
Návrh rozpoãtu byl sestaven v sou-
ladu s Obecnû závaznou vyhlá‰kou
mûsta Ostravy ã. 11/2000 - Statut

mûsta Ostravy, v platném znûní, podle
platné metodiky sestavování návrhu

rozpoãtu pro rok 2004 schválené Za-

stupitelstvem mûsta Ostravy usnese-

ním ã. 500/10 ze dne 15. 10. 2003

a v souladu se Smûrnicí pro nakládání

s finanãními prostfiedky, evidencí ma-

jetku a postupy v úãetnictví.

K sestavení návrhu rozpoãtu pro rok

2004 byly pouÏity návrhy a podklady

jednotliv˘ch odborÛ a bylo pfiihlédnuto

k pfiedpokládanému v˘sledku hospo-

dafiení dosaÏeného v roce 2003. Vy-

cházelo se ze schváleného rozpoãtu ro-

ku 2003. 

Rozpoãet pfiíjmÛ – celkové zdroje
(219.184 tis. Kã) a v˘dajÛ (219.184
tis. Kã) je sestaven jako vyrovnan˘
(z toho financování -6.620 tis. Kã).
Do tohoto financování se promítá u-

mofiovací fond ve smyslu OZV ã.

11/2000 Statutu mûsta Ostravy, ãlánku

9, odst. 17 ve v˘‰i 6.620 tis. Kã. Tento

fond slouÏí k uhrazení poskytnut˘ch

návratn˘ch finanãních v˘pomocí, pÛj-

ãek a úvûrÛ, jejichÏ jednorázová splat-

nost je del‰í neÏ dva roky. Umofiovací

fond je kaÏdoroãnû aÏ do doby jedno-

rázové splatnosti naplÀován ãástkou

rovnající se roãnímu podílu splátky.

Ke dni splatnosti musí umofiovací fond

obsahovat plnou v˘‰i splátky.

Pfiíjmy roku 2004 jsou o cca 30 mil.

Kã vy‰‰í neÏ pfiíjmy roku 2003. Tento

nárÛst je pfiedev‰ím v nárÛstu dotací –

sociální dávky – nárÛst o 7 mil. Kã, ne-

investiãní dotace z rozpoãtu mûsta o 17

mil. Kã a investiãní dotace (pfievod

rozpracovan˘ch a nedodûlan˘ch inves-

tiãních akcí z roku 2003) cca o 5 mil.

Kã. Jinak návrh rozpoãtu nezahrnuje

Ïádné nové investiãní dotace z vy‰‰ích

rozpoãtÛ. 

Ve v˘dajích je návrh rozpoãtu kon-

struován tak, aby byla zaji‰tûna vyrov-

naná bilance pfiíjmÛ, v˘dajÛ a financo-

vání mûstského obvodu. V porovnání

s rozpoãtem roku 2003 jsou v˘daje rov-

nûÏ o nûco vy‰‰í neÏ v roce 2003 – 

opravy bytového fondu o 6 mil. Kã, ná-

kup energií o 1 mil. Kã, potfieby odboru

DaKS o 1 mil. Kã, nedodûlané investiã-

ní akce o cca 5 mil. Kã a pfiedev‰ím ná-

rÛst v˘plat sociálních dávek o 7 mil. ko-

run. Pfiesto v‰ak pfiíjmy mûstského ob-

vodu nepokr˘vají zcela potfieby odborÛ

bytového hospodáfiství a DaKS v oblas-

ti oprav bytového fondu, ãi‰tûní obvodu

a opravy a údrÏby komunikací. Základ-

ní potfieby obvodu jsou v‰ak pokryty. 

Na v‰ech v˘dajov˘ch poloÏkách, ze-

jména provozu úfiadu, byla pfiijata 

úsporná opatfiení. V roce 2004 v‰ak do-

jde k nárÛstu sluÏeb a dal‰ích produktÛ

v rámci zmûny zákona – zv˘‰ení sazeb

u DPH.

VáÏení spoluobãané,

v rámci optimalizace sítû ‰kol rozhod-

lo Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava na svém 5. zasedání

18.12.2003 o slouãení Základní ‰koly

Ostrava-Koblov, Anto‰ovická 55/107,

pfiíspûvková organizace, se Základní

‰kolou Ostrava-Slezská Ostrava, Bo-

humínská 72/1082, pfiíspûvkovou or-

ganizací, s úãinností od 1. 1. 2004 s

tím, Ïe se koblovská ‰kola stane od to-

hoto data odlouãen˘m pracovi‰tûm Z·

na Bohumínské ulici. Ve‰kerá práva,

závazky a majetek Z· Koblov pfie‰ly

na Z· na Bohumínské ulici.

O odvolání fieditelky Z· Koblov

Mgr. Jany Pûãkové rozhodla Rada

mûstského obvodu Slezská Ostrava

na své 7. mimofiádné schÛzi 19. 12.

2003, a to s úãinností od 1. 1. 2004.

¤editelkou tohoto novû slouãeného

právního subjektu se stala Mgr. ZdeÀ-

ka Halakucová. Vûfiím, Ïe sv˘m elá-

nem a pfiíkladnou prací vytvofií správ-

nou pracovní atmosféru a v˘raznû

zmûní klima ve ‰kole. Slouãením or-

ganizací dojde ke zkvalitnûní v˘uky,

Ïáci budou vyuãováni kvalifikovan˘-

mi, aprobovan˘mi uãiteli. Zlep‰í se

vzájemná zastupitelnost a také spolu-

práce ‰koly, zfiizovatele, rodiãÛ a ob-

ãanÛ. V klidné pracovní atmosféfie s

podporou a pochopením se bezpochy-

by v‰ichni zúãastnûní zaãnou vzájem-

nû respektovat.

Dûkuji paní Mgr. ZdeÀce Halaku-

cové za vykonání obrovského kusu

práce. Nároãn˘m zmûnám bûhem po-

sledních t˘dnÛ obûtovala svÛj voln˘

ãas a s profesionalitou sobû vlastní

zvládla v krátkém ãasovém termínu

organizaci obou ‰kolsk˘ch zafiízení.

Pfieji paní Mgr. Halakucové a celé-

mu pedagogickému sboru a v‰em za-

mûstnancÛm ‰koly úspû‰n˘ rok 2004,

zdraví, klid, vzájemné pochopení a

mnoho osobních a pracovních úspû-

chÛ.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

(Podrobnosti pfiineseme v pfií‰tím

vydání Slezskoostravsk˘ch novin.)

Zastupitelstvo mûstského obvodu
Slezská Ostrava na svém 5. zasedání
18. 12. 2003 schválilo mj.

- návrh rozpoãtu na rok 2004,

- rozpoãtov˘ v˘hled Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na léta 2005 – 2007, 

- pfiedloÏenou „Zprávu o v˘sledku

hospodafiení Mûstského obvodu Slezská

Ostrava za III. ãtvrtletí roku 2003”,

- rozhodlo mj.

- o prodeji bytov˘ch jednotek podle

pfiedloÏen˘ch návrhÛ,

- o slouãení Základní ‰koly Ostrava-

Koblov, Anto‰ovická 55/107, pfiíspûv-

kové organizace, se Základní ‰kolou Os-

trava-Slezská Ostrava, Bohumínská

72/1082, pfiíspûvkovou organizací, s

úãinností od 1. ledna 2004.

Z jednání zastupitelstva

Roãník XII ● leden 2004 ● zdarma

Slovo místostarostky

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
18. 3. 2004 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

(Pokraãování na str. 2)

Rozpočet městského obvodu
Slezská Ostrava pro rok 2004

Slezskoostravské noviny budou vycházet od tohoto ãísla
kaÏd˘ mûsíc v rozsahu ãtyfi stran.

Na kolech pfiijeli na zaãátku nového

roku pan primátor se sv˘mi námûstky

poblahopfiát do nového roku nejen ve-

dení radnice, ale také v‰em obãanÛm

mûstského obvodu Slezská Ostrava

v‰e dobré, mnoho úspûchÛ, zdraví a

‰tûstí.

Foto: archiv SON

Přijeli s blahopřáním
EKOMAPA OSTRAVY 2003

Odboru v˘stavby, úseku Ïivotního

prostfiedí a vodního hospodáfiství byla

obãansk˘m sdruÏením VITA pfiedána

„Ekomapa Ostravy 2003“. Textová ãást

pfiiná‰í informace o tom, kam se obrátit v

jednotliv˘ch pfiípadech moÏného ohroÏe-

ní Ïivotního prostfiedí (zeleÀ, zvífiata, 

ovzdu‰í, odpady, voda, vefiejn˘ pofiádek,

hluk, stavby, úãast vefiejnosti pfii ochranû

Ïivotního prostfiedí). Mapa podává infor-

mace o umístûní kontejnerÛ na separova-

n˘ odpad, sbûren druhotn˘ch surovin,

kudy vedou cyklostezky apod.

Alena HolaÀová, odbor v˘stavby,
úsek Ïivotního prostfiedí 
a vodního hospodáfiství
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Rozpočet městského obvodu
Slezská Ostrava pro rok 2004
V rámci na‰eho rozpoãtu jsou finan-

covány na‰e pfiíspûvkové organizace,

tj. Z· a M·. Tak jako v roce 2003 je

i v leto‰ním roce pro kaÏdou pfiíspûvko-

vou organizaci stanoven pfiíspûvek

a rovnûÏ závazn˘ ukazatel (ãástka na e-

nergie – teplo, plyn, voda, el. energie),

kter˘ organizace nesmí pfiekroãit. Cel-

ková ãástka pfiíspûvku ãiní 12 mil. Kã.

Jednotlivé pfiíspûvky a závazné ukaza-

tele byly stanoveny podle pfiedpokláda-

né skuteãnosti ãerpání pfiíspûvku v roce

2003.

Rozpoãet mûstského obvodu Slezská

Ostrava byl schválen 5. zasedáním Za-

stupitelstva mûstského obvodu Slezská

Ostrava dne 18. 12. 2003, usnesením

ãíslo 2/5. Ing. Jifiina Gáliková, 
vedoucí odboru financí a rozpoãtu

(Dokonãení ze str. 1)

Ukazatel celkem R 2004
(v tis. Kã)

Tfiída 1 daÀové pfiíjmy celkem 27.409

v tom napfi.: 

1361 správní poplatky 763

1333 poplatky za ukládání odpadu 6.000

1332 poplatek za zneãi‰Èování prostfiedí 6

134x místní poplatky z vybran˘ch ãinností a sluÏeb 1.840

1341 poplatek ze psÛ 380

1343 poplatek za uÏívání vefiejného prostranství 250 

1344 poplatek ze vstupného 10

1347 poplatek za provozovan˘ VHP 1.200

1351 odvod v˘tûÏkÛ z provozování VHP 800

1511 daÀ z nemovitosti 18.000

Tfiída 2 nedaÀové pfiíjmy celkem 51.203

v tom napfi.: 

2111 pfiíjmy z poskytovan˘ch sluÏeb a v˘robkÛ 19.632

213x pfiíjmy z pronájmu majetku 30.971

2141 pfiíjmy z úrokÛ 400 

2343 pfiíjmy z úhrad dob˘vaného prostoru 200

Tfiída 3 kapitálové pfiíjmy celkem 
Vlastní pfiíjmy celkem 78.612

Tfiída 4 pfiijaté dotace celkem 148.877

v tom napfi.: 

411x neinvestiãní pfiijaté dotace ústfiední úrovnû 84.628

412x neinvestiãní pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ 57.171

4134 pfievody z rozpoãtov˘ch úãtÛ (sociální fond) 1.685

4213 investiãní pfiijaté dotace ze státních fondÛ 

4216 ostatní investiãní pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu 

422x investiãní pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ 5.393

P fi í j m y    c e l k e m    227.489

konsolidace pfiíjmÛ - 1.685

P fi í j m y   p o   k o n s o l i d a c i 225.804

Tfiída  8   financování
8115 Pfiebytek 

8128 Aktivní dlouhod. operace fiízení

likvidity – umofiovací fond - 6.620

F i n a n c o v á n í   b û Ï n é -6.620

C e l k o v é    z d r o j e 219.184 

Tfiída 5  v˘daje bûÏné celkem 212.926

v tom napfi.: 

501x platy zamûstnancÛ 30.984

502x ostatní platby za provedenou práci 3.746

503x povinné pojistné placené zamûstnavatelem 12.178

513x nákup materiálu 2.971

514x úroky a ostatní finanãní v˘daje 680

515x nákup vody, paliv a energie 18.988

516x nákup sluÏeb 21.844

517x ostatní nákupy 24.536

5171 opravy a udrÏování 23.473

519x poskytnuté neinvestiãní pfiíspûvky, náhrady, dary 192

5331 pfiíspûvek pfiíspûvkov˘m organizacím (Z·, M·) 12.000

5345 pfievody vlastním úãtÛm - sociální fond 1.685

5361 nákup kolkÛ 330

5362 platby daní a poplatkÛ 505

541x sociální dávky 80.000

5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 

5492 dary obyvatelstvu 250

5499 ostatní neinvestiãní transfery obyvatelstvu 420

590x ostatní neinvestiãní v˘daje 1.617 

B û Ï n é   v ˘ d a j e   c e l k e m 212.926

konsolidace v˘dajÛ -1.685

B û Ï n é   v ˘ d a j e   po konsolidaci 211.241

Tfiída 6   kapitálové v˘daje celkem 7.943

v tom napfi.: 

61xx investiãní v˘daje 7.943

V ˘ d a j e    c e l k e m   po konsolidaci 219.184

H o s p o d á fi s k ˘   v ˘ s l e d e k
tj. saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ 0

Poãátkem leto‰ního roku, ve dnech

8.–10. ledna, nav‰tívili Holanìané ko-

munitní centra na Zárubku a na Li‰ãinû a

Z· na ·krobálkovû ulici v Kunãiãkách.

Zástupci mûsta Eindhoven spokojenû

konstatovali, Ïe spoleãn˘ projekt „NA-

HORU“ se slibnû rozvíjí. T˘m realizáto-

rÛ dokázal v‰típit romsk˘m matkám 

(v budoucnosti se poãítá i s tatínky) po-

tfiebné dovednosti. Dûti jsou pfiipravová-

ny na vstup a zvládnutí 1. roãníku ‰koly.

Prostfiednictvím projektu je u rom-

sk˘ch rodiãÛ posilována vlastní zodpo-

vûdnost za vzdûlání jejich dûtí. Bûhem

dvou let do‰lo ke zlep‰ení spolupráce ro-

diny a ‰koly, do projektu se podafiilo za-

pojit i dal‰í partnery. V neposlední fiadû

byly vytvofieny nové pracovní pfiíleÏi-

tosti pro romské matky, které s mamin-

kami ze sousedství pracují individuálnû

v domácnosti nebo skupinovû v komu-

nitních centrech. Pro‰kolené romské

maminky mají více pfiedpokladÛ pronik-

nout do komunity a motivovat ostatní

matky.

Sociální pracovnice a uãitelky dochá-

zejí pravidelnû do komunitních center a

spoleãnû realizují vzdûlávací program.

Dûti i rodiãe si pod odborn˘m vedením

zvykají na systematickou a cílevûdomou

práci je‰tû pfied nástupem do základní

‰koly.

V leto‰ním roce zahájí koordinátorka

projektu Mgr. Andrea Nováková práci s

maminkami ve ‰kolním klubu Z· ·kro-

bálkova v Kunãiãkách. Tuto ‰kolu na-

v‰tûvuje zhruba 55 % romsk˘ch dûtí.

Snahou je zapojení dal‰ích rodiãÛ do

projektu. Do kaÏdého z komunitních

center bude nyní docházet jeden pracov-

ník místo dvou, protoÏe zde jiÏ budou

pÛsobit vy‰kolené maminky ze soused-

ství.

Popfiejme spoleãnû koordinátorce

projektu a celému realizaãnímu t˘mu

sociálních pracovníkÛ, pedagogÛ, rodi-

ãÛ i zamûstnancÛ obã. sdruÏení úspû‰-

nost pfii zapojování dal‰ích partnerÛ do

projektu a dûtem mnoho úspûchÛ ve

‰kole. Jarmila Grossmannová, 
místostarostka

Poděkování
Dûkujeme ÏákÛm a pedagogÛm z pûti základních ‰kol v na‰em obvodu – Z· na

Bohumínské ulici ve Slezské Ostravû, Z· na Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû,

Z· na Pû‰í ulici v Muglinovû, Z· na ·krobálkovû ulici v Kunãiãkách a Z· na An-

to‰ovické ulici v Koblovû, ktefií vyrobili koncem loÀského roku fiadu krmítek pro

pfiezimující ptactvo.  Jarmila Grossmannová, místostarostka

Holandští partneři hodnotili projekt „UPRE“

Dny otevfien˘ch dvefií ve Speci-
ální ‰kole na Vizinû 28 probûhnou
3.–5. února od 10.00 do 14.00 ho-
din.

Předvánoční sbírka pro děti 
z komunitních center byla mimořádně úspěšná

Hraãky, o‰acení, obuv a jiné potfiebné vûci pfiipravily dûti ze ‰kol a ‰kolek na-

‰eho obvodu pro dûvãata a chlapce ze ãtyfi komunitních center. Za takovéto dár-

ky je nutno podûkovat dûtem a pedagogÛm ze Z· Pû‰í, Z· Chrustova, Z· Bohu-

mínská, Z· Anto‰ovická, M· Slívova a M· Nástupní. 

Jarmila Grossmannová, místostarostka

¤editel Z· v Kunãiãkách Mgr. Jifií Smûlík vítá náv‰tûvu z Holandska ve ‰kolním
klubu na Tfiebízského ulici v Kunãiãkách. Foto: J. Grossmannová
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ObtíÏnû se rozhodovala odborná ko-

mise, kdyÏ mûla vyhodnotit nejlep‰í

z mnoÏství v˘kresÛ, dodan˘ch do soutû-

Ïe „Slezská Ostrava oãima dûtí“, uspo-

fiádané k 90. v˘roãí Slezskoostravské

radnice. Nakonec vybrala a odmûnila

práce níÏe uveden˘ch ÏákÛ:

V rámci kategorie soutûÏících dûtí

z M· byly vyhodnoceny: 1. Nikola Plaã-

ková, M· Anto‰ovice, 2. Sára ·ímová,

M· Chrustova, Slezská Ostrava, 3. Mi-

chaela Gilarová, M· Fr˘decká, Kunãi-

ce.

V rámci kategorie mlad‰ích soutûÏí-

cích dûtí ze Z·: 1. Barbora Gavarová,

Z· Koblov, 2. Práce pfied‰kolákÛ, Z·

Kunãiãky.

V rámci kategorie star‰ích soutûÏí-

cích dûtí ze Z·: 1. ·árka Osohová, Z·

Kunãiãky, 2. Hana Janãová, Z· Mugli-

nov, 3. Pavla Langová, Z· Bohumínská. 

Jarmila Grossmannová, místostarostka

Slavnostní vernisáÏí dne 15. ledna

2004 v prestiÏní galerii Mlejn se Ïáci

ZU· v Muglinovû pfiedstavili svou v˘-

tvarnou tvorbou jiÏ po‰esté.

VÏdy mají pfied sebou chvûjiv˘ pocit,

jak dopadnou, jak se jejich práce na ve-

fiejnosti budou líbit, zda uspûjí.

KaÏd˘ Ïák proÏíval zvlá‰tní pocit jako-

by poprvé. Ale není se ãemu divit. VÏdyÈ

v‰ichni pfiistupovali ke své práci se sv˘m

cítûním, sv˘mi rÛznorod˘mi my‰lenka-

mi. KaÏd˘ v˘kres je vyjádfiením mnoÏ-

ství nejrÛznûj‰ích vnitfiních dûjÛ a pocho-

dÛ v osobnosti dospívajícího dítûte, které

se navíc uãí a nezná pocity pravého umûl-

ce. Je to jen Ïák.

Potû‰ující je právû ta skuteãnost, Ïe Ïá-

ci chtûjí v˘tvarnû pracovat, zkoumat zá-

kulisí barev, jinotajÛ kresby, malby a hle-

dat v sobû vyjádfiení svého já. K tûmto cí-

lÛm a poznáním se je snaÏí vést dvû peda-

goÏky v˘tvarného oboru, Mgr. Zuzana

Majvaldová a Mgr. Eva Pilafiová, která je

zároveÀ fieditelkou ‰koly. Obû uãitelky a

Ïáci spoleãnû pfiipravili ke zhlédnutí ãást

tvorby z roku 2003.

Poprvé za dobu vystavování nemá tato

v˘stava samostatn˘ název. V pfiedcho-

zích letech byly v‰echny prezentace vel-

mi úspû‰né, nesly a nesou své jméno v

galeriích – U ChemikÛ, Galerii na chod-

bû, v Parníku, v Divadle loutek a studiu

Della. PokaÏdé se se‰lo mnoho pfiíznivcÛ

umûní, byÈ dûtského, ale s láskou a potû-

‰ením pfii‰li rodiãe ÏákÛ, prarodiãe, blízcí

a známí.

Tak je tomu i nyní. Tradice v˘stav v

na‰í ZU· má jiÏ své místo a pfiedpoklá-

dám, Ïe v˘stava zapÛsobí hlavnû na na‰e

mladé umûlce, ale bude také naplÀovat

hfiejiv˘m pocitem ty, ktefií jim studium u

nás ve ‰kole umoÏÀují a Muglinov se mÛ-

Ïe opût „pochlubit“ dal‰ím zviditelnûním.

Srdeãnû zvu v‰echny místní obyvatele,

aby neváhali a do galerie Mlejn se pfii‰li

do 11. února podívat. Budete mile pfie-

kvapeni, kolik krásn˘ch a zajímav˘ch

prací tvofií dûti z vilky s názvem ZU·.

Mgr. Eva Pilafiová, fieditelka ZU·
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Zpráva o činnosti školské komise za rok 2003

Žáci výtvarného oboru ZUŠ v Muglinově vystavují

Kresba:Petra Tonková, 10 let
Vyuãující: Mgr. Eva Pilafiová 

Komise pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘-

chovu se scházela pravidelnû 1x za mûsíc.

Od 1. 1. 2003 mají v‰echny základní

‰koly i matefiské ‰koly právní subjektivi-

tu, coÏ bylo ze zaãátku roku hlavní náplní

jednání a v˘mûny zku‰eností. Diskutova-

lo se o rozpoãtu a rozdûlování finanãních

prostfiedkÛ na jednotlivá zafiízení. 

Komise se scházela v jednotliv˘ch

‰kolách a ‰kolsk˘ch zafiízeních, coÏ bylo

velk˘m pfiínosem. Seznamovali jsme se

s velmi rÛznorodou problematikou a

hlavnû jsme poznali prostfiedí a práci v

M· a Z· pfiímo v daném zafiízení. I v le-

to‰ním roce budeme v tomto smûru na-

dále pokraãovat. 

KaÏdé schÛzky se zúãastÀovala také

místostarostka paní Grossmannová, kte-

rá pohovofiila o ‰kolské problematice

projednávané na ÚMOb Sl. Ostrava.

Velmi diskutovanou otázkou byl

technick˘ stav budov, kaÏdé ‰kolské za-

fiízení potfiebuje spoustu oprav a moder-

nizací, coÏ samozfiejmû závisí na v˘‰i fi-

nanãních prostfiedkÛ.

V minulosti byl urãen jeden stavební

technik pro v‰echna zafiízení, pozdûji

byla tato oblast pfievedena na odbor by-

tového hospodáfiství a o ‰koly se starají

bytoví technici. Situace se nám nejeví

vhodná, pokud má na starosti jeden sta-

vební technik v‰echna ‰kolská zafiízení,

má lep‰í pfiehled o situaci a snadnûji or-

ganizuje údrÏbu a opravy. Podle potfieb

‰kol mÛÏe sestavit harmonogram prací a

koordinovat poÏadavky fieditelÛ. K to-

muto tématu se také budeme opût vracet

i v roce 2004.

Nûkter˘m ‰kolám se podafiilo navázat

spolupráci s rÛzn˘mi sponzory, ale bylo

konstatováno, Ïe je to ãím dál sloÏitûj‰í. 

Na návrh fieditelÛ byli ze ‰kol vybráni

Ïáci, ktefií se nûjak˘m zpÛsobem kladnû

ve ‰kole projevují, a to nejen prospû-

chem, ale zejména chováním nebo aktiv-

ní prací. Byl pro nû uspofiádán zájezd na

Hukvaldy, kter˘ se velmi vydafiil. Na

radnici byla instalována v˘stava v˘tvar-

n˘ch prací ÏákÛ z celého obvodu a nej-

lep‰í práce byly ocenûny. 

Zajímalo nás, jak je poskytována péãe

i ÏákÛm s rÛzn˘m postiÏením, jak jsou na

tuto situaci ‰kolská zafiízení pfiipravena a

co by se dalo v této oblasti zlep‰it.

Dal‰ím problémem, kter˘m jsme se

zab˘vali, byla naplnûnost kapacity ‰kol.

Projevuje se pokles poãtu ÏákÛ v‰eobec-

nû, ale z nûkter˘ch ‰kol pfievádûjí rodiãe

Ïáky jinam. Souvisí to i s nabídkou rÛz-

n˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ ve ‰kolách 

apod. Velmi svízelná situace nastala v

Základní ‰kole v Koblovû, kdy bylo na-

konec po dlouh˘ch jednáních pfiistoupe-

no k návrhu pfiipojit tuto ‰kolu k Základ-

ní ‰kole Bohumínská ul. Projevoval se

zde dlouhodob˘ pokles poãtu ÏákÛ.

Mnozí odjíÏdûli do jin˘ch ‰kol v Ostra-

vû.

Práce ‰kolské komise byla bohatá. Rá-

di uvítáme, kdyÏ se na nás obrátí v‰ichni,

ktefií mají námûty pro práci v oblasti

‰kolství, nebo potfiebují poradit v této

problematice.

Ing. Petr ·kapa, pfiedseda komise
pro ‰kolství, mládeÏ a tûlov˘chovu

(redakãnû upraveno)

Pozvánka na ples
M· Chrustova 11, Slezská Ostrava po-

fiádá 21. února 2004 v sále KD Dûdina v

Hefimanicích od 19 hodin spoleãensk˘

ples. K tanci bude hrát známá skupina

M.E.D. Tombola, obãerstvení a pfiíjemná

zábava zaji‰tûny. Vstupenky pouze v pfied-

prodeji v M· Chrustova. Informace a re-

zervace vstupenek na tel. ã. 596 248 163.

Několik čísel 
o nezaměstnanosti
K 31. 12. 2003 bylo v celé Ostravû 

29 470 evidovan˘ch uchazeãÛ o zamûst-

nání, míra nezamûstnanosti byla 18,4 %. 

Z na‰eho obvodu to bylo 2535 evidova-

n˘ch uchazeãÛ o zamûstnání, míra neza-

mûstnanosti ãinila 27,4 %. Podle míry ne-

zamûstnanosti byly na prvním místû Vít-

kovice (36,2 %), na druhém místû obvod

Slezská Ostrava a na tfietím Radvanice a

Bartovice (22,3 %).

(Podle údajÛ Úfiadu práce v Ostravû)

Vyhodnocení výtvarné soutěže k 90. výročí radnice

Víte, jak žádat o obecní byt?
VáÏení obãané,

jiÏ od roku 1999 platí Zásady pfii vedení Ïá-

dostí o byt, pfiidûlování bytÛ a povolování

zmûn nájemních vztahÛ u Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava. V souãasné dobû se

mnoÏí dotazy, kde si Ïadatelé mohou vy-

zvednout tiskopis Ïádosti o nájem obecního

bytu a jaké platí zásady pro pfiijetí Ïádosti.

Cel˘ postup je uveden v zásadách pfiija-

t˘ch v roce 1999, které jsou zvefiejnûny na

internetov˘ch stránkách úfiadu  www.slez-

ska.cz.

Ve‰kerou agendu spojenou s Ïádostí

o nájem obecního bytu od vyzvednutí for-

muláfie po pfiípadné pfiidûlení bytu a podpis

nájemní smlouvy vyfiizuje odbor bytového

hospodáfiství v budovû na Gagarinovû ná-

mûstí.

NejdÛleÏitûj‰í informací je, kdo mÛÏe

podle platn˘ch zásad Ïádat o pfiidûlení 

obecního bytu. Proto uvedu nejdÛleÏitûj‰í

body:

- Ïádosti jsou pfiijímány na tiskopisu, kte-

r˘ je k dispozici na odboru bytového hospo-

dáfiství,

- Ïádost si mÛÏe podat osoba zpÛsobi-

lá k právním úkonÛm,

- Ïadatel nevlastní byt nebo bytov˘ dÛm

a nemá uzavfienou nájemní smlouvu k bytu

ãi domu. U manÏelÛ platí, Ïe vlastníkem

nebo nájemcem nesmí b˘t Ïádn˘ z nich.

Dále:

- Ïadatel musí mít na území mûsta Os-

travy trvalé bydli‰tû nebo pracovní pomûr,

- Ïadatel nemá vedenou Ïádost v jiném

mûstském obvodû. 

Není tedy moÏné pfiijmout Ïádost ani

jednoho z manÏelÛ v rozvodovém fiízení,

pokud mají nájemní byt nebo dÛm, a to do

doby, neÏ jsou rozvedeni.

O pfiijetí Ïádosti do evidence je Ïadatel

písemnû informován.

DÛleÏitou povinností Ïadatele je, aby
jedenkrát za rok Ïádost aktualizoval, te-
dy potvrdil, Ïe i nadále trvá jeho zájem
o obecní byt. Neprovede-li Ïadatel do
jednoho roku aktualizaci, je ze seznamu
uchazeãÛ o obecní byt vyfiazen.

Ing. Pavel Slab˘, 

vedoucí odboru BH

Nepřehlédněte
SMO-MOb Slezská Ostrava obdrÏel od

KÚ MSK informaci o oznámení zámûru

a dokumentaci podle zákona ã. 100/2001

Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ,

stavby:

„Plocha pro skladování a úpravu Ïe-
lezného ‰rotu s pfiipravovanou úpravou
a zlep‰ením pracovních podmínek a za-
bezpeãení plochy“, k.ú. Hefimanice.

K v˘‰e uvedenému zámûru mÛÏe vefiej-

nost zasílat svá písemná vyjádfiení na Kraj-

sk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, odbor

Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, 28. fiíjna

117, Ostrava. Tato informace je zvefiejnûna

na internetu na adrese www.kr-moravsko-

slezsky.cz, odkaz E.I.A a IPPC, odkaz Se-

znam posuzovan˘ch aktivit E.I.A, podle zá-

kona ã. 100/2001 Sb., nebo je k nahlédnutí

na SMO-MOb Slezská Ostrava, odbor v˘-

stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního hos-

podáfiství, dvefie ã. 312, Gagarinovo námûs-

tí 5, Slezská Ostrava.

Do 4. 2. je tato informace zvefiejnûna na

úfiední desce. Do pfiíslu‰ného termínu je

moÏno podat vyjádfiení k pfiedloÏenému zá-

mûru. Alena HolaÀová, 
odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH

Děti z Dětského domova
Na Vizině 28 děkují

Chtûly bychom podûkovat touto cestou

v‰em, ktefií nám pfiipravili krásné Vánoce

– vedení domova, vychovatelÛm, MUDr.

Plchotové a Úfiadu mûstského obvodu

Slezská Ostrava.

A samozfiejmû panu Josefu Kolkovi z

klubu Babylon na Bohumínské ulici ve

Slezské Ostravû za poho‰tûní a uspofiádá-

ní velké diskotéky u krásného vánoãního

stromeãku.
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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

ZELENÁ LINKA  800 100 192

http: www.hydropol-cz.com

NOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA!

U Staré elektrárny 4/1881

Slezská Ostrava

Otevfieno: Pondûlí – pátek: 6.00 – 15.00 hodin

Sobota: 6.00 – 11.00 hodin

Nabízíme: ãerstvé peãivo, domácí chléb, mléko a mléãné v˘robky,

limonády, dÏusy, pivo atd.

Pfiijímáme objednávky na dorty, chlebíãky, zákusky, koláãe.

MoÏnost parkování.

Pfiijímáme stravenky SODEXHO, MENU SERVICE!

SRDEâNù VÁS ZVEME K NÁV·TùVù.

Tel. ã. 732 123 803

POTRAVINY

PEKA¤STVÍ

Prodejnu najdete v pfiízemí tohoto objektu


