
Volby do Evropského parlamentu

na území âeské republiky upravuje zá-

kon ã. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-

ropského parlamentu a o zmûnû nûkte-

r˘ch zákonÛ (dále jen „volební zá-

kon").

Kdy se budou volby do Evropské-
ho parlamentu na území âeské re-
publiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se

budou na území âeské republiky konat

ve dnech 11. a 12. ãervna 2004. Dne

11. ãervna 2004 (pátek) se bude hlaso-

vat od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 12. ãervna 2004 (sobota) se bude

hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Za jak˘ch podmínek má obãan
âeské republiky právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu na
území âeské republiky?

Obãan âeské republiky má právo

volit ve volbách do Evropského parla-

mentu na území âeské republiky za

pfiedpokladu, Ïe

• nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl

vûku 18 let a

• nevznikla u nûj pfiekáÏka ve v˘ko-

nu volebního práva.

PfiekáÏkou ve v˘konu volebního

práva, pro kterou nelze hlasovat, je zá-

konem stanovené omezení osobní svo-

body z dÛvodu ochrany zdraví lidu (in-

fekãní onemocnûní) nebo zbavení zpÛ-

sobilosti k právním úkonÛm.

Úfiad mûstského obvodu do sezna-

mu voliãÛ pro volby do Evropského

parlamentu nejpozdûji 20 dnÛ pfiede

dnem voleb (22. kvûtna 2004) zanese

voliãe, ktefií nemají ve správním obvo-

du tohoto obecního úfiadu trval˘ pobyt,

ale ktefií v jeho obvodu 

a) vykonávají základní nebo náhrad-

ní vojenskou sluÏbu, 

b) jsou v nemocnici, porodnici, sa-

natoriu, ústavu sociální péãe nebo

v obdobném ústavu a zafiízení, nebo 

c) jsou v policejní cele, v místû v˘-

konu vazby nebo v místû v˘konu trestu

odnûtí svobody

a ktefií byli úfiadu mûstského obvodu

nahlá‰eni velitelem nebo správcem

pfiíslu‰ného zafiízení; ten zároveÀ o zá-

pise informuje úfiad mûstského obvo-

du, kde je voliã zapsán ve stálém se-

znamu voliãÛ. O tento zápis by mûl vo-

liã poÏádat pouze v pfiípadû, kdy je je-

ho pobyt ve dny voleb v nûkterém z u-

veden˘ch zafiízení zfiejm˘, neboÈ ná-

sledné zmûny spoãívající v dopsání vo-

liãe do seznamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu v místû jeho

trvalého pobytu jiÏ nelze provádût. 

Kde lze ve volbách do Evropského
parlamentu na území âeské republi-
ky hlasovat?

1. Voliã hlasuje ve volební místnosti

na území mûstského obvodu, u kterého

je zapsán v seznamu voliãÛ pro volby

do Evropského parlamentu. Bylo-li na

území mûstského obvodu zfiízeno více

volebních okrskÛ, hlasuje voliã ve vo-

lební místnosti v tom volebním okrsku,

kam podle místa svého bydli‰tû patfií.

Starosta obce zvefiejní nejpozdûji 15

dnÛ pfiede dnem voleb (do 27. kvûtna

2004) zpÛsobem v místû obvykl˘m,

které ãásti mûstského obvodu náleÏejí

do jednotliv˘ch volebních okrskÛ a u-

vede adresy volebních místností. 

2. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏ-

n˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ ú-

fiad mûstského obvodu a ve dnech vo-

leb okrskovou volební komisi o to, aby

mohl hlasovat mimo volební místnost,

a to pouze v územním obvodu volební-

ho okrsku, pro kter˘ byla okrsková vo-

lební komise zfiízena. V takovém pfií-

padû vy‰le okrsková volební komise

k voliãi dva své ãleny s pfienosnou vo-
lební schránkou, úfiední obálkou

a hlasovacími lístky a v˘pisem ze se-

znamu voliãÛ pro volby do Evropské-

ho parlamentu. Pfii hlasování postupují

ãlenové okrskové volební komise tak,

aby byla zachována tajnost hlasování. 

3. Voliã mÛÏe hlasovat v jakékoli

volební místnosti na území âeské re-

publiky, pokud hlasuje na voliãsk˘

prÛkaz.

Jak si mÛÏe voliã opatfiit voliãsk˘
prÛkaz?

Voliãsk˘ prÛkaz vydává úfiad mûst-

ského obvodu voliãi, kter˘ je u tohoto

úfiadu zapsán v seznamu voliãÛ pro

volby do Evropského parlamentu a ne-

bude moci nebo nehodlá volit ve vo-

lebním okrsku, pro kter˘ je tento se-

znam veden. Voliã, kter˘ je zapsán

v seznamu voliãÛ pro volby do Evrop-

ského parlamentu, mÛÏe poÏádat o vy-

dání voliãského prÛkazu nejdfiíve ode

dne vyhlá‰ení voleb, a to písemn˘m

podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpi-

sem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 15

dnÛ pfiede dnem voleb (do 27. kvûtna

2004) úfiadu mûstského obvodu. Úfiad

mûstského obvodu nejdfiíve 15 dnÛ

pfiede dnem voleb pfiedá voliãsk˘ prÛ-

kaz osobnû voliãi nebo osobû, která se

prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpi-

sem voliãe Ïádajícího o vydání voliã-

ského prÛkazu, anebo jej voliãi za‰le.

Co uãiní voliã po pfiíchodu do vo-
lební místnosti?

Hlasovací lístky budou dodány

v‰em voliãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede

dnem voleb.

VáÏení spoluobãané,

obrátil jsem se na redakãní radu Slez-

skoostravsk˘ch novin, jeÏ vycházejí od

leto‰ního roku s mûsíãní pravidelností,

v zastoupení pfiípravného v˘boru novû

vznikající obecnû prospû‰né spoleãnos-

ti se zamûfiením na cílovou skupinu se-

niorÛ a juniorÛ s moÏností prvotní ve-

fiejné informace o podnûtech, které po-

vedou k zaloÏení této neziskové organi-

zace.

Jedním z nejpodstatnûj‰ích popudÛ

k úvahám a dal‰í cílené kroky souvise-

jící s rozhodnutím zaloÏit tuto obecnû

prospû‰nou spoleãnost (dále jen OPS)

byly závûry s patfiiãnou vypovídací

hodnotou vypl˘vající z prÛzkumu, kte-

r˘ nechal realizovat MMO na téma:

„Rozvoj sociálních sluÏeb mûsta Ostra-

vy v reflexi jejich uÏivatelÛ".

Metodika v˘zkumu, jenÏ mûl exklu-

zivní charakter spolu s cílem a závû-

rem, byla realizována formou osobních

rozhovorÛ pro‰kolen˘ch tazatelÛ pro-

stfiednictvím standardizovaného dotaz-

níku.

Pro va‰i pfiedstavu uvádím, Ïe v rám-

ci této akce bylo celkem osloveno 531

respondentÛ (bûhem mûsíce fiíjna 2003)

pfii rozvrstvení vûkov˘ch skupin takto:

60 - 70 let - 29 %

71 - 89 let - 41,2 %

81 a více let - 28,9 %.

V˘zkum se t˘kal následujících loka-

lit: Mariánské Hory a Hulváky, Poruba,

Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Morav-

ská Ostrava a Pfiívoz, Vítkovice, Ra-

dvanice, Kunãice, Ho‰Èálkovice a Nová

Ves.

Dále se v˘zkum t˘kal kromû seniorÛ

je‰tû dal‰ích skupin obãanÛ s rÛzn˘mi

formami a rozsahy postiÏení, spoleãen-

sky nepfiizpÛsobiv˘ch obãanÛ, romské-

ho etnika a tzv. dohlédov˘ch rodin.

Závûry plynoucí z tohoto v˘zkumu

potvrdily na‰e pfiedpoklady a utvrdily

nás v názoru, Ïe zde vznikla reálná po-

tfieba vyplnit v rámci pÛsobnosti obvo-

du Slezské Ostravy prostor k poskyto-

vání sluÏeb pro zmiÀované skupiny

spoluobãanÛ a jejich volnoãasové akti-

vity.

Zcela konkrétnû vystupují ze závûru

prÛzkumu následující potfieby tûchto

sociálních skupin obãanÛ:

- potfieba osobní asistence s pfiihléd-

nutím k rÛznému rozsahu této sluÏby

(pfii tomto zpÛsobu péãe preferují dota-

zovaní poskytovanou v˘pomoc pfii za-

bezpeãování sv˘ch potfieb domácí pro-

stfiedí s dodatkem, Ïe dle moÏností by

byli naklonûni spolupodílet se na hra-

zení tûchto sluÏeb),

- v ãinnosti této neziskové organiza-

ce, taktéÏ vypl˘vající ze závûrÛ prÛzku-

mu, bude patfiit nabídka trávení volné-

ho ãasu ve tvÛrãích oborech, napfiíklad

ruãní tvorba ze dfieva, keramika a dal‰í

techniky, vypl˘vající z moÏností a zá-

jmÛ obãanÛ a mládeÏe,

- dále zde pfiedpokládáme realizaci

klubové ãinnosti SdruÏení pûstounÛ,

jeÏ v˘znamem a rozsahem ãinnosti pfie-

sahuje hranice obvodu Slezská Ostra-

va,

- nemal˘m vkladem souvisejícím se

vznikem této organizace bude i vznik

tfií aÏ pûti pracovních míst.

Dal‰í ãinnosti OPS budou vypl˘vat

z námûtÛ, potfieb, moÏností a zájmÛ na-

‰ich spoluobãanÛ.

Nezb˘vá, neÏ si pfiát zdárné vykroãe-

ní novû vzniklé OPS do avizované ãin-

nosti.

Závûrem bych chtûl vyzvat spoluob-

ãany k aktivnímu pfiístupu a uplatÀová-

ní pfiipomínek, nápadÛ a námûtÛ, které

by zlep‰ily moÏnosti této OPS.

Pro moÏnost kontaktÛ uvádíme sou-

ãasné tel. ãíslo: 608 743 461.

Oldfiich Herzig,
pfiedseda pfiípravného v˘boru
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Slovo občana

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.

Informace pro státní občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

(Pokraãování na str. 2)



JiÏ 110 let nás dûlí od tragické udá-

losti, která se stala 9. kvûtna 1894 ve

Slezské (tehdej‰í Polské) Ostravû a pfii

níÏ bylo zastfieleno 12 stávkujících

horníkÛ z Dolu Trojice. V dûjinách

dûlnického hnutí se tento den stal pfií-

kladem nejbrutálnûj‰ího zákroku mo-

narchistické státní moci proti stávkují-

cím horníkÛm. V roce 1966 byl poblíÏ

Dolu Trojice odhalen památník – ka-

menná deska se jmény zastfielen˘ch

horníkÛ a monument ze tfií pylonÛ, dílo

akademického sochafie Oty Ciencialy.

Toto pamûtní místo u Tû‰ínské ulice

zÛstalo po roce 1989 opomíjeno a za-

rÛstalo náletov˘mi kfiovinami. Teprve

nové Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava ve spolupráci s Klu-

bem pfiátel Hornického muzea se roz-

hodlo u pfiíleÏitosti 110. v˘roãí tragic-

ké události nejen obnovit vlastní po-

mník zastfielen˘ch horníkÛ, ale také 

upravit sadové okolí tohoto pietního

místa.

Zveme ostravskou vefiejnost na

vzpomínkové shromáÏdûní, které se

bude konat v prostoru kolem památní-

ku (u Tû‰ínské ulice, nad benzinovou

pumpou) v rámci májov˘ch oslav

vstupu âeské republiky do EU v úter˘

4. kvûtna v 17 hodin.

Úãast na shromáÏdûní pfiislíbil i pri-

mátor mûsta Ostravy ing. Ale‰ Zedník.

K v˘roãí tragické události zpracoval

znám˘ ostravsk˘ historik a autor Dûjin

Ostravy PhDr. Karel Jifiík historickou

publikaci pod názvem „Trojice 1894".

Je vydána za finanãního pfiispûní Na-

dace Landek nakladatelstvím Tilia

v ·enovû a je v ní zachycena fiada his-

torick˘ch dokumentÛ.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe novû upraven˘

parkov˘ prostor kolem pietního místa

v tûsné blízkosti obnoveného Slezsko-

ostravského hradu se stane nov˘m re-

laxaãním prostfiedím pro náv‰tûvníky

mûsta. K tomu jistû pfiispûje i nová láv-

ka pro pû‰í pfies Ostravici.

Ing. Stanislav Vopasek,
fieditel Nadace Landek

(redakãnû upraveno)
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Pozvánka na vzpomínkové shromáždění
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Slavnostní otevření Slezskoostravského hradu

Foto: archiv SON

Zemřel 
ing. Josef Valníček, CSc.

V sobotu 27. bfiezna zemfiel po

tûÏké nemoci ve vûku 69 let ing. Jo-

sef Valníãek, CSc.

Narodil se roku 1935, vyuãil se

horníkem a poté vystudoval vy‰‰í

prÛmyslovou ‰kolu. V roce 1960

promoval na Vysoké ‰kole báÀské

v Ostravû. V letech 1986 - 1989 byl

generálním fieditelem OKD, koncer-

nu Ostrava.

Od roku 2002 byl ãlenem Zastu-

pitelstva mûstského obvodu Slezská

Ostrava. âest jeho památce!

Voliã hlasuje osobnû, zastoupení
není pfiípustné.

Voliã prokáÏe po pfiíchodu do voleb-

ní místnosti svou totoÏnost a státní ob-

ãanství âeské republiky platn˘m ob-

ãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m ce-

stovním, diplomatick˘m nebo sluÏeb-

ním pasem âeské republiky anebo ce-

stovním prÛkazem. Voliã, kter˘ se do-

stavil do volební místnosti s voliãsk˘m

prÛkazem, je poté povinen odevzdat

okrskové volební komisi tento prÛkaz.

NeprokáÏe-li voliã tyto skuteãnosti,

nebude mu hlasování umoÏnûno.

Po záznamu ve v˘pisu ze seznamu

voliãÛ pro volby do Evropského parla-

mentu obdrÏí voliã od okrskové voleb-

ní komise prázdnou úfiední obálku. Na

Ïádost voliãe mu okrsková volební ko-

mise dodá za chybûjící, ‰krtané nebo

jinak oznaãené hlasovací lístky jiné.

Jak voliã hlasuje?
Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípa-

dû hlasovacích lístkÛ, vstoupí voliã do

prostoru urãeného k úpravû hlasova-

cích lístkÛ. V tomto prostoru vloÏí vo-

liã do úfiední obálky 1 hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom za-

krouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘-

‰e u dvou kandidátÛ uveden˘ch na

témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kte-

rému z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné

úpravy hlasovacího lístku nemají na je-

ho posuzování vliv.

Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní

prostoru urãeného pro úpravu hlasova-

cích lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlaso-

vacím lístkem pfied okrskovou volební

komisí do volební schránky.

V prostoru urãeném pro úpravu hla-

sovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiíto-

men zároveÀ s voliãem, a to ani ãlen

okrskové volební komise. S voliãem,

kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací

lístek pro tûlesnou vadu anebo proto,

Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t

v prostoru urãeném pro úpravu hlaso-

vacích lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, niko-

li v‰ak ãlen okrskové volební komise,

a hlasovací lístek za nûho v souladu

s jeho pokyny upravit, vloÏit do úfiední

obálky a úfiední obálku s hlasovacím

lístkem vloÏit do volební schránky.

Voliãi, kter˘ se neodebere do pro-

storu urãeného pro úpravu hlasovacích

lístkÛ, okrsková volební komise hlaso-

vání neumoÏní.

Podrobnûj‰í informace o podmín-

kách hlasování jsou zvefiejnûny na in-

ternetov˘ch stránkách ministerstva

vnitra: www.mvcr.cz, a to nejen v ães-

kém jazyce, ale i v pracovních jazycích

Evropské unie. Sylva Kaiserová,
vedoucí odboru organizaãního 

a vnitfiních vûcí

(Dokonãení ze str. 1)

Nový člen
zastupitelstva
Na uvolnûn˘ mandát do Zastupitel-

stva mûstského obvodu Slezská Ostra-

va po zemfielém ing. Josefu Valníãko-

vi, CSc., nastoupil náhradník z kandi-

dátky KSâM pan Franti‰ek Habuda ze

Slezské Ostravy.

Zveme v‰echny obãany na slavnostní

otevfiení Slezskoostravského hradu. Ná-

v‰tûvníci se mohou tû‰it na následující

program: v pátek 14. kvûtna v 17 hodin

vyjde z Masarykova námûstí v Ostravû

pfies v˘stavi‰tû âerná louka prÛvod rytí-

fiÛ a praporeãníkÛ za doprovodu dobové

hudby a kejklífiÛ k nové lávce pfies Ostra-

vici. Zde budou pfiítomni mj. primátor

mûsta Ostravy ing. Ale‰ Zedník, fieditel

akciové spoleãnosti Ostravské v˘stavy

Karel Burda, starosta mûstského obvodu

Slezská Ostrava Jaromír Wagner a sta-

rosta mûstského obvodu Moravská Os-

trava a Pfiívoz ing. Lubomír Karpí‰ek, 

aby provedli slavnostní pfiestfiiÏení pásky

a „pokfitûní" lávky. Do pozdních noãních

hodin potom bude pokraãovat program,

zpestfien˘ ohÀostrojem, u Slezskoostrav-

ského hradu.

V sobotu 15. kvûtna a v nedûli 16.

kvûtna od 10 do 19 hodin se v areálu hra-

du uskuteãní mj. historick˘ jarmark, u-

kázky historick˘ch zbraní, jízdní rytífiská

klání, turnaje a vystoupení ÏonglérÛ, kej-

klífiÛ, orientálních fakírÛ a taneãnic.

Chybût nebudou rytífiské a pohádkové

hry pro dûti i dospûlé, divadelní pfiedsta-

vení, alchymistova dílna a vû‰tírna ãi

draÏba historicky první hradní novodobé

mince.

Hrad bude poté pfiístupn˘ pro náv‰tûv-

níky kaÏd˘ den mimo pondûlí od 10 do

17 hodin.

MŠ v Heřmanicích bude slavit
Matefiská ‰kola na PoÏární ulici 8/61

v Hefimanicích oslaví 6. kvûtna 2004

130. v˘roãí zaloÏení ‰koly.

K této pfiíleÏitosti bude pofiádán Den

otevfien˘ch dvefií, a to od 8.00 do 14.00

hodin. Srdeãnû k nám tímto zveme b˘-

valé absolventy, aÈ uÏ ‰koly obecné,

chlapecké nebo matefiské, ale i ‰irokou

vefiejnost.

Od 15.00 hodin probûhne v KD Dûdi-

na v Hefimanicích slavnostní odpoledne

za úãasti vedení mûstského obvodu

Slezská Ostrava, pfiedstavitelÛ Magistrá-

tu mûsta Ostravy, Krajského úfiadu Mo-

ravskoslezského kraje a zástupcÛ âeské

‰kolní inspekce.

V programu vystoupí dûti M·, Hop-

salín, budeme soutûÏit a dozvíte se lec-

cos z historie ‰koly. Pro v‰echny pfiítom-

né bude pfiipraveno bohaté obãerstvení.

Tû‰íme se na Va‰i úãast.

Lenka AneÏková, fieditelka M·

KaÏdoroãnû 28. bfiezna vzpomínají

uãitelé narození Jana Amose Komen-

ského - velkého uãitele národÛ a záro-

veÀ slaví Den uãitelÛ. Pfii této pfiíleÏi-

tosti se konají ve ‰kolách slavnostní

schÛze, na které b˘vají zváni také b˘-

valí uãitelé - dÛchodci, ktefií rádi pfii-

jdou, pobesedují s uãiteli a zavzpomí-

nají na doby svého pÛsobení ve ‰ko-

lách.

Na takovéto pozvání jsme nûkolik

let marnû ãekali za b˘valého vedení Z·

Koblov. Ta byla nedávno slouãena se

Z· Bohumínská. Díky fieditelce slou-

ãené ‰koly Mgr. ZdeÀce Halakucové

jsme byli my - dÛchodci pozváni do

pfiíjemného prostfiedí hotelu Isora, kde

jsme setrvali v kolektivu b˘val˘ch

i souãasn˘ch pedagogÛ, zavzpomínali

si na uplynulá léta a byli opût mezi

sv˘mi s vûdomím, Ïe na‰í práce si nû-

kdo váÏí.

Byli jsme velmi pfiekvapeni, jak mile

nás pfiivítaly paní fieditelka Mgr. ZdeÀ-

ka Halakucová a paní zástupkynû fiedi-

telky Mgr. ZdeÀka Moslerová i ostatní

ãlenové pedagogického kolektivu.

Za pozvání a pfiíjemnou atmosféru

tohoto setkání dûkujeme a vûfiíme, Ïe

pfií‰tí rok se na nás nezapomene.

Za uãitele - dÛchodce Hana Vítková

Poděkování

O nezaměstnanosti
K 31. bfieznu 2004 bylo v Ostravû 

30 333 evidovan˘ch uchazeãÛ o za-

mûstnání, míra nezamûstnanosti ãinila

19 %. Z na‰eho obvodu bylo 2587 evi-

dovan˘ch uchazeãÛ o zamûstnání, míra

nezamûstnanosti byla 28,2 %.

(Podle údajÛ Úfiadu práce v Ostravû)



Paní Gertruda Herianová z Anto‰ovic se dne 11. 4. 2004 doÏila 90 let. Pfii osla-

vách tohoto jejího v˘znamného Ïivotního jubilea byl zaznamenán jist˘ rekord

v obci: se‰lo se zde pût generací z jejího pfiíbuzenstva, coÏ je zfiejmé z uvedené

fotografie. Jsou na ní:

praprababiãka Gertru-

da (90 let), prababiãka

AneÏka (70 let), babiã-

ka Dagmar (48 let),

matka Zuzana (22 let)

a prapravnuk Filip (2,5

roku). Paní Gertruda

umí plynule a obraznû

vyprávût o zpÛsobu Ïi-

vota od dob Rakous-

ka-Uherska do dne‰-

ních dnÛ. Do dal‰í let

jí pfiejeme hodnû zdra-

ví a Ïivotního optimis-

mu. 

Valter âuraj, 
Anto‰ovice
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Potřebujete úvěr na opravu vašeho domu?
Potom nepfiehlédnûte údaje z Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2000 o úãelovém

fondu oprav a modernizaci obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu Slezská

Ostrava a o poskytování úvûrÛ z tohoto fondu v platném znûní.

Z tohoto fondu lze za podmínek stanoven˘ch touto obecnû závaznou vyhlá‰-

kou poskytovat úãelové úvûry vlastníkÛm obytn˘ch domÛ na území mûstského

obvodu, a to:

Blahopřejeme

Naše nová kamarádka

Foto: autor

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

Oprava stfiechy, komínÛ, vãetnû klempífisk˘ch do 50 tis. Kã na jeden dÛm

prvkÛ, star‰ích 15 let doba splatnosti - 5 let 

4%

Zfiízení ekologického topení ve stávajícím domû do 40 tis. Kã na jeden byt

5% doba splatnosti - 3 roky

Dodateãná izolace domÛ, star‰ích 10 let do 50 tis.Kã na jeden dÛm

proti spodní vodû doba splatnosti - 3 roky

4%

Obnova fasády domu, vãetnû oplechování, do 30 tis. Kã na jeden byt

v˘mûna oken u domu star‰ího 15 let doba splatnosti - 5 let

4%

Vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího do 30 tis. Kã na jeden byt

koutu v bytû, kde dosud nebyly zfiízeny doba splatnosti - 3 roky

7%

Nástavba domu provedená v souvislosti s opravou do 100 tis. Kã na jeden s byt

a modernizací domu, kterou vznikne nov˘ byt doba splatnosti - 8 let

6%

Vestavba bytu provedená v souvislosti s opravou do 100 tis. Kã na jeden byt

a modernizací domu doba splatnosti - 8 let

6%

Oprava kanalizaãní pfiípojky do 10 tis. Kã na jeden dÛm

4% doba splatnosti - 3 roky

Jednotlivé druhy úvûrÛ lze sluãovat, úvûr nelze poskytnout opakovanû na ten-

t˘Ï úãel u jednoho domu.

Úvûry z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastní-

ky obytn˘ch domÛ na území mûstského obvodu, a to na základû Ïádosti. Îádosti

o úvûr eviduje odbor financí a rozpoãtu, kter˘ zpracovává z tûchto podkladÛ ma-

teriály na schÛze rady a zasedání zastupitelstva. V˘bûr ÏadatelÛ je provádûn

ãtvrtletnû, v termínech konání schÛzí rady a zasedání zastupitelstva.

Îadatel o úvûr musí podat na odboru financí a rozpoãtu Ïádost o poskytnutí 

úvûru. K této Ïádosti musí doloÏit: 

- u právnick˘ch osob zapsan˘ch v obchodním rejstfiíku v˘pis z tohoto rejstfiíku

(ne star‰í neÏ 14 dnÛ), u právnick˘ch osob nezapsan˘ch v obchodním rejstfiíku 

úfiední doklad o jejich právní subjektivitû a statutárním orgánu,

- v˘pis z listu vlastnictví (ne star‰í neÏ 14 dnÛ),

- stavební povolení nebo jin˘ pfiíslu‰n˘ doklad o pfiípustnosti stavebních prací,

které jsou úãelem úvûru,

- doklad o poji‰tûní obytného domu,

- ruãení (pfii úvûru do 50 tis. Kã je nutné ruãení jednou fyzickou osobou, pfii 

úvûru nad 50 tis. Kã je nutné ruãení dvûma fyzick˘mi osobami).

Potfiebujete-li získat úvûr co nejdfiíve, odevzdejte Ïádost se v‰emi patfiiãn˘mi

doklady paní Danu‰i Ra‰kové na odbor financí a rozpoãtu nejpozdûji do konce

kvûtna.

UpozorÀujeme, Ïe 1. dubna 2004 na-

byl úãinnosti zákon ã. 53/2004 Sb., kte-

r˘m se mûní nûkteré zákony související

s oblastí evidence obyvatel, jímÏ dochází

ke zmûnû a doplnûní ustanovení § 24 zá-

kona ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch prÛ-

kazech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

V zákonû se mj. uvádí, Ïe obãanské

prÛkazy bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ,

vydané do 31. prosince 2003, pozb˘vají

platnosti nejpozdûji do 31. prosince

2008. Vláda stanoví nafiízením lhÛty,

v nichÏ jsou obãané povinni provést v˘-

mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû

ãiteln˘ch údajÛ, a to podle doby vydání

obãansk˘ch prÛkazÛ. Dále novela záko-

na o obãansk˘ch prÛkazech novû upra-

vuje podmínky pro vydávání obãan-

sk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch 

údajÛ.

Na‰li byste na slepé mapû Afriky

KeÀu? Víte, jak se jmenuje hlavní mûs-

to? A jak˘mi jazyky se tam hovofií?

Tyto otázky vám jistû velmi brzy zod-

poví Ïáci Z· na Bohumínské ulici 72

ve Slezské Ostravû. V‰ichni totiÏ mají

ve mûstû Mombase novou kamarádku.

Jmenuje se Zawandi Mwanzaka Yan-

ga, je jí 12 let a opût po del‰í dobû bude

moci chodit do ‰koly. Je sirotek a její

opatrovnice není schopna postarat se

o v‰echny v˘daje dívky.

V‰echno to zaãalo v knihovnickém

krouÏku. Dûvãata z 9. tfiídy pátrala na

internetu po informacích akce Darujte

vzdûlání. Zjednodu‰enû fieãeno: jde

o pomoc vybranému dítûti pfii zaji‰tûní

‰kolní docházky na jeden rok, pfii pofií-

zení povinné ‰kolní uniformy a ‰kol-

ních pomÛcek, pfii mimo‰kolních akti-

vitách dítûte a v nutn˘ch pfiípadech

i pfii zaji‰tûní zdravotní péãe.

SdruÏení Narovinu (www.adopce-

afrika.cz) organizuje takov˘ projekt

v Keni. Podívejte se na uvedenou

stránku a pochopíte, Ïe bylo rozhodnu-

to. Staãí roãnû shromáÏdit 7200 Kã

a jedno dítû bude chodit do ‰koly. To,

co se nám zdá nûkdy samozfiejmé, je

pro tyto dûti ãasto nedosaÏiteln˘m

snem.

„Knihovnice" zaãaly poãítat. Kdyby

kaÏd˘ Ïák na‰í ‰koly vûnoval roãnû 15

korun (tj. cena asi jedné tabulky ãoko-

lády) a pomohli by také pedagogové,

nutná ãástka by byla na svûtû. Opravdu

staãí „obûtovat" tak málo, aby byl nû-

kdo ‰Èasten, Ïe se mÛÏe vzdûlávat.

Otázka tedy znûla: „Pfiidáme se?"

Ozvalo se na‰e hlasité ANO a za t˘den

jsme uÏ znali v˘sledky sbírky. Podafii-

lo se shromáÏdit 7526 Kã.

V‰em dûtem a uãitelÛm, ktefií na

sbírku pfiispûli jak˘mkoliv obnosem, je

tfieba upfiímnû podûkovat.

Vybrali jsme Zawandi, tû‰íme se na

na‰e první dopisy, obrázky a dáreãky.

Musíme se také hodnû o té vzdálené

zemi dozvûdût. Také budeme muset

Zawandi napsat o na‰í vlasti. V angliã-

tinû to bude pro mnohé na‰e Ïáky hraã-

ka. Tak hodnû ‰tûstí, Zawandi!

Tato dívka je ale jenom jedním z ti-

sícÛ dûtí, které moÏná to ‰tûstí, jaké má

ona, mít nebudou, a to nám kalí radost.

M. Voráãková, 
Z· Bohumínská 72/1082

(redakãnû upraveno)

Zveme vás
- V areálu sokolovny u Vrbické ulice v Hefimanicích bude otevfiena poboãka

klubu „Hudební bazar". KaÏdou sobotu zde bude moÏné vyslechnout pfiíjemn˘

koncert s akcentem na jazz, bluesrock apod., a to v podání nejlep‰ích ostrav-

sk˘ch umûlcÛ. Vstup voln˘. Chybût nebude kvalitní obãerstvení a pfiíjemné

prostfiedí.

Novelizace zákona o občanských průkazech

Internetový portál EUROPA
přechází na 20 jazyků

Od 16. bfiezna 2004 jsou v jazycích nov˘ch ãlensk˘ch státÛ, které pfiistoupí 1.

kvûtna k Evropské unii, pfiístupny na internetovém portálu EUROPA informaãní

stránky. Uvedeny zde jsou základní informace o cílech EU, jejím historickém

v˘voji, ãinnostech a orgánech a institucích v devíti jazycích pfiistupujících zemí.

Nechybûjí ani informace o rozhodovacích procesech v EU a o tom, kde nalézt 

oficiální dokumenty. Právní pfiedpisy EU, které jsou na portálu EUROPA k dis-

pozici v souãasn˘ch 11 úfiedních jazycích, jsou jiÏ pfiekládány a budou na stránky

postupnû pfiidávány. Stránky s informacemi obecného rázu budou zpfiístupnûny

v nov˘ch jazycích v prÛbûhu kvûtna a ãervna 2004.

Pfiehled adres: http://europa.eu.int/

http://europa.eu.int/comm/commissioners/10comm en.htm

http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/commprodi/

newcomm/newcomm1 en.htm

http://158.169.50.108/Archive/surestream/tencountries.rm.



Obchod v Antošovicích: ano, či ne?
Pfied nedávnem byl vedením, radou a zastupitelstvem obvodu schválen zá-

mûr odkoupit od Spotfiebního druÏstva Budoucnost neprovozovanou prodejnu

v Anto‰ovicích. ProtoÏe na daném objektu vázne zástava, nebylo moÏné tento

zámûr uskuteãnit. Obracíme se proto na obãany Anto‰ovic, aby vyplnili níÏe u-

veden˘ anketní lístek a zaslali jej do redakce Slezskoostravsk˘ch novin,

ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, 710 16.

1. Víte o jiném vhodném prostoru pro zfiízení obchodu v Anto‰ovicích?

2. Máte zájem tento obchod provozovat?
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CHCETE SE ZBAVIT
VLHK¯CH ZDÍ 

BEZ ¤EZÁNÍ, KOPÁNÍ
A BEZ CHEMIE?

HYDROPOL
TO UMÍ BEZ HLUKU 

A ·PÍNY

Komplexní aktivní ochrana objektÛ proti vzlínající zemní

vlhkosti s doÏivotní zárukou.

Bez mechanick˘ch zásahÛ do konstrukce stavby.

Bez nutnosti pfieru‰ení provozu v sanovaném objektu.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCE 
tel.: 603 572 510

âESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPO¤ITELNA, a.s.
JEDNIâKA V POSKYTOVÁNÍ ÚVùRÒ NA BYDLENÍ

„Domov?
Pro mû znamená nezávislost, mÛj vlastní kout,

místo, kde mohu fiíci: Tady je to moje."

Chcete fie‰it svou bytovou potfiebu?

Pfiijìte k nám, my Vám poradíme.

Dny stavebního spofiení a v˘hodn˘ch úvûrÛ

âeská po‰ta s. p.

nám. J. Gagarina 2, Slezská Ostrava

596 279 180, 604 427 425

kaÏd˘ sud˘ ãtvrtek
15.00 - 17.00 hodin

za pfiítomnosti Ivany Vengláfiové, 

finanãního poradce 

âeskomoravské stavební spofiitelny, a. s.

Statutární mûsto Ostrava - Úfiad mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava, odbor

dopravy a komunálních sluÏeb, se

omlouvá za nepfiíjemnosti vzniklé obãa-

nÛm na základû informace v minulém

vydání Slezskoostravsk˘ch novin o pfii-

stavování sbûren nebezpeãného odpadu.

Po redakãní uzávûrce do‰lo ke zmûnám

a spoleãnost OZO Ostrava s.r.o. jiÏ tuto

sluÏbu neposkytuje bezplatnû. Obãané

mají moÏnost odevzdat nebezpeãn˘ od-

pad bezplatnû ve sbûrn˘ch dvorech - v a-

reálu Technick˘ch sluÏeb, a.s., na ulici

âs. armády ã. 20 ve Slezské Ostravû

a v areálu OZO Ostrava s.r.o. na Fr˘dec-

ké ulici ã. 444 v Ostravû-Kunãicích. 

Hana Nitková, odbor dopravy 
a komunálních sluÏeb

Omluva

Ze ZŠ na Chrustově ulici
U pfiíleÏitosti Dne Zemû pofiádala Z·

Chrustova v úter˘ 20. 4. 2004 akci za-

mûfienou na zlep‰ení Ïivotního prostfie-

dí. Bûhem dopoledne Ïáci prvního

i druhého stupnû spoleãnû se sv˘mi u-

ãiteli uklidili okolí ‰koly a ‰kolní hfii‰tû.

Aby dûti dokázaly, Ïe to s ekologií

myslí váÏnû a Ïe jim není jedno, v ja-

kém prostfiedí Ïijí,rozhodly se, Ïe roz‰í-

fií úklid i na prostor kolem sousedních

domÛ. V rámci spolupráce na‰í ‰koly se

sousední matefiskou ‰kolou pomohly

dûti z prvních tfiíd s úklidem také v je-

jím areálu. Souãástí akce byla i beseda

zamûfiená na ekologii a Ïivotní prostfie-

dí. Mgr. Radim Motyãka, fieditel Z·

Senioři, máte zájem
o turistiku?

Jmenuji se Marie Hrabovská a pracuji

jako peãovatelka u odboru sociálních vû-

cí ÚMOb Slezská Ostrava. Ráda bych

zaloÏila Turistick˘ seniorsk˘ klub pfii

Domû s peãovatelskou sluÏbou ve Slez-

ské Ostravû. Scházeli bychom se 1x nebo

2x mûsíãnû vÏdy v sobotu a vyrazili do

blízkého okolí. Za nepfiíznivého poãasí

bychom posedûli v na‰em denním cent-

ru, zahráli si spoleãenské hry, popovídali

si, zazpívali, pfiípadnû naplánovali dal‰í

turistické akce. První setkání by se usku-

teãnilo v sobotu 22. kvûtna 2004 v 9.00

hodin v Domû s peãovatelskou sluÏbou

na Hefimanické ulici 19 (krãek). Spojení:

trolejbus ã. 106, zastávka Kepkova.

Srdeãnû zvu v‰echny seniory z na‰eho

obvodu - pfiijìte s malou svaãinkou

a dobrou náladou. Marie Hrabovská

Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa

Pozvánka do Denního centra
VáÏení spoluobãané, 
váÏení seniofii,

dovolte, abychom vám pfiedstavili na‰e

Denní centrum peãovatelské sluÏby pro

seniory, nacházející se v Domû s peãova-

telskou sluÏbou na Hefimanické ulici 19

ve Slezské Ostravû.

Jedná se o zafiízení odboru sociálních

vûcí ÚMOb Slezská Ostrava.

Denní centrum je v provozu od pondû-

lí do pátku vÏdy v dobû od 8.00 do 15.00

hodin. Pokud nûkdo z vás nemá moÏnost

do centra rodiãe dovézt, nabízíme dopra-

vu na‰ím automobilem.

Program v Denním centru probíhá pod

vedením na‰í zku‰ené geriopracovnice.

V Denním centru rozvíjíme u seniorÛ

aktivity fyzické (napfiíklad jednoduch˘m

zdravotním cviãením) i du‰evní (procvi-

ãováním pamûti, hraním spoleãensk˘ch

her apod.) Organizujeme zde také rÛzné

kulturní akce a pfiedná‰ky, za pûkného

poãasí podnikáme i procházky do blízké-

ho okolí. Existuje zde i moÏnost zakou-

pení obûdÛ, dováÏen˘ch ze ‰kolní jídel-

ny.

Na‰ím cílem je pfiiná‰et seniorÛm roz-

pt˘lení v jejich samotû a pfiípadnû pomoci

pfieklenout rÛzné tûÏké Ïivotní situace.

Na‰e sluÏby chceme podle moÏností roz-

‰ifiovat.

Poplatek za pobyt v denním centru je

30 Kã na den, cena obûda ãiní 35 Kã.

BliÏ‰í informace vám ráda poskytnu 

osobnû nebo na tel. ã. 596 243 018.

Milena ·rámková, 
vedoucí Peãovatelské sluÏby

Nepřehlédněte
Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘ ob-

vod Slezská Ostrava, jako dotãen˘ samo-

správní celek, obdrÏel na CD-R od Kraj-

ského úfiadu Moravskoslezského kraje

ve smyslu zákona ã. 353/1999 Sb., o pre-

venci závaÏn˘ch havárií, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ, „Vnûj‰í havarijní
plán provozovatele OKD, OKK, a.s.,
koksovna Svoboda“.

Do v˘‰e uvedeného materiálu vefiej-

nost mÛÏe nahlíÏet, ãinit si v˘pisy, opisy,

pfiípadnû kopie do 31. 5. 2004 a je k na-

hlédnutí na odboru v˘stavby, ÎP a VH,

ÚMOb Sl Ostrava, dvefie ã. 312, 2. patro,

nám. J. Gagarina 5, Slezská Ostrava.


