy
Autocont, drobné pozornosti od firmy
Candy a za souãet kromû pohárÛ a hraãek
získali vítûzové triãka firem Tanger, s. r. o.,
Pepsi-Cola a OSA Permoník.

Ve v˘cviku pokraãujeme i v zimních
mûsících, i kdyÏ není tak intenzivní. Pfie-
sto je zima vhodnou pfiíleÏitostí vyzkou-
‰et, zda by pejska agility bavilo, nauãit se
základy a pfiekonávání jednotliv˘ch pfie-
káÏek a na jafie pak zaãít trénovat naplno.

Pokud zvaÏujete moÏnost vûnovat se
svému pejskovi, mÛÏete se pfiijít podívat
na cviãi‰tû. Do konce února zde budeme
cviãit kaÏdou nedûli od 10 hod. do setmû-
ní. Je vhodné domluvit se pfiedem telefo-
nicky s Naìou Sedláãkovou, tel. 596 238
107, pfiípadnû 777 892 458, moÏn˘ je
i kontakt e-mailem: permonik@permo-
nik.cz. Více informací naleznete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.permonik.cz.

Tû‰íme se na nové zájemce. 
Naìa Sedláãková
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Máte nemovitost označenou čísly?
Odbor v˘stavby, Ïivotního prostfiedí

a vodního hospodáfiství vyz˘vá tímto
v‰echny vlastníky nemovitostí ke spl-
nûní povinnosti oznaãit budovu ãísly
urãen˘mi Úfiadem mûstského obvodu
Slezská Ostrava (jsou pfiidûlována sta-
vebním úfiadem v kolaudaãním rozhod-
nutí).

I. Pro informovanost uvádíme úplné
znûní paragrafÛ 31 a 32 zákona ã.
2/2003 Sb., - úplné znûní zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích:

§ 31
1. Budova musí b˘t oznaãena popis-

n˘m ãíslem, pokud není dále stanoveno
jinak.

2. Samostatn˘mi popisn˘mi ãísly se
neoznaãují vedlej‰í budovy, které jsou
souãástí jednoho celku (napfi. v˘robní
haly uvnitfi jednoho podniku, garáÏe pfii
domech, drobné stavby).

3. Stavby urãené k individuální re-
kreaci se oznaãují evidenãními ãísly.

4. K usnadnûní orientace mohou b˘t
v jednotliv˘ch ulicích a na jin˘ch vefiej-
n˘ch prostranstvích oznaãeny budovy
vedle popisného ãísla je‰tû ãíslem ori-
entaãním.

5. Obecní úfiad rozhoduje o tom, ja-
k˘m popisn˘m, orientaãním nebo evi-
denãním ãíslem bude budova oznaãe-
na. KaÏdé popisné nebo evidenãní ãís-
lo budovy musí b˘t v rámci ãásti obce
jedineãné. Na rozhodování o oznaão-
vání budov ãísly se nepouÏije správní
fiád.

§ 32
1. Vlastník nemovitosti je povinen

na svÛj náklad oznaãit budovu ãísly ur-
ãen˘mi obecním úfiadem a udrÏovat je
v fiádném stavu. Barvu a provedení ãí-
sel urãuje obecní úfiad.

2. Pfieãíslování budov se provádí jen
v˘jimeãnû, jsou-li pro to váÏné dÛvody.
Nová ãísla hradí obec ze svého rozpo-
ãtu. Pfieãíslování budov ohlásí obec pfií-
slu‰nému katastrálnímu úfiadu.

II. Ke zpÛsobu pouÏití a umístûní ãí-
sel a k oznaãení budov je vydána Vy-
hlá‰ka MV ã. 326/2000 Sb. a Vyhlá‰ka
ã. 193/2001 Sb.

§ 4
(Citujeme z Vyhlá‰ky ã. 326/2000 Sb.)

1. KaÏdá budova se oznaãuje pouze
jedin˘m ãíslem popisn˘m nebo evi-
denãním. Spojí-li se dvû nebo více bu-
dov stavebnû v jednu, má tato budova
v‰echna ãísla pÛvodních budov do no-
vého rozhodnutí obce a pfieãíslování
budov.

2. Rozhodnutí obce o pfiidûlení ãísla
popisného nebo evidenãního obsahuje
údaje o budovû podle katastru nemovi-
tostí.

§ 5 
(Citujeme z Vyhlá‰ky ã. 193/2001 Sb.)

1. Popisná, evidenãní a orientaãní
ãísla se barevnû li‰í. K ãíslování se uÏí-
vá arabsk˘ch ãíslic, u ãísel popisn˘ch
a evidenãních bez jak˘chkoliv dodatkÛ.

2. Jako dodatek ãísel orientaãních
mÛÏe b˘t pouÏit jeden znak ãeské abe-
cedy bez diakritick˘ch znamének.

§ 6 
(Citujeme z Vyhlá‰ky ã. 326/2000 Sb.)

1. âísla se umisÈují tak, aby byla vidi-
telná.

2. âísla orientaãní se umisÈují vÏdy
pod tabulku s ãíslem popisn˘m.

§ 7 
(Citujeme z Vyhlá‰ky ã.326/2000 Sb.)

NáleÏitosti ohlá‰ení o pfieãíslování
budov

K ohlá‰ení o pfieãíslování budov, kte-
ré obec zasílá pfiíslu‰nému katastrálnímu
úfiadu, se pfiikládá:

a) rozhodnutí obce o pfieãíslování bu-
dov,

b) srovnávací sestava dosavadních
a nov˘ch ãísel budov, která obsahuje 
údaje o budovû podle katastru nemovi-
tostí.

III. Rada mûsta Ostravy schválila
v roce 2000 a 2001 „Pravidla, vãetnû do-
datku pro tvorbu mûstského názvosloví
a zásady oznaãování budov ãísly popis-
n˘mi, orientaãními a evidenãními."

Citujeme ãl. VII, VIII, IX tûchto pra-
videl.

âlánek VII
1. Budova (nestanoví-li zákon jinak)

musí b˘t oznaãena popisn˘m ãíslem.
2. K usnadnûní orientace mohou b˘t

v jednotliv˘ch ulicích a na jin˘ch vefiej-
n˘ch prostranstvích oznaãeny budovy
vedle ãísla popisného je‰tû ãíslem orien-
taãním.

3. Evidenãním ãíslem se oznaãují bu-
dovy k individuální rekreaci.

4. Vlastník nemovitosti je povinen na
svÛj náklad oznaãit budovu ãísly urãe-
n˘mi pravidly mûsta a udrÏovat je v fiád-
ném stavu.

5. âíslo popisné a evidenãní se umis-
Èuje tak, aby bylo viditelné, zpravidla pfii
pravém horním rohu vchodu do budovy,
minimálnû ve v˘‰i 2 metry nad úrovní
jednotky, popfiípadû nad úrovní uprave-
ného terénu.

6. âíslo orientaãní, je-li budovû pfiidû-
leno, se umisÈuje vÏdy pod tabulku s ãís-
lem popisn˘m. Má-li budova více neÏ
jeden vchod, umisÈuje se vÏdy ãíslo po-
pisné, pfiípadnû také orientaãní u vchodu
na stranû objektu smûrem k jednotce, je-
jíÏ název je uveden v adrese pfiináleÏejí-
cí k budovû. Je-li nûkolik vchodÛ na téÏe
stranû budovy, musí b˘t ãíslem popis-
n˘m oznaãeny minimálnû oba krajní
vchody.

âlánek VIII
Barva a provedení ãísel
1. Tabulka s ãíslem popisn˘m je zho-

tovena ze smaltovaného plechu, obdél-
ná, plochá s jednotn˘m rozmûrem 210
mm x 150 mm, bílá s ãerven˘m signem
v okraji v ‰ífice 2 mm a ãerven˘m ãíslem
vyznaãen˘m arabsk˘mi ãíslicemi. Veli-
kost ãíslic je 80 mm.

2. Tabulka s ãíslem orientaãním je
zhotovena ze smaltovaného plechu, ob-
délná, plochá, s jednotn˘m rozmûrem
210 mm x 150 mm, modrá s bíl˘m sig-
nem v okraji v ‰ífice 2 mm a bíl˘m ãís-
lem (velikost 80 mm) vyznaãen˘m arab-
sk˘mi ãíslicemi.

3. Tabulka s ãíslem evidenãním je
zhotovena ze smaltovaného plechu, ob-
délná, plochá, s jednotn˘m rozmûrem
180 mm x 150 mm, bílá s modr˘m ãís-

lem vyznaãen˘m arabsk˘mi ãíslicemi.
Velikost ãíslic je 80 mm.

âlánek IX
Pfiidûlování ãísel
1. âísla popisná, orientaãní a evidenã-

ní pfiidûlují úfiady mûstsk˘ch obvodÛ
rozhodnutím, na jehoÏ vydání se nevzta-
hují pfiedpisy o správním fiízení. O pfiidû-
lení ãísla popisného, evidenãního nebo
orientaãního se vlastníku vydává píse-
mn˘ doklad.

2. Popisná a evidenãní ãísla se pfiidû-
lují v ãíselné fiadû vzestupnû. KaÏdé po-
pisné nebo evidenãní ãíslo budovy musí
b˘t v rámci mûstského obvodu jedineã-
né. Popisná ãísla budov, která byla zcela
fyzicky odstranûna, nesmûjí b˘t opako-
vanû pfiidûlena.

3. âísla orientaãní se pfiidûlují vze-
stupnû vÏdy v ãíselné fiadû pro kaÏdou
jednotku zvlá‰È. Je-li jednotkou ulice,
pak jedna strana obsahuje pouze sudá
ãísla, druhá strana ãísla lichá.

4. âíslo popisné nebo evidenãní lze
pfiidûlit k Ïádosti vlastníka budovy pou-
ze tehdy, prokáÏe - li vlastník, Ïe stavba,
jíÏ má b˘t pfiidûleno popisné nebo evi-
denãní ãíslo, je fiádnû kolaudována.
V pfiípadech, kdy stavba nepodléhá ko-
laudaci nebo se kolaudaãní rozhodnutí
nedochovalo, aãkoliv bylo vydáno, pro-
káÏe vlastník právní existenci stavby ji-
n˘m hodnovûrn˘m zpÛsobem.

5. O pfiidûlen˘ch ãíslech popisn˘ch,
evidenãních a orientaãních, jakoÏ
i o v‰ech jejich zmûnách, vedou mûstské
obvody prÛkaznou evidenci.

V souãasné dobû vyz˘vá Magistrát
mûsta Ostravy starosty mûstsk˘ch obvo-
dÛ k pfiipomínkování návrhu zmûny
„Pravidel pro tvorbu mûstského názvo-
sloví a zásad jednotného ãíslování". Ná-
vrh se podstatnû neodli‰uje od v˘‰e uve-
dené informace.

Jaroslava Novotná,
vedoucí odboru v˘stavby, ÎP a VH

Zveme Vás
Obecní ples se uskuteãní 13. úno-

ra od 19.00 hodin v restauraci Nové
radnice v Moravské Ostravû. Vstu-
penky je moÏno zakoupit od 15. led-
na 2004 na sekretariátu p. starosty
u ing. Katefiiny Svobodové.

Foto: archiv SON

JiÏ nûkolik let pÛsobí v Penzionu
pro dÛchodce ve Slezské Ostravû na
Bohumínské ulici 71 krouÏek ruãních
prací. Jeho ãlenkami jsou Ïeny ve vû-
ku 65 - 90 let. Scházejí se jednou t˘d-
nû, vytváfiejí svá dílka, vzájemnû si

pomáhají a radí. Spoleãnû slaví také
narozeniny kaÏdé z nich. V˘stavu
sv˘ch prací uspofiádaly 21. fiíjna. O je-
jí úspû‰nosti svûdãila hojná náv‰tûv-
nost. 

ZdeÀka Nosálová, ãlenka

Zdařilá výstava ručních prací

Krmítka pro
ptáky

Îáci pûti základních ‰kol na‰eho
mûstského obvodu budou v zimû po-
máhat nejen ptákÛm ve ‰kolních za-
hradách. Spoleãnû s pedagogy vyrá-
bûjí krmítka pro pfiezimující ptactvo,
které nás zbavuje hmyzu a rostlinn˘ch
‰kÛdcÛ.

Na celém území Slezské Ostravy
budou rozmisÈovány také ptaãí budky,
které opefienci vyuÏívají nejen k hníz-
dûní, n˘brÏ ãasto jako chránûn˘ úkryt
k pfienocování. Tyto budky pro nás
budou vyrábût zamûstnanci Chránû-
n˘ch dílen Armády spásy v Ostravû-
Kunãiãkách.

V sadech, parcích a na hfibitovech
budeme moci pozorovat u krmítek
modfiinky, koÀadry, brhlíky, zvonky,
stehlíky, datly a jiné. I v tomto zim-
ním období vyhledávají vajíãka, kuk-
ly a jiná pfiezimující stádia hmyzu, rá-
di si pfiilep‰í olejnat˘mi semeny slu-
neãnic, fiepky, konopí, lnu, p‰enice
a su‰en˘mi bobulemi.

O krmítka se budou aÏ do pfiíchodu
jara starat pracovníci pro údrÏbu a
úklid obvodu. Celou zimu budou plnit
krmítka pamlsky a chránit je pfied no-
vû napadan˘m snûhem. A to do té do-
by, neÏ pfiijde jaro a ptáci nám opût
vesele zazpívají.

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka
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¤ada romsk˘ch souborÛ ze ‰kol-
sk˘ch a sociálních zafiízení vystoupila
na podzim v Kulturním domû Dûdina
v Hefimanicích. Akci pomáhal pfiipra-

vit a moderoval Miroslav âerveÀák,
kter˘ posléze spoluorganizoval a uvá-
dûl podobné akce v Jeseníku a v Praze,
v ostravském hotelu Vista a jinde.

Foto: archiv SON

Foto dûtí z M·: autorka

Na konci roku budou mít děti 
do zoo vstup zdarma

Poděkování
¤editelka Matefiské ‰koly na Ke-

ramické ulici v Muglinovû Mgr. Jar-
mila Chlopková dûkuje dipl. ing.
Vladislavu Uliãnému, fiediteli firmy
INTEX, za kompletní vybavení hra-
cích koutkÛ v matefiské ‰kole nábyt-
kem. 

Hrací koutky slouÏí dûtem pro ná-
mûtové a tvofiivé hry, které jsou
vlastnû hlavní formou aktivit chlap-
cÛ a dûvãat v pfied‰kolním vûku, kdy
psychika dítûte prochází nejvût‰ími
zmûnami. Prostfiednictvím her se
psychické projevy dûtí také nejvíce
a nejkvalitnûji rozvíjejí.

Spousta lidí si stále myslí, Ïe nav‰tû-
vovat zoologickou zahradu v zimû ne-
má cenu, protoÏe zde stejnû není nic
k vidûní. Opak je v‰ak pravdou. Zvífia-
ta, která bez problémÛ sná‰ejí na‰i zi-
mu, zÛstávají ve v˘bûzích celoroãnû.
Choulostivûj‰í, jako jsou napfiíklad 
opice nebo hro‰i, jsou ve vytápûn˘ch
pavilonech, pfiístupn˘ch náv‰tûvníkÛm.
Navíc je procházka zasnûÏen˘m lesním
prostfiedím ostravské zoo sama o sobû
velmi pfiíjemn˘m záÏitkem, nehledû ke
skuteãnosti, Ïe ãlovûk je u‰etfien náporu
ostatních náv‰tûvníkÛ, tak typického
pro letní mûsíce. Ostravská zoo také
pfiipravila pro v‰echny dûti do 15 let
mal˘ dárek: v dobû od 24. 12 do 31. 12.
budou mít vstup zdarma. V mûsících

prosinci a lednu je zoo otevfiena kaÏd˘
den od 8.00 do 16.00 hodin, pavilony
a pokladny se zavírají v 15.00 hodin.

Ti, ktefií rádi nav‰tûvují zoo více neÏ
jednou za rok, mají opût moÏnost za-
koupit si permanentní vstupenky na
rok 2004: nepfienosné (na jméno), ro-
dinné (za 500 Kã), individuální: dospû-
lí - 300 Kã, dûti - 150 Kã, nebo pfienos-
né (na kupony aÏ do vyãerpání hodno-
ty) - vhodné zejména pro firmy a jejich
zamûstnance - v hodnotû 250 Kã a 500
Kã. BliÏ‰í informace lze získat ve v˘u-
kovém oddûlení zoo Ostrava, tel. ã.
596 241 269 (nebo e-mail: zoovyu-
ka@quick.cz), pfiípadnû na interneto-
v˘ch stránkách www.zoo.mmo.cz.

Stanislav Derlich

Dûti z na‰í matefiské ‰koly se pravi-
delnû zúãastÀují v˘tvarn˘ch i jin˘ch
soutûÏí. V listopadu se zapojily do v˘-
tvarné soutûÏe „O nejkrásnûj‰í vánoãní
ozdobu", kterou vyhlásil primátor
mûsta Ostravy. Tfii t˘dny pilnû praco-
valy nejen pod vedením paní uãitelky
Jany Souãkové, ale také za pfiispûní 
ostatních pracovníkÛ ‰kolky.

5. prosince jsme se v‰ichni se‰li
pfied vánoãním stromkem na âerné
louce, kde sám primátor mûsta spolu
s dal‰ími hosty vyhla‰oval v˘sledky
soutûÏe. Zúãastnilo se jí celkem 198
jednotlivcÛ a kolektivÛ. V kategorii
kolektivÛ mlad‰ích dûtí získala na‰e
M· nádherné 2. místo. A tak budou

mít dûti letos pod vánoãním stromeã-
kem dárky v hodnotû 4000,-Kã, které
jsme za toto umístûní obdrÏeli.

Touto cestou bych chtûla podûkovat
v‰em rodiãÛm za pomoc a spolupráci
v prÛbûhu celého roku, uãitelkám a
ostatním zamûstnancÛm M· za elán,
nad‰ení a pfiíkladnou práci, kterou pfii-
spívají k dobré pracovní atmosféfie
v na‰í ‰kolce.

Pfieji v‰em v této pfiedvánoãní dobû
do nového roku hodnû ‰tûstí, zdraví
a úspûchÛ jak v práci, tak v osobním
Ïivotû. 

Lenka AneÏková,
fieditelka M· na PoÏární ulici

v Hefimanicích

Úspěch dětí z MŠ na Požární ulici

Kulturní akce „Otevřené oči pro každého"

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol
UpozorÀujeme, Ïe zápisy dûtí do

prvních tfiíd základních ‰kol probûh-
nou v následujících termínech: v Zá-
kladní ‰kole na Bohumínské ulici ve
Slezské Ostravû 14. a 15. ledna 2004
od 12.00 do 17.00 hodin, v Základní
‰kole na Chrustovû ulici ve Slezské
Ostravû 19. a 20. ledna 2004 od 12.00
do 17.00 hodin (15. ledna ‰kola pofiádá
od 8.00 do 16.00 hodin Den otevfie-
n˘ch dvefií), v Základní ‰kole na Pû‰í

ulici v Muglinovû 15. ledna 2004 od
12.00 do 18.00 hodin a 16. ledna 2004
od 12.00 do 17.00 hodin (v rámci zápi-
su probûhnou Dny otevfien˘ch dvefií),
v Základní ‰kole na ·krobálkovû ulici
v Kunãiãkách 19. a 20. ledna 2004 od
12.00 do 17.00 hodin, v Základní ‰kole
na Anto‰ovické ulici v Koblovû 15. led-
na 2004 od 12.00 do 17.00 hodin. (Od
8.00 do 12.00 hodin zde probûhne Den
otevfien˘ch dvefií.)

Výtvarná soutěž
Celkem 80 ÏákÛ základních a matefi-

sk˘ch ‰kol se zapojilo do v˘tvarné soutû-
Ïe „Slezská Ostrava oãima dûtí", uspofiá-
dané na poãest 90. v˘roãí Slezskoostrav-
ské radnice. SoutûÏ pfiipravily ãlenky ko-
mise pro mládeÏ a tûlov˘chovu - Mgr.
Vavreãková, paní Chrbiatová, Bezecná
a âonková. Porota vybere vítûze, jejichÏ
jména a díla budou zvefiejnûna v pfií‰tím
ãísle Slezskoostravsk˘ch novin.

Podûkování v‰em zúãastnûn˘m. 
Jarmila Grossmannová, 

místostarostka

Zprávičky ze ZŠ 
na Chrustově ulici

● Tato Z· má jiÏ nûkolik let své
vlastní internetové stránky (www.vol-
ny.cz/zschrustova), na kter˘ch lze najít
spoustu zajímav˘ch vûcí o ‰kole. Spo-
leãnost AutoCont vyhlásila soutûÏ o nej-
lep‰í ‰kolní webovské stránky a ‰iroká
vefiejnost mÛÏe v‰echny pfiihlá‰ené hod-
notit a bodovat. Od 1. do 15. ledna 2004
mÛÏete na stránkách WWW.INDOS.CZ
najít odkaz na tuto soutûÏ a pfiidat hlas
této Z·.

● Vyfie‰it problém tûch, ktefií mají
je‰tû plné kapsy desetníkÛ a dvacetníkÛ,
se rozhodli Ïáci této ‰koly. Mohou je
pfiidat do místní ‰kolní sbírky tûchto
mincí. Dûti mají také moÏnost navrh-
nout, k jakému úãelu by se vybrané pe-
níze daly pouÏít a mohou tipovat v˘‰i
celkové vybrané ãástky.

Foto z akce: archiv SON

Poděkování
sponzorům

Tûlocviãna u Základní ‰koly na Bo-
humínské ulici je plnû vyuÏita nejen
dopoledne, ale i v odpoledních hodi-
nách, kdy ji k aktivnímu odpoãinku
vyuÏívají i dospûláci. 

Pfii sportu dochází ãasto k úrazÛm.
My v‰ichni dûláme v‰e proto, aby-
chom jim zabránili. Ale…

¤editelství ‰koly chce podûkovat
slezskoostravsk˘m obãanÛm, MUDr.
Marii a Janu Müllerov˘m, ktefií na‰í
‰kole pfiedali sponzorsk˘ dar - lékafiské
lehátko v hodnotû 12 980 Kã pro pfií-
pad úrazÛ v areálu tûlocviãny. Doufá-
me, Ïe ho budeme muset pouÏít jen v˘-
jimeãnû. 

Mgr. ZdeÀka Halakucová,
fieditelka ‰koly



Vánoce se kvapem blíÏí a kaÏd˘, kdo
chce sv˘m blízk˘m vytvofiit tu nejkrás-
nûj‰í vánoãní atmosféru, teì jistû ho-
reãnû shání dárky, peãe cukroví, pfiipra-
vuje dobroty na vánoãní stÛl a tû‰í se na
zdobení vánoãního stromeãku. Mnoho
rodin uÏ si zvyklo zdobit stromeãek 
umûl˘, ale pfiesto je nás je‰tû dost, ktefií
si nedovedeme Vánoce pfiedstavit bez
Ïivého smrãku, jedliãky ãi borovice.
VÏdyÈ tyto stromky tak krásnû provoní
jehliãím ná‰ slavnostnû vyzdoben˘ byt!
Pár dní po Vánocích v‰ak stromeãek
zaãne schnout a opadávat a nám nastá-
vá témûfi nerudovsk˘ problém: Kam
s ním?

OZO Ostrava s.r.o. má na tuto otáz-
ku jednoznaãnou odpovûì: K nám!
ProtoÏe ale nepfiedpokládáme, Ïe
v‰ichni ukáznûnû naloÏí svÛj opadáva-
jící stromeãek na sanû ãi vozík a odve-
zou ho aÏ do sbûrného dvora (tato moÏ-
nost totiÏ existuje), pfiipravují se mimo-
fiádné svozy tohoto bioodpadu. Aãkoliv
jinak neradi vidíme odpad odhozen˘
vedle kontejnerov˘ch stání (napfiíklad

star˘ nábytek), pro tentokrát je právû
toto fie‰ení tím prav˘m: poloÏte svÛj
odstrojen˘ vánoãní stromeãek vedle
kontejnerÛ! V pravideln˘ch intervalech
budou po vánoãních svátcích speciálnû
vyslaná svozová vozidla tato kontejne-
rová stanovi‰tû objíÏdût, stromeãky
sbírat a odváÏet na kompostárnu, kte-
rou OZO Ostrava provozuje.

Dal‰ím vánoãním odpadov˘m pro-
blémem je pfieplÀování kontejnerÛ.
Snad je to tím, Ïe kaÏd˘ chce ze svého
uklizeného bytu vyhodit rychle v‰e ne-
potfiebné, nebo tím, Ïe jsme o Vánocích
více doma a z rozbalen˘ch dárkÛ nám
zbude pfiemíra balicích papírÛ a krabic,
ale zdá se, Ïe o Vánocích má kaÏdá do-
mácnost snad tfiikrát více odpadkÛ neÏ
obvykle. Nezoufejte, popeláfii pfiijedou
i o svátcích! Jen jim trochu vyjdûte
vstfiíc, a pokud vidíte, Ïe se do va‰eho
kontejneru uÏ opravdu více nevejde,
poãkejte s vyhozením toho, co vám do-
ma tolik nepfiekáÏí, na dobu, aÏ budou
popelnice zase trochu prázdnûj‰í. Pfiece
se nechcete ze sv˘ch vánoãnû nazdobe-

n˘ch oken dívat na hromady odpadkÛ
pohozen˘ch kolem kontejnerÛ a popel-
nic!

A zkuste uvaÏovat s námi: jsou 
opravdu ty krásné vánoãní obaly urãe-
ny jen k jednomu pouÏití? Jejich opa-
kovan˘m vyuÏitím mÛÏeme v˘raznû
pomoci sníÏit mnoÏství smûsného ko-
munálního odpadu ukládaného na
skládku! Nenajde se mezi leto‰ními no-
voroãními pfiedsevzetími místo i na
jedno opravdové? Tfieba: budu se‰lapá-
vat prázdné PET lahve a házet je do
kontejnerÛ pro nû urãen˘ch! Nebo: pfii
nákupu zboÏí budu volit i podle obalu -
ne ten nejbarevnûj‰í, ale ten, kter˘ mo-
hu buì opakovanû vyuÏít, nebo vytfiídit
a zajistit tak jeho recyklaci! A nebo:
zjistím si, kde najdu nejbliÏ‰í sbûrn˘
dvÛr, a jedinû tam odnesu nebezpeãné
odpady (baterie, záfiivky ãi zbytky ba-
rev…) ze své domácnosti! NámûtÛ
a nápadÛ, jak sv˘m odpovûdn˘m na-
kládáním s odpady pomoci svému mûs-
tu ke kráse, se najde jistû dost. 

OZO Ostrava s.r.o. pfieje v‰em ‰Èast-
né Vánoce a úspû‰né vykroãení do no-
vého roku. Budeme se v nûm snaÏit b˘t
vám se sv˘mi sluÏbami co nejblíÏe.
Bez va‰í spolupráce se ale obejdeme
jen stûÏí!

Mgr. Vladimíra Karasová,
Centrum odpadové v˘chovy

a propagace, OZO Ostrava s.r.o.
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● MUDr. Petr Albín oznamuje,
Ïe 2. ledna 2004 otevírá urologickou
ambulanci v budovû polikliniky
Modr˘ pavilon. Ordinovat se bude
kaÏd˘ v‰ední den od 7.00 hodin.

Sdělení občanům

Poznáte je?

Knihovnice přejí všem do nového roku
hodně zdraví, pohody a úspěchů

Kam se stromky a odpadky po Vánocích

TiráÏ: Slezskoostravské noviny vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává Statu-
tární mûsto Ostrava – mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. ã.
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Foto trojãátek z rodinného archivu Irglov˘ch.

15. listopadu 2003 oslavila trojãátka
z Kunãiãek 1. narozeniny. Natálie, Ka-
tefiina a Jakub Irglovi dÛkladnû vyplÀují
sv˘m rodiãÛm celé dny.

Vstávají v 5 hodin ráno a ãasto vítají
tatínka pfii návratu z odpolední smûny
kolem 23. hodiny. Na‰tûstí bûhem dne
tfiikrát usnou.

Díky vzorné péãi rodiãÛ, Andrey
a Petra Irglov˘ch, a babiãky Bohumily
Michalczykové je handicap víceãetné-
ho porodu smazán, dûti se tû‰í dobrému
zdraví, jsou ãiperné, v‰ude vlezou, stojí
a zaãínají chodit. Ve skvûlé formû pfiiví-
taly gratulanty, kter˘m pfiedvádûly své
kaÏdodenní objevitelské cesty, hbitost
a fantazii. Jen stûÏí staãili dospûlí uchrá-
nit poho‰tûní, elektrospotfiebiãe, ovlá-
daãe a mobilní telefony.

V jídle si nevybírají, chutná pr˘ v‰e.

Pfiinesen˘ dort vyzkou‰ela jako první
Natálka (na snímku uprostfied). Katefiin-
ka (na snímku vlevo) zÛstala nejdrob-
nûj‰í a nejÏivûj‰í. Kubík „zahradník"
(na snímku vpravo) nenechá na pokoji
Ïádnou kvûtinu.

Blahopfiát a pfiedat drobné dárky pfii-
‰li k Irglov˘m starosta na‰eho obvodu
Jaromír Wagner a místostarostka J.
Grossmannová.

15. listopadu 2003 oslavilo 1. v˘roãí
svého zvolení také vedení na‰eho obvo-
du. Popfiejme si tedy navzájem, aÈ je
kaÏd˘ den lep‰í neÏ ten pfiedchozí!

J. Grossmannová, místostarostka

V ‰esti knihovnách mûstského obvodu
Slezská Ostrava rádi pfiivítáme nové ãte-
náfie, dospûlé i dûti. Jedná se o knihovny:
na Dûdiãné ulici 10 ve Slezské Ostravû,
na Hladnovské ulici 49 v Muglinovû, na
ulici Na Druhém 4 v Muglinovû, na Vr-
bické ulici 133 v Hefimanicích, na Holve-
kovû ulici 44 v Kunãiãkách a v knihovnû
v Z· na Anto‰ovické ulici v Koblovû.
A co mÛÏeme nabídnout?

- Samozfiejmû bohat˘ v˘bûr beletrie
(také poezie a dûl doporuãené ãetby pro
dûti), nauãn˘ch knih a ãasopisÛ pro dûti
i dospûlé. Na nákup knih nám kaÏdoroã-
nû pfiispívá ÚMOb Slezská Ostrava.

- V knihovnû na Hladnovské ulici
v Muglinovû a na Holvekovû ulici v Kun-
ãiãkách je k dispozici poãítaã s interne-
tem a s moÏností pfiehrávání zábavn˘ch
a nauãn˘ch CD.

- Ve v‰ech knihovnách pofiádáme v˘-
tvarná odpoledne, pfii nichÏ se dûti mo-
hou nauãit nejrÛznûj‰í v˘tvarné techniky.

- Nezapomínáme vyhla‰ovat zajímavé
soutûÏe (literární, zemûpisné, dûjepis-
né…) o pûkné ceny, na nûÏ také velmi
v˘znamnou mûrou pfiispívá ÚMOb Slez-
ská Ostrava.

Od 5. ledna 2004 pak ve v‰ech poboã-
kách Knihovny mûsta Ostravy po celém
mûstû, a tedy i v ‰esti poboãkách v obvo-
du Slezská Ostrava, probûhne tfiíkolová
soutûÏ „Euroexpres - vstupte, prosím"
pro dûti od 6 do 15 let, t˘kající se znalostí
o Evropské unii. BliÏ‰í informace získáte
v kaÏdé knihovnû.

Budeme se na Vás tû‰it!
·árka Kuligová, vedoucí knihoven

obvodu Slezská Ostrava

Soutěž 
ELEKTRONIKA 2003

Ve dnech 25.- 27. listopadu probíhal
na v˘stavi‰ti âerná louka v Ostravû 10.
mezinárodní elektrotechnick˘ veletrh
ELEKTROTECHNIKA 2003. JiÏ po
‰esté se této prezentace v˘znamn˘ch 
elektrotechnick˘ch firem zúãastnila
Stfiední odborná ‰kola a Stfiední odbor-
né uãili‰tû Ostrava-Kunãice. Ve svém
v˘stavním stánku demonstrovala v˘u-
ku elektrotechnick˘ch studijních a
uãebních oborÛ. Na trenaÏéru manipu-
laãní automatické linky Ïáci pfiedvádûli
programování fiídicích automatÛ.

Leto‰ní roãník byl obohacen o sou-
tûÏ ÏákÛ SO· a SOU moravskoslezské-
ho regionu ve znalostech a dovednos-
tech z elektroniky. SoutûÏ ELEKTRO-
NIKA 2003 o pohár starosty mûstského
obvodu Slezská Ostrava, sestávající
z teoretického testu a montáÏe zázna-
mového modulu, se uskuteãnila pfiímo
ve v˘stavním areálu pfied zraky ná-
v‰tûvníkÛ. SoutûÏního klání, které 
uspofiádala SO· a SOU Ostrava-Kunãi-
ce, se zúãastnilo 12 ‰kol. Probíhalo pod
patronací starosty mûstského obvodu
Slezská Ostrava p. Jaromíra Wagnera
a p. Jindfiicha Babarika, fieditele firmy
BAEL - V˘stavy a veletrhy. Podûková-
ní za ceny, vûnované do soutûÏe, náleÏí
Úfiadu mûstského obvodu Slezská Os-
trava, Krajskému úfiadu Moravskoslez-
ského kraje a firmû HADEX. S dobfie
organizovanou soutûÏí byli v‰ichni ú-
ãastníci velmi spokojeni a tû‰í se na
pfií‰tí roãník. Stanislav Drozd, 

SO· a SOU Ostrava-Kunãice
(redakãnû zkráceno)

Oznámení nájemníkům 
obecních bytů

Oznamujeme nájemníkÛm obecních
bytÛ, Ïe v dobû vánoãních a novoroã-
ních svátkÛ je zaji‰tûna pro neodkladné
havárie nebo poruchy havarijní sluÏba
u soukrom˘ch firem:

- elektropráce: Rudolf Juro‰ek, tel. ã.
603 274 189 nebo 603 257 408

- kanalizace, Ïumpy: firma K.H.K.,
tel. ã. 596 244 983

- rozvody vody, odpady: Rudolf Fi-
cek, tel. ã. 602 533 945

- kotelny, plynová zafiízení: Jifií Kaãí-
rek, tel. ã. 602 767 627.

V úfiedních dnech - 22. 12. 2003
(pondûlí), 29. 12. 2003 (pondûlí) a 31.
12. 2003 (stfieda) bude na odboru byto-
vého hospodáfiství pfiítomen pracovník.
Pfiípadné havárie bude tedy moÏné
v tûchto dnech nahlásit buì osobnû na
odboru BH v dobû od 8.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hodin, nebo telefo-
nicky na tel. ã. 596 241 151, 595 225
136, 595 225 131. Ing. Pavel Slab˘, 

vedoucí odboru BH
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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

CHCETE SE ZBAVIT 
VLHK¯CH ZDÍ 

BEZ ¤EZÁNÍ, KOPÁNÍ 
A BEZ CHEMIE?

HYDROPOL
TO UMÍ BEZ HLUKU 

A ·PÍNY

REGIONÁLNÍ  ZÁSTUPCE
tel.: 603 572 510

ZEL. LINKA          800 100 192

http: www.hydropol-cz.com

Praní a čistění peří 
Dezinfekce peří 

UV zářením
◆ Renovace a ‰ití loÏních péfiov˘ch pfiikr˘vek a pol‰táfiÛ

z na‰eho i doneseného materiálu, velik˘ v˘bûr sypovin

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

◆ Hotové v˘robky zasíláme i na dobírku

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

Objednávky pfiijímáme nepfietrÏitû. 

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

603 867 289

Soukromá firma
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