
Zaslouží si náš dík
Do ‰kol jsme chodili v‰ichni, proto je

mezi námi bezpoãet odborníkÛ. Rozu-

míme vzdûlávání, kvalitû pedagogÛ i

ekonomickému fiízení ‰kol.

Negativní dopad souãasné hospodáfi-

ské situace se neÏádoucím zpÛsobem

projevuje na dûtech. V rodinném nepod-

nûtném prostfiedí, kde chybí chuÈ ke

vzdûlávání, si prÛmûrn˘ pedagog bûÏnû

„zasupluje“ bez nároku na finanãní od-

mûnu. Ve své kaÏdodenní práci proka-

zuje pedagogické mistrovství, kterému

se nelze nauãit. SloÏitost postavení pe-

dagoga a jeho práce nelze pfiirovnat

k práci stolafie, kovoobrábûãe ãi poãíta-

ãového experta. Pedagogická práce je

tvofiivá, nároãná a vynaloÏené úsilí ne-

musí vÏdy drÏet krok s v˘sledky pracují-

cích se dfievem, kovem, papírem ãi poãí-

taãem.

Problém uãitelÛ a vychovatelÛ nevyfie-

‰í kvalitní uãebnice, osnovy, superpoãíta-

ãe ãi nejnovûj‰í pomÛcky. Uãení bylo

a zÛstane nelehkou prací. Vût‰í bohatství

neÏ vûdûní dûtem neumíme nabídnout.

Spokojené dítû si bez spokojeného uãitele

nelze pfiedstavit. S mlad˘mi lidmi by mû-

li pracovat ti nejlep‰í. Uãitele si Ïáci cení

více neÏ fieditele, inspektora ãi ministra.

O uãitelsk˘ch ‰piãkách se ví, ale umí fie-

ditel své pedagogy sestavit podle kvality

a po zásluze odmûnit? Má vÛbec dostatek

finanãních prostfiedkÛ pro podporu kre-

ativity sv˘ch pedagogÛ? Nehrozí pfievaha

lhostejn˘ch a apatick˘ch?

Ekonomickou situaci ve ‰kolství po-

vaÏuji za pfiíli‰ váÏnou. Jsem pfiesvûdãe-

ná, Ïe názor úfiedníka – ekonoma, kter˘

vnímá a posuzuje ‰kolskou „trÏní“ pro-

duktivitu od svého stolu, pfiímo ovlivní

ve sv˘ch dÛsledcích v˘chovnû-vzdûlá-

vací proces na v‰ech stupních ‰kol, zfii-

zovan˘ch obcí ãi krajem. Nejsem pfie-

svûdãena o genialitû „agregovan˘ch

normativÛ“, myslím si, Ïe nepovedou ke

zkvalitnûní vzdûlávání. V˘voj ve spo-

leãnosti a sloÏení obyvatelstva pfiiná‰í

nové nároky na kvalitu a prÛbûh v˘-

chovnû-vzdûlávacího procesu.

Na nedostatek finanãních prostfiedkÛ

si stûÏujeme v‰ichni. Kraje ru‰í stfiediska

volného ãasu, snaÏí se pfienést bfiemeno

na mûsta a tato na obvody. K zaji‰tûní

dal‰í ãinnosti se nám ale nedostává fi-

nanãních prostfiedkÛ.

M·MT pfiipravuje po mnoha urgen-

cích nové znûní vyhlá‰ky o zájmovém

vzdûlávání, která bude novû fie‰it posta-

vení ·D, ·K a stfiedisek volného ãasu.

Nezb˘vá neÏ vûfiit, Ïe spoleãnou prací

zlep‰íme pracovní podmínky v‰ech pe-

dagogick˘ch pracovníkÛ.

VÁÎENÍ UâITELÉ A VYCHOVA-

TELÉ, dûkuji vám v‰em, jejichÏ plat se-

trvává pod republikov˘m platov˘m prÛ-

mûrem, za dobfie odvedenou kaÏdodenní

práci, kdy nám trpûlivû dokazujete, Ïe

„‰kola je banka a uãitel je více neÏ ban-

kéfi…“ Vûfiím, Ïe tyto skuteãnosti zaã-

nou vnímat koneãnû i na‰i zákonodárci.

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka
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Slovo místostarostky

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
17. 6. 2004 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Je městský obvod Slezská Ostrava
pro turisty atraktivní?

Má obvod Slezská Ostrava ‰anci stát

se pro turisty atraktivní? Tak nûjak stále

a obdobnû jsem se ptal sám sebe a nyní,

váÏení obãané, se ptám vás, zda jste si

nepoloÏili nûkdy tuto otázku i vy?

A v pfiípadû, Ïe ano, jak jste si na ni od-

povûdûli? Vá‰e námûty ke zv˘‰ení atrak-

tivnosti obvodu by jistû zajímaly i vedení

radnice. Podle mého názoru se zv˘‰ením

pfiitaÏlivosti obvodu vznikne i ‰ance pro

pfiípadn˘ vstup potencionálních investo-

rÛ se zamûfiením na drobné a stfiední pod-

nikání, sluÏby spojené s turismem, roz‰í-

fií se prostor pro konání kulturnû-spole-

ãensk˘ch aktivit atd.

Tak jako âeská republika, tak i Mo-

ravskoslezsk˘ kraj a ostravsk˘ region má

mimofiádné pfiedpoklady pro rozvoj tu-

ristického ruchu vzhledem ke sv˘m his-

torick˘m tradicím, kulturnímu i prÛmy-

slovému bohatství, rozmanité pfiírodû,

vhodné pro odpoãinek. Platí to i o obvo-

du Slezská Ostrava, v nûmÏ by se dalo

vyuÏít pfiírodní prostfiedí Anto‰ovic

a Koblova k aktivní rekreaci – pû‰í, cyk-

lo- a hipoturistice. Po rekultivaci by byl

pro rekreaci vhodn˘ i rybník v Hefimani-

cích. Velmi lákav˘ pro pû‰í i cykloturisty

je soutok Odry s Ostravicí. Prostor Hru-

‰ova – zátopovou oblast – by bylo vhod-

né napfi. upravit pro milovníky crossové-

ho sportu – auto, moto, cyklo, mohla by

zde b˘t plocha pro postavení cirkusu.

Okolí Slezskoostravské radnice – Zá-

mostí, Keltiãkova ulice, Franti‰kov – by

bylo dobré oÏivit kulturnû-spoleãensk˘-

mi akcemi a Trojické údolí bobovou drá-

hou. Vedle zooparku by mohla b˘t zfiíze-

na botanická zahrada, ãímÏ by byl vytvo-

fien pfiírodovûdeck˘ komplex.

V polovinû kvûtna má b˘t zpfiístup-

nûn vefiejnosti Slezskoostravsk˘ hrad,

kter˘ bude dal‰í pozoruhodností pro ob-

ãany celé Ostravy.

Dobré by bylo v‰echny stávající i po-

tencionální nové turistické objekty pro-

pojit cyklostezkami, které by navazova-

ly na cyklotrasy sousedních obvodÛ

a Moravské Ostravy.

Dovolil bych si také poÏádat obãany

obvodu, aby v pfiípadû, Ïe ve svém oko-

lí mají nûjakou zajímavost, historickou

stavbu, architektonickou a technickou

památku ãi pfiírodní zajímavost, ozvûte

se obãanskému sdruÏení Rozkvût ing.

Jifiímu ·árkovi, tel. ã. 596 237 307. Zá-

roveÀ prosím ty podnikatele, ktefií by

chtûli jakkoliv pomoci rozvoji obvodu

a turismu, aby se taktéÏ pfiihlásili. Uví-

tám rovnûÏ jakékoliv setkání, konzulta-

ci na toto téma s jedin˘m cílem – uãinit

slezskoostravsk˘ obvod zajímav˘, pfii-

taÏliv˘ nejen pro obyvatele Ostravy, ale

i pro pfiípadné turisty z jin˘ch regionÛ ãi

zahraniãí.

Va‰e informace budou zaznamenány,

s vámi prodiskutovány a pfiedány úfiadu

obvodu jako podklad k dal‰ímu zpraco-

vání, které jistû pomÛÏe k rozvoji turis-

tického ruchu. Vezmûme si pfiíklad

z vyspûl˘ch zemí, kde umûjí vyuÏít se-

bemen‰í pfiíleÏitosti k zviditelnûní své-

ho regionu, mûsta ãi obce. Na kaÏdém

z nás záleÏí, jak bude v budoucnu ná‰

obvod vypadat. Pfiipravme nové genera-

ci obãanÛ podmínky pro dal‰í rozvoj tu-

ristického ruchu jako jednoho z aspektÛ

ekonomického rozvoje Ïivota obyvatel

Ostravy.

Ing. Jifií ·árek, Kunãice
(redakãnû zkráceno a upraveno)

Právû pro vás je pfiipravena mimo-

fiádná akce: BABYLON – BUDVAR

– ARÉNA, MISTROVSTVÍ SVùTA

V LEDNÍM HOKEJI 2004 S VI-

DEOPROJEKCÍ. Zaãátek této velko-

lepé podívané pro hosty je 16. 4.

2004 v klubu Babylon na Bohumín-

ské ulici 63 na Kamenci. Akce potrvá

do 9. kvûtna a s ní soubûÏnû dal‰í roz-

‰ífiená akce s názvem „DRÎTE PAL-

CE NA·IM“ v souãinnosti pfiím˘ch

pfienosÛ v‰ech hokejov˘ch zápasÛ

v ledním hokeji 2004 na videoprojek-

ci. Bûhem ní bude moÏno vyuÏít stol-

ní hry „lední hokej“ . SoutûÏit budou

moci jednotlivci i dvojice, a to o sud

piva Budvar a dal‰í hodnotné ceny.

Vítûzové postoupí do celostátního

kola v âesk˘ch Budûjovicích. Tam,

kde se o hokeji mluví, tam se nejlépe

sleduje a nejlépe fandí! Babylon –

Budvar – Aréna a hokej patfií jedno-

znaãnû k sobû a jsou tu pro v‰echny!

Pfiijmûte na‰e pozvání.

Sportovní fanoušci, pozor!

1. kvûten 2004 je dnem pfiipojení âeské

republiky k Evropské unii. Vstup do EU

má vliv na ekonomickou situaci ãesk˘ch

rodin: mûní se ceny, mzdy, danû, sociální

podpora i podmínky na finanãním trhu.

Vût‰ina lidí v âeské republice si pfiesnû

neuvûdomuje, jaké zmûny je po vstupu na-

‰í zemû do EU ãekají. Obãané vût‰inou

postrádají praktické informace o tom, jak

integrace do EU ovlivní jejich finanãní si-

tuaci, o konkrétních radách, jak si poãínat,

nemluvû.

Celonárodní projekt „Do EU s jistotou“

vznikl proto, aby pomohl na‰im spoluob-

ãanÛm zajistit finanãní jistotu a stabilitu za

pomoci siln˘ch finanãních partnerÛ FI-

NANCE EU, a.s., a jedné z nejvût‰ích fi-

nanãních skupin Evropy, spoleãnosti

AWD Holding AG.

Cílem projektu je poradit ãesk˘m do-

mácnostem, jak se vyrovnat s nov˘mi fi-

nanãními riziky a pfiíleÏitostmi, které ob-

ãany po vstupu do EU ãekají.

Nová situace urãitû ovlivní Ïivot kaÏdé-

ho z nás. Kromû jiného pfiinese vût‰í odpo-

vûdnost kaÏdého za sebe a za své blízké.

Cíle na‰eho projektu jsou následující:

1. Upozornit na rizika moÏn˘ch nena-

dál˘ch situací a eliminovat jejich dopad na

rodinu.

2. Informovat o nov˘ch postupech

a pfiíleÏitostech.

3. Poradit a pomoci.

Jsme pfiipraveni pfiedat vám ty nejlep‰í

zku‰enosti z Evropy.

Odborn˘ konzultant pro S. Ostravu: Jit-

ka Bebarová, kontakt: 605 177 378, 596

239 012. E-mail: Bebarova.J@seznam.cz.

Do Evropské unie s jistotou
Připravte se, informujte se!
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Fotbalový klub FC Baník Ostrava, 
reprezentant našeho městského obvodu

Vzácná návštěva

Foto: archiv SON

Odložme ještě průklest ovocných stromů!
Mnoho dfiívûj‰ích dobr˘ch rad nás

nutilo k provádûní zimního fiezu ovoc-

n˘ch stromÛ. Nûktefií „pilníci“ mají do-

konce uÏ profiezáno. Radím, a zku‰e-

nosti to potvrzují, Ïe na tyto dÛleÏité zá-

sahy do rÛstu ovocn˘ch stromÛ je ve

vût‰inû pfiípadÛ brzy. Platí to snad jen

u velmi pomale rostoucích stromÛ nebo

u star˘ch, které chceme omladit. Zastá-

vám názor, Ïe brzké, rané fiezání podpo-

fií jen bujn˘ rÛst dfieva. Potom jsme

svûdky divokého obrostu ze spících o-

ãek, hned za místem fiezu a silného rÛstu

„vlkÛ“.

A proã? Stromy v rezervních pleti-

vech ve kmenech mají uloÏeny a pfiipra-

veny zásoby na nov˘ rÛst zjara. Pokud

fieÏeme v dobû vegetaãního klidu,

zmen‰ením poãtu vûtví, a tím i pupenÛ

zpÛsobíme, Ïe tyto zásoby se projeví

právû bujnûj‰ím rÛstem. Tím docílíme

nechtûnû opaãného efektu. Z toho vy-

pl˘vá, Ïe vhodné je profiezávání aÏ teh-

dy, kdy je rÛstová energie v korunû roz-

dûlená, tedy od konce dubna do konce

kvûtna. PfiírÛstkÛ bude ménû, dfiíve po-

kvetou a zaplodí!

Potfiebujeme-li v‰ak povzbudit po-

male rostoucí strom, nebo pfierostl˘ u-

pravit, fieÏme brzy!

Strom bujnû obroste a potom postup-

nû korunu profieÏeme, prosvûtlíme,

zmladíme. Ale pozor! Staré vzrostlé

stromy, speciálnû hru‰nû, nemÛÏeme

„sesadit“ naráz! Celou operaci sníÏení

koruny rozvrhnûme nejménû na dva ro-

ky. 

V˘‰e uveden˘ postup se ov‰em vzta-

huje na hru‰nû a jablonû. Neplatí pro

peckoviny a uÏ vÛbec ne pro ofiechy.

Neplatí také plnû pro ovocné kefie. Pro

peckoviny se doporuãoval prÛklest

v ãervenci a v srpnu, v dobû skliznû ne-

bo po ní. Ovocnáfisk˘ odborník Josef

Sus v‰ak doporuãuje provádût zejména

hlub‰í zásahy do koruny na zaãátku ve-

getace, v dobû kvetení, a to z toho dÛvo-

du, Ïe teplé, pfiíznivé období potfiebné

pro hojení ran, je do zimy del‰í.

Kefie rybízu a angre‰tu velmi brzy ra-

‰í, a proto je nejlep‰í profiezat je jiÏ na

podzim, pfiípadnû brzy v pfiedjafií, pfií-

padnû po sklizni. U jednotliv˘ch kefiÛ se

doporuãuje ponechání maximálnû se-

dmi vûtví. V kefiích na pupenech peãlivû

kontrolujeme v˘skyt vlnovníku rybízo-

vého (zdufielé, jako nabobtnalé pupeny)

a u angre‰tu v˘skyt amerického padlí

(bíl˘ mouãnat˘ povlak). Napadené dfie-

vo spálíme! Okrasné, hlavnû kvetoucí

kefie pouze prosvûtlujeme a profiezem

zmlazujeme. Necháváme pfiirozen˘ ha-

bitus kefie! Pfiíklad toho, jak kefie

n e fi e z a t, najdeme na sídli‰ti Mugli-

nov a jinde, kde „odborná“ firma uÏ nû-

kolik let po sobû kefie ofiezává do „kula-

ta“ nebo do „hranata“, snad aby nekvet-

ly, ale zato se pofiádnû zahu‰Èovaly. Pfii-

rozen˘ rÛst kefiÛ by nebyl uniformní, lá-

kal by vãely nebo jiné opylovaãe, a ti by

snad mohli ohroÏovat obãany?

Ofiezané dfievo maximálnû zpracuje-

me drcením a ‰tûpkováním. Získáme

tak vhodn˘ materiál pro kompostování

nebo mulãování. âásti ofiezu nebo vût-

ve, napadené houbov˘mi chorobami,

v‰ak spálíme. Jedná se hlavnû o mali-

ník, révu vinnou, pfiípadnû angre‰t.

NezapomeÀme na o‰etfiení vût‰ích

ran, zpÛsoben˘ch fiezem. NoÏem sefiíz-

neme do hladka okraje rány a zatfieme

‰tûpafisk˘m voskem, stromov˘m balzá-

mem nebo latexem.

Pfieji chuÈ do práce a mnoho úspûchÛ!

Jaromír Jan‰ta, Muglinov
(redakãnû zkráceno)

Poděkování
Velmi zdafiil˘ dûtsk˘ ma‰karní

karneval, pofiádan˘ M· Chrustova,

se uskuteãnil 16. února v rekonstru-

ovaném sále Kulturního domu Dû-

dina v Hefimanicích. Klaun Hopsa-

lín, kolo ‰tûstí, soutûÏe a spousta

písniãek, to v‰e rozdovádûlo a roz-

tanãilo dûti i dospûlé a pfiispûlo

k radostné a pfiíjemné náladû. Touto

cestou dûkuje fieditelství M· Úfiadu

mûstského obvodu Slezská Ostrava

za bezplatné poskytnutí sálu.

Slavnostního uãitelského koncertu, kter˘ se konal 8. bfiezna v Základní 
umûlecké ‰kole U Jezu v Muglinovû, se úãastnil pfiedseda Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR Lubomír Zaorálek.

Tento fotbalov˘ klub pÛsobí v na‰em

mûstském obvodu jiÏ od roku 1922, kdy

byl skupinou nad‰encÛ na Kamenci zalo-

Ïen jako SK Slezská Ostrava. Po postupu

do první fotbalové ligy se pfiestûhoval do

nového pÛsobi‰tû na Starou stfielnici, kde

pÛsobil aÏ do roku 1959, kdy pfiesídlil na

nov˘ stadion na Bazaly. Zde proÏil fot-

balov˘ klub a jeho pfiíznivci nejslavnûj‰í

období. V letech 1976, 1981 a 1982 byl

mistrem republiky a v tûchto letech ús-

pû‰nû reprezentoval nejenom ná‰ obvod,

mûsto Ostravu, ale i na‰i republiku

v soutûÏích o Evropsk˘ pohár. Baník

vÏdy svou fotbalovou slávu, ale i ekono-

mickou stabilitu, stavûl na v˘chovû fot-

balové mládeÏe. Hlavnû po roce 1989,

kdy skonãila ekonomická podpora OKD,

se hlavním zdrojem pfiíjmÛ stal prodej

hráãÛ do zahraniãí ãi do pfiedních klubÛ

na‰í ligy. V minulosti to byli hráãi Mik-

lo‰ko, Srníãek, Sta‰, VrÈo, pozdûji Galá-

sek, Jankulowski, Baro‰, Svûrko‰, ne-

dávno Papadopulos. Ukázalo se, Ïe je to

jediná cesta, jak prvoligov˘ fotbal pro

na‰e pfiíznivce zachovat. MoÏná si mnozí

fieknou, Ïe z prodeje hráãÛ hlavnû v po-

slední dobû je Baník dlouhodobû ekono-

micky zabezpeãen. Fotbal je v‰ak ekono-

micky nároãn˘ sport a roãní rozpoãet

klubu je cca 60 milionÛ korun. Jen roãní

provoz stadionu a tréninkov˘ch hfii‰È

spolkne cca 7 milionÛ korun. Do rekon-

strukce stadionu na Bazalech bylo v loÀ-

ském roce vloÏeno pfies 30 milionÛ ko-

run. Náklady na mládeÏnickou kopanou

se pohybují roãnû kolem 7 milionÛ ko-

run. Baník má fotbalovou pfiípravku

v Porubû, kde ve ãtyfiech tfiídách je 100

hráãÛ, ktefií jsou vybíráni 

asi ze 600 zájemcÛ. Pak následují 4 druÏ-

stva ÏákÛ, jeÏ tvofií 100 hráãÛ a dorosten-

ci s dal‰í stovkou hráãÛ. Ne v‰ichni bu-

dou ligoví fotbalisté ãi dokonce repre-

zentanti. Jisté je v‰ak to, Ïe tito mladí li-

dé nebudou trávit svÛj voln˘ ãas na ulici,

u hracích automatÛ nebo uÏíváním drog

ãi jin˘ch návykov˘ch látek. Je rozhodnû

lep‰í vydávat obecní finance na ãinnost

jakéhokoliv mládeÏnického sportu, neÏ

na protidrogov˘ program. Proto jak ob-

ãanské sdruÏení, které po roce 1989 FC

Baník aÏ do vzniku akciové spoleãnosti

v roce 1995 zastfie‰ovalo, tak i dne‰ní ak-

cionáfii vÏdy hledali jakoukoliv pomoc

u zastupitelstva, rady ãi vedení na‰eho

obvodu. I taková pomoc, jakou je odpu‰-

tûní poplatku ze vstupného, vstfiícn˘ pfií-

stup úfiadu mûstského obvodu pfii staveb-

ních a jin˘ch ãinnostech FC Baník velmi

vítá a je za nû vdûãen. Obecnû lze kon-

statovat, Ïe spolupráce s na‰ím mûst-

sk˘m obvodem a v poslední dobû

i s mûstem je dobrá a vítaná. VÏdyÈ FC

Baník Ostrava je reprezentantem nejen

na‰eho obvodu a mûsta, ale snaÏí se o to,

aby jím byl znovu tak, jako v minulosti

i ve fotbalové Evropû.

Josef Burkoviã
Autor ãlánku byl po roce 1989 více

neÏ 5 let pfiedsedou obãanského sdru-
Ïení TJ FC Baník Ostrava a do roku
2000 místopfiedsedou pfiedstavenstva
a. s. FC Baník.

Základní umûlecká ‰kola Edvarda

Runda na Keltiãkovû ulici 4 ve Slezské

Ostravû pofiádá v rámci oslav „Roku

ãeské hudby“ a projektu pfiidruÏen˘ch

‰kol Unesco ASPnet cyklus koncertÛ.

V pondûlí 26. dubna je v Kulturním do-

mû v Michálkovicích od 17 hodin na

programu Folklorní podveãer s vystou-

pením ÏákÛ taneãního oddûlení. V úte-

r˘ 27. dubna zaãne v 17 hodin v sále

Slezskoostravské radnice Ïákovsk˘

koncert, ve stfiedu 28. dubna v 16.30

hodin v Husovû sboru ve Slezské Os-

travû koncert ÏákÛ a uãitelÛ ZU· a ve

ãtvrtek 29. dubna v 18 hodin v sále

Slezskoostravské radnice koncert uãi-

telÛ.

V rámci tûchto akcí se pfiedstaví ne-

jen Ïáci ze v‰ech oborÛ ZU· a z pobo-

ãek ‰koly v Radvanicích a Michálkovi-

cích, ale také hosté ze ZU· v Muglino-

vû, Havífiovû a Rychvaldû.

Pozvánka na koncerty

Sdělení Hřbitovní správy
Îádáme obãany, ktefií mají uzavfieny

smlouvy o nájmu hrobov˘ch, urnov˘ch a

epitafních míst na v‰ech hfibitovech v ob-

vodu Slezská Ostrava, aby oznamovali

v‰echny zmûny t˘kající se osobních úda-

jÛ (bydli‰tû, jméno apod.) buì osobnû na

Hfibitovní správû na Tû‰ínské ulici 105,

nebo telefonicky na tel. ã. 596 248 455.

Obracíme se také na ty pozÛstalé, je-

jichÏ smlouvy o nájmu v˘‰e uveden˘ch

míst jiÏ byly ukonãeny, aby se dostavili

na Hfibitovní správu k uzavfiení nov˘ch

nájemních smluv.

Na Ústfiedním hfibitovû ve Slezské Os-

travû bylo v roce 2003 zfiízeno 65 epitaf-

ních míst a obnoveno 1236 nájmÛ hrobo-

v˘ch míst. Na zdej‰í „vsypové louãce“

byly provedeny rozsáhlé úpravy chodní-

kÛ a bûhem letních mûsícÛ byly stávající

asfaltové chodníky nahrazeny zámkovou

dlaÏbou. V rámci celkové estetizace

hfibitova byly v areálu rozmístûny nové

laviãky. Hfibitovní správa eviduje na

hfibitovech v obvodu následující poãet

hrobov˘ch míst: Koblov – 806, Hefima-

nice (star˘ hfibitov) – 285, Hefimanice

(nov˘ hfibitov) – 657, Kunãiãky – 2073,

Muglinov – 733, Slezská Ostrava – 

16 564. Nata‰a Luká‰ová,
vedoucí Hfibitovní správy

L. Zaorálka pfiivítala fieditelka ZU·
Mgr. Eva Pilafiová.



Maškarní ples v Základní škole v Muglinově
29. února se konala karnevalová vese-

lice pro Ïáky Z·  na Pû‰í ulici v Mugli-

novû. Byla zahájena vystoupením maÏo-

retek – ÏákyÀ 6. tfiídy, následovaly rÛzné

soutûÏe a hry, na závûr byly vyhodnoce-

ny nejlep‰í a nejoriginálnûj‰í masky.

Kulturní pofiad byl pfiipraven pedagogy

Z· pod vedením Mgr. Markéty Hlinko-

vé, Lenky Rastoãné a Marty Kociánové.

Podûkování také patfií ÏákÛm devá-

t˘ch tfiíd, ktefií pomáhali pfii organizaci

akce.

Vzhledem k tomu, Ïe ples se tû‰il vel-

ké spokojenosti dûtí i rodiãÛ, bylo do-

hodnuto s fieditelem ‰koly Mgr. Franti‰-

kem Vránou, Ïe tímto zapoãne tradice

ma‰karních plesÛ ve ‰kole.

Mgr. M. Hlinková
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Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu
v období od 13. do 30. dubna 2004

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb SMO – ÚMOb Slezská Ostrava ve spolupráci s OZO Ostrava s.r.o., organizuje v období od 13. do 30. dubna 2004 bezplat-

n˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu. Kontejnery na velkoobjemov˘ odpad budou na níÏe uveden˘ch místech pfiistaveny 2 aÏ 3 dny. UpozorÀujeme, Ïe

do kontejnerÛ není dovoleno ukládat stavební suÈ, pneumatiky a domovní odpad. Nebezpeãn˘ odpad je moÏno odevzdat do sbûren nebezpeãného odpadu. Ty budou

pfiistavovány na uveden˘ch místech vÏdy jen jeden den, v dobû od 10.00 do 18.00 hodin.

UpozorÀujeme, Ïe tato bezplatná akce není urãena pro podnikatelské subjekty! Obãany prosíme, aby vyuÏili této pfiíleÏitosti a uklidili si ve svém okolí.

k.ú. ulice bliÏ‰í urãení

I. cyklus od 13. do 16. dubna

Kunãice n. O. Bednáfiská u kfiiÏovatky s ul. Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏovatky s ul. Fr˘deckou

U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová Osada kfiiÏ. ul. PstruÏí a ·krobálkova

PstruÏí park Nadaãní

Lori‰ova kfiiÏ. s ulicí Osadní

Polní Osada kfiiÏ. s ulicí Zdaru

II. cyklus od 16. do 19. dubna

Slezská Ostrava Nová Osada u ulice Bernerovy

Na Jánské u b˘valého Domu mládeÏe

Zvûfiinská u parãíku

M. Svobody kfiiÏ. s ulicí Vozaãskou

Na Najmanské kfiiÏ. s ulicí Michalskou

·achetní u kfiiÏovatky s ul. Na Jufiince

Slívova u kfiiÏovatky s ul. Na Souvrati

III. cyklus od 19. do 21. dubna

Slezská Ostrava Na Burni u ulice Na ·estém

Bohumínská (Kamenec) parkovi‰tû za samoobsluhou

Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí u kfiiÏovatky s ul. Dudovou

Muglinov Bohumínská kfiiÏ. s ul. U Jeslí

·védská parkovi‰tû u Budoucnosti

Hladnovská sídli‰tû - parkovi‰tû - u kotelny

Na Úrovni parkovi‰tû

IV. cyklus od 21. do 23. dubna

Muglinov Okrajní u kfiiÏovatky s ulicí ·védskou

Ole‰ní u kfiiÏovatky s ulicí Zemanskou

Hladnovská u kfiiÏovatky s ulicí Podvojnou

Slezská Ostrava Zapletalova u domu ã. 10

Bohumínská (Kamenec) parkovi‰tû za Obv.oddûlením 

Policie âR

Hefimanice Parcelní u kfiiÏovatky s ulicí Kladivovou

PoÏární u hasiãské zbrojnice

StoÏární kfiiÏ. s ulicí Mot˘lovou

V. cyklus od 23. do 26. dubna

Hefimanice Záblatská kfiiÏ. s ulicí Vrbickou

U Vleãky kfiiÏ. s ulicí Nad Vodárnou

·vejdova u kfiiÏovatky s ulicí Vrbickou

Fi‰erova u kfiiÏovatky s ulicí Mare‰ovou

Kubínova u domu ã. 56

Hru‰ov Plechanovova u kfiiÏovatky s ul. M. Henryho

Plániãkova u domu ã. 5

Riegrova u domu ãp. 446/19

VI. cyklus od 26. do 28. dubna

Hru‰ov Na Li‰ãinû kfiiÏ. s ul. Technickou

Îalmanova u domu ã. 9

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou

Anto‰ovická u samoobsluhy

Anto‰ovická U Nové ‰achty

Anto‰ovická Na Tabulkách

Kunãiãky Na Rampû kfiiÏ. s ul. Pernerovou

Rajnochova u domu ãp. 199

VII. cyklus od 28. do 30. dubna

Anto‰ovice Anto‰ovická kfiiÏ. s ulicí Lopuchovou (u obchodu)

Koblov Îabník u domu ãp. 241/15

K Hájeãku kfiiÏ. s ulicí Vyv˘‰enou

Hefimanice Brigádnická u kfiiÏovatky s ulicí Bana‰ovou

Slezská Ostrava Kramoli‰ova u kfiiÏovatky s ulicí âtvercovou

Keltiãkova u kfiiÏovatky s ulicí H˘bnerovou

HormistrÛ u kfiiÏovatky s ulicí PastrÀákovou

8. bfiezna u domu ãp. 16

Rozmístění kontejnerů pro sběr 
nebezpečného odpadu – jaro 2004
(v dobû od 10.00 do 18.00 hodin )

k.ú. umístûní sbûrny datum pfiistavení

Kunãiãky ·krobálkova – PstruÏí 13. 4. 2004
Slezská Ostrava Slívova – Na Souvrati 14. 4. 2004
Muglinov ·védská – parkovi‰tû - obchod 15. 4. 2004
Hefimanice ·vejdova – Vrbická 19. 4. 2004
Slezská Ostrava Na Burni – Na ·estém 20. 4. 2004
Hru‰ov Na Li‰ãinû – Technická 21. 4. 2004
Koblov Koblovská – Lamafi 26. 4. 2004

¤ada z nás vyuÏívá buì trvale nebo 

alespoÀ obãas vlastní studnu. Ne v kaÏdé

je ov‰em kvalitní voda. Zdravotnû závad-

ná voda mÛÏe b˘t pfiíãinou fiady nemocí.

Nûkolik rad majitelÛm studní dávají

pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem

na Partyzánském námûstí 7 v Ostravû.

Jak postupovat, rozhodnete-li se zjistit

kvalitu vody ve vlastní studni:

- VÏdy je dobré obrátit se na zku‰enou

akreditovanou laboratofi, kde vám odbor-

ní pracovníci doporuãí rozsah rozboru,

kter˘ je pro vá‰ úãel nejvhodnûj‰í. Poradí

také, jak˘m zpÛsobem vodu odebrat.

Optimální v‰ak je nechat odebrat vodu

pracovníky laboratofií. Tuto sluÏbu nabízí

laboratofie Zdravotního ústavu v Ostravû

zdarma.

- Jak se zachovat v pfiípadû, Ïe rozbor

odhalí závadnost vody:

- V pfiípadû nevyhovujícího v˘sledku

je vÏdy dobré individuálnû prodiskutovat

zji‰tûné skuteãnosti v laboratofiích zdra-

votního ústavu. Odborní pracovníci vám

rádi poradí.

- Budete-li potfiebovat jen dílãí infor-

mace o kvalitû vody:

Laboratofi vám vyjde samozfiejmû

vstfiíc i v pfiípadû, Ïe potfiebujete znát pou-

ze nûkter˘ parametr - napfiíklad tvrdost

vody pro nastavení myãky nádobí ãi

praãky. Podrobnosti i moÏnosti zpÛsobu

odbûru a eventuální doruãení vzorku je

moÏné konzultovat osobnû nebo telefo-

nicky na níÏe uvedeném kontaktu.

- Jak dlouho trvá vyhodnocení vzorku

vody:

Tento tzv. orientaãní rozbor je v labo-

ratofiích Zdravotního ústavu se sídlem

v Ostravû hotov za 5 pracovních dní.

A nepfiehlédnûte: poÏadavky na zdra-

votní nezávadnost a jakostní ukazatele

pitné vody jsou uvedeny ve vyhlá‰ce MZ

ã. 376/2000 Sb. Kontakt na pracovi‰tû

centra hygienick˘ch laboratofií Zdravot-

ního ústavu se sídlem v Ostravû: 596 200

167 nebo 596 200 176. V‰echny podrob-

nosti o této problematice jsou zvefiejnûny

na internetové stránce www.zuova.cz a

budou zvefiejnûny na internetov˘ch strán-

kách úfiadu www.slezskaostrava.cz.

Nepijte závadnou vodu

Nepřehlédněte
Dne 1. bfiezna 2004 do‰lo k odcizení sluÏebního prÛkazu ã. 89/02 s vloÏkou

k prÛkazu s oprávnûním vstupovat na pozemky a do objektÛ a zafiízení na území

mûsta Ostravy, na jméno âestmíra Bednáfiová. Jmenovaná je zamûstnancem Sta-

tutárního mûsta Ostravy, zafiazen˘m do Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostra-

va. PrÛkaz byl vydán dne 7. 1. 2002 a podepsán tajemníkem úfiadu.
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Komplexní nakládání s odpady

Odvoz odpadních vod ze septikÛ a Ïump
mûstského obvodu Slezská Ostrava

v cenové nabídce jiÏ od 1410 Kã

Firma van Gansewinkel, a.s., nabízí v rámci poskytování

komplexních sluÏeb svou spolupráci pfii odãerpání odpad-

ních vod ze septikÛ a Ïump v souladu s platn˘mi právními

pfiedpisy.

Odãerpávání provádíme firemní cisternou IVECO o objemu

8 m3.

MoÏnost obsluhy více zákazníkÛ najednou v pfiípadû ménû

objemné jímky.

Kontaktovat nás mÛÏete 
po-pá od 6.00 do 15.00 hodin
tel.: 596 226 104, 596 226 512

Spoleãnost van Gansewinkel, a.s.,

se tû‰í na spolupráci.

Mimořádná příležitost pro předškoláky
Nejen dûtem ze socio- a kulturnû zne-

v˘hodnûného prostfiedí otevfie své dvefie

1. záfií leto‰ního roku Speciální ‰kola

Na Vizinû 28 ve Slezské Ostravû. Bu-

doucí prvÀáãci zde budou mít moÏnost

pod vedením zku‰ené uãitelky a dvou 

asistentÛ nejen kreslit, zpívat a cviãit, 

ale také vytváfiet nejrÛznûj‰í v˘robky

z keramiky a jin˘ch materiálÛ, hrát si na

poãítaãi, plavat ve ‰kolním bazénu ãi

vyuÏívat ‰kolního hfii‰tû. Chybût nebu-

de ani nepovinná v˘uka anglického ja-

zyka. Dopolední pobyt dûtí v této tfiídû

bude bezplatn˘, stejnû jako pfiípadn˘

odpolední ve ‰kolní druÏinû. Ve ‰kole

budou mít dûvãata a chlapci k dispozici

také logopedickou péãi ãi relaxaãní

místnost.

Dal‰í informace lze získat u fieditelky

‰koly Mgr. Emílie Macháãkové nebo na

tel. ã. 596 248 321 (pfiípadnû 737 286

695) v dobû od 8.00 do 14.00 hodin.

Spojení: trolejbus ã. 106, zastávka

Kepkova.

Foto: archiv ‰koly
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