
Jako ãlen Rady a Zastupitelstva mûstské-

ho obvodu Slezská Ostrava jsem byl pozván

na oslavy 10. v˘roãí vzniku jezdeckého od-

dílu Alice Hovjacké s názvem „Mu‰ket˘r”.

V areálu na Vlãkovû ulici ve Slezské Os-

travû mne pfiivítalo více neÏ 30 nad‰en˘ch

dûtí rÛzného vûku z celé Ostravy.

Klub vznikl prakticky v roce 1992 a jeho

ãlenskou základnu tvofiilo 7 ãlenÛ. Dnes jich

je 188. V souãasnosti je zde registrováno 15

koní, ale bûhem doby existence oddílu se

jich zde vystfiídalo 47. 

Vlastní ãinnost klubu je velmi pestrá. âle-

nové se úãastní rÛzn˘ch typÛ soutûÏí – jme-

nujme alespoÀ mistrovství âeské republiky

v parkúru, nebo finále Zlaté podkovy MâR.

V poslednû jmenovaném závodû obsadila

v loÀském roce Markéta Hovjacká, dcera

paní Hovjacké, v military 10. místo, coÏ je

obrovsk˘ úspûch. 

Klub pravidelnû kaÏd˘ rok pofiádá tábory

pro dûti v Radkovû u Vítkova. Zde se chlap-

ci a dûvãata v krásné pfiírodû seznamují se

zásadami tábofiení a v˘cvikem koní, podni-

kají v˘lety po okolí ãi soutûÏí v rÛzn˘ch dis-

ciplínách. V leto‰ním roce jsou pro chlapce

a dûvãata pfiipraveny v areálu jízdárny na

Vlãkovû ulici ve Slezské Ostravû také tábo-

ry pfiímûstské (5 turnusÛ).

Co fiíkáte, rodiãe dûtí, nebyl by to návod,

jak smysluplnû naplnit voln˘ ãas va‰ich ra-

tolestí?

Pokud byste mûli zájem o poskytnutí dal-

‰ích informací, mÛÏete se obrátit na paní 

Alici Hovjackou (mobil 604 936 067).

Paní Hovjacká ov‰em není jediná zapále-

ná milovnice koní v na‰em obvodû. Za dal‰í

jmenujme alespoÀ v na‰em obvodu bydlící

manÏele ·álkovy, ktefií vlastní sportovní jez-

deckou stáj a prodejnu jezdeck˘ch potfieb,

nebo Petra Hejlka, jezdce s jezdeckou a cvi-

ãitelskou licencí.

Ing. Antonín Ma‰talífi,
ãlen Rady a Zastupitelstva

MOb Slezská Ostrava
(redakãnû upraveno)
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Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
16. 9. 2004 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Petr Hejlek z jezdeckého klubu Hradec nad Moravicí

Ohlédnutí za dobře vykonanou prací

Výsledky voleb do EP v obvodu Slezská Ostrava
Poãet oprávnûn˘ch voliãÛ ãinil 16 250, k volbám jich pfii‰lo 3958, poãet platn˘ch

hlasÛ byl 3929. Nejvíce hlasÛ bylo odevzdáno kandidátÛm KSâM – 1032 (tj. 26,26 %),

následovala ODS – 1026 hlasÛ (tj. 26,11 %), na tfietím místû se umístila âSSD (410 hla-

sÛ, tj. 10,43 %).
Podle údajÛ âeského statistického úfiadu

Už jste se byli podívat na akce na Slezskoostravském hradě?

Dvûma fotografiemi se je‰tû vra-

címe ke slavnostnímu otevfiení

Slezskoostravského hradu, kter˘ je

pro vefiejnost otevfien dennû kromû

pondûlí od 10 do 18 hodin.

V areálu hradu se uskuteãní fiada

zajímav˘ch akcí. V nedûli 1. srpna

napfiíklad pro dûti v rámci pofiadu

„OSKARÁDA – SDO Brontosau-

fii“ hry, soutûÏe, jarmark, vystoupe-

ní ÏoldnéfiÛ nebo 7. srpna v˘stava

psÛ spoleãensk˘ch plemen. 

11. a 12. záfií zde probûhne velmi

zajímavá akce, kterou pfiipravuje

ná‰ mûstsk˘ obvod jako pfiipomín-

ku k 775. v˘roãí první písemné

zmínky o Polské Ostravû. Na pro-

gramu budou rytífiské slavnosti, hry

pro dûti, chybût nebude ani pohád-

kov˘ hrad. Foto: Milo‰ Polá‰ek



Druh˘ ãervencov˘ víkend (9. – 11.

ãervence) bude uÏ potfietí patfiit mezi-

národnímu hudebnímu festivalu Co-

lours of Ostrava. Jeho pofiadateli jsou

Colour Production a Klub - Cesty ryt-

mu. Náv‰tûvníci se mohou tû‰it hned

na tfii hvûzdy svûtového formátu: le-

gendárního irského rockera sira Boba

Geldofa se skupinou The Bobkatz, krá-

lovnu world music Natachu Atlas

a nejznámûj‰ího alÏírského zpûváka

Rachida Tahu. Festival dále bûhem tfií

dnÛ opût nabídne ‰irok˘ v˘bûr zahra-

niãních i ãesk˘ch kapel rÛzn˘ch hu-

debních ÏánrÛ. Generálním partnerem

festivalu je âeská spofiitelna.

Festival Colours of Ostrava, jehoÏ

partnerem je v leto‰ním roce i Mûstsk˘

obvod Slezská Ostrava, dostál svému

jménu a vytvofiil tfiídenní bohatou na-

bídku rÛzn˘ch hudebních stylÛ od roc-

ku pfies world a dance music aÏ po al-

ternativní okrajové Ïánry. Opût tak na-

bízí kvalitní program urãen˘ v‰em ge-

neracím. Na fiadû festivalov˘ch scén se

bûhem tfií dnÛ vystfiídá na 80 kapel, hu-

debníkÛ a DJ’s z âeské republiky a ze

zahraniãí.

Do svého programu festival opût za-

fiadí nabídku hudebních a taneãních

workshopÛ, které jsou publikem velmi

pozitivnû pfiijímány. 

Poprvé ve své historii festival potrvá

tfii dny. Pfiibudou dvû nové scény: na

Slezskoostravském hradû a louce

v podhradí, vzdálené 5 minut chÛze od

âerné louky v centru Ostravy.

Pfiedprodej vstupenek: v síti Ticket-

pro a ostravském klubu Boomerang. 

Více informací lze získat na interne-

tov˘ch stránkách: www.colours.cz.
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Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava

Foto z „Indiánského dûtského dne”: archiv ‰koly

Provádět deratizaci
je nutné

UpozorÀujeme vlastníky objektÛ –

fyzické osoby, které jsou podnikateli,

a právnické osoby v celém mûstském

obvodu, zvlá‰tû v okolí sídli‰tû na Ka-

menci (zejména u b˘valého domu By-

tostavu, penzionu Fantasia), na nutnost

fiádného provádûní deratizace. V po-

slední dobû dochází ke zv˘‰enému v˘-

skytu hlodavcÛ, zvlá‰tû potkanÛ, ãímÏ

mÛÏe dojít k pfiená‰ení rÛzn˘ch nákaz.

Povinnost provádûní deratizace vy-

pl˘vá z § 55 a následujících zákona ã.

258/2000 Sb., o ochranû vefiejného

zdraví, v platném znûní.

MVDr. Miloslav ·ustek,
odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH

Indiánský dětský den v Kunčičkách
Trochu dfiíve neÏ je obvyklé, a to 19. kvûtna, se konal v areálu Základní ‰koly

na ·krobálkovû ulici Dûtsk˘ den. Trochu dfiíve proto, neboÈ 19. kvûtna je svátek

„návratu bizonÛ“, kter˘m jsou indiáni z kmene Dakota zasvûceni.

Od rána se soutûÏilo, hrály se hry, opékaly vufity a veãer vzplál slavnostní 

oheÀ. U nûho se kromû zpûvu písní domlouvaly podrobnosti letního tábora, na

kter˘ dûti ze ‰koly v Kunãiãkách v létû pojedou. Mgr. Jifií Smûlík

Základní umělecká
škola Edvarda Runda

Ostrava-Slezská Ostrava
Keltiãkova 4

Pfiijímá dûti ke studiu v oborech
hudebním, v˘tvarném, literárnû

dramatickém a taneãním.
V oboru hudebním otevírá pro rok

2004/2005
pfiípravné hudební studium, 

dále v˘uku klavíru,
keyboardu, akordeonu, flétny,

pfiíãné flétny,
kytary, houslí, violoncella, 

saxofonu, klarinetu, trubky, 
zpûvu.

Pfiihlásit se mÛÏete na fieditelství
‰koly na Keltiãkovû ulici.

Nabídka MŠ 
na Bohumínské ulici

Do M· na Bohumínské ulici budou od záfií

roku 2004 pfiijímány dûti ve vûku od dvou

a pÛl roku, po dohodû i mlad‰í (narozené

v roce 2002). Pfiihlá‰ky si mohou rodiãe vy-

zvednout v M· do konce ãervna, nebo v prÛ-

bûhu druhé poloviny srpna. Tû‰íme se na va-

‰e dûti. Marie Richtarová, fieditelka M·

ŠJ při ZŠ v Kunčičkách
vaří také pro veřejnost
·kolní jídelna pfii Z· ·krobálkova, Ostra-

va-Kunãiãky nabízí zájemcÛm z fiad obãanÛ

zakoupit si zde za 34,- Kã obûdy. V cenû 

obûda je polévka, hlavní jídlo, nápoj

a 4krát t˘dnû ovoce nebo salát. Obûdvá se

mezi 11.00 a 13.30 hod.

Pokud se chcete zdravû, chutnû a levnû na-

jíst, pfiijìte k nám. Jídlo si mÛÏete také od-

nést domÛ v jídlonosiãi.

Informace na tel. ã. 596 237 172 nebo 

osobnû v Z·. 

Mgr. Jifií Smûlík, fieditel Z·

Nepřehlédněte
Oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ, 

evidence obyvatel a cestovních do-

kladÛ odboru vnitfiních vûcí Magist-

rátu mûsta Ostravy (pfiíslu‰ná sídla

byla na Bohumínské ulici 1 ve Slez-

ské Ostravû a na Milíãovû ulici 20

v Moravské Ostravû) je pfiestûhová-

no do objektu Projekty Ostrava, a.s.,

ulice Gorkého 3037/2 v Moravské

Ostravû (naproti Hotelovému domu

Jindfiich na ulici NádraÏní).

Nová adresa: 

Magistrát mûsta Ostravy

Odbor vnitfiních vûcí

Gorkého 3037/2

701 50 Ostrava

V na‰em obvodû mohou obãané

podávat Ïádosti a vydání obãanské-

ho prÛkazu a cestovního dokladu na

úfiadû povûfieném vedením matrik, tj.

v pfiízemí Slezskoostravské radnice

na Tû‰ínské ulici 35, dvefie ã. 3 a 3a.

Tichá dohoda
Je sobotní podveãer ãi nedûlní odpo-

ledne. Slunce zapadá, ptáãci ‰veholí

a na svûtû je krásnû.

Máte ãi nemáte hosty nebo si chcete

uÏít s rodinou…

A tu mír na zemi skonãí. Soused

pou‰tí cirkulárku a dal‰í naproti zapíná

sekaãku, aby dosekal zbytek trávy

u Va‰eho plotu. A vy v rámci dobr˘ch

sousedsk˘ch vztahÛ mlãíte, aãkoli sil-

n˘m hlasem v duchu posíláte souseda

nûkam…

A tak ãíháte na chvíli, aÏ soused bu-

de mít náv‰tûvu a bude grilovat. No

poãkej, ty si uÏije‰. A jdete brousit li‰-

tu.

A tak si myslím, Ïe by se mûlo stát

nepsan˘m zvykem v sobotu v podve-

ãer a v nedûli od 12 hodin dát si pohov

a alespoÀ nepou‰tût toãící se stroje.

Odpolední siestû zdar

Mgr. Jifií Smûlík
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Přijďte se podívat na agility

Ze ZUŠ E. Runda

Prázdniny v zoo

Bûhem t˘dne ãeské hudby, projektu

„Hudba v nás” vystavila na‰e ‰kola

spoleãnû s partnersk˘mi ‰kolami –

ZU· U Jezu a ZU· Rychvald – v˘tvar-

né práce na hudební motivy. Aktivity

k tomuto tématu ov‰em tímto neskon-

ãily. Pod dojmem prezentací - koncer-

tÛ, folklorního podveãeru a taneãního

vystoupení bûhem t˘dne hudby ZU·

Edvarda Runda, tvofiili Ïáci a studenti

na‰í ‰koly dal‰í cyklus prací vûnovan˘

hudbû. Své práce vystavili dne 1. 6.

2004 v prostorách Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje, a to opût

spoleãnû s pracemi ÏákÛ ZU· U Jezu

a ZU· Rychvald. V˘stavu zahájila

cimbálová muzika na‰í ‰koly „Cvrãci“

a „·lahorek“. Na‰i ‰kolu tím nejen re-

prezentovala, ale k v˘tvarn˘m pracím

mlad˘ch umûlcÛ pfiidala v‰em pfiítom-

n˘m mimofiádn˘ dojem z na‰eho pro-

jektu „Hudba v nás”.

·árka Ksandrová, fieditelka ZU·
(redakãnû upraveno)

Druhý ročník závodů agility

¤ada novinek ãeká na prázdninové

náv‰tûvníky ostravské zoo. Budou si

moci prohlédnout mláìata napfi. malé

kozy kamerunské, jehÀata ovcí mongol-

sk˘ch a plemene ovcí cigája, v pavilonu

opic mláìata lemura kata a velmi vzác-

ného koãkodana Dianina, dále pak sa-

meãka velblouda dvouhrbého, 7 psíkÛ

m˘valovit˘ch, 4 rysy kanadské, 2 v˘ry

virÏinské, 4 klokany rudokrké.... Asi

nejvzácnûj‰ím zvífietem v zoo je v sou-

ãasnosti madagaskarská poloopice – le-

mur ãern˘ modrook˘. Je to samiãka

a vûfiíme, Ïe k nám brzy dorazí i same-

ãek. Po dlouhém jednání s francouz-

skou stranou jsme se doãkali samce lev-

harta cejlonského. Pokud probûhne se-

znamování s na‰í samicí bez problémÛ,

mohli by náv‰tûvníci po del‰í pfiestávce

opût vidût mláìata této krásné a bohuÏel

ohroÏené ‰elmy. 

V t˘dnu od 9. do 13. srpna probûhne

v zoo indiánsk˘ t˘den pro dûti urãen˘

pro max. 20 pfiedem pfiihlá‰en˘ch úãast-

níkÛ ve vûku 10 aÏ 15 let. Pfiihlá‰ky

a více informací obdrÏí zájemci ve v˘u-

kovém oddûlení zoo na tel.: 596 241

269.

Poslední srpnovou nedûli (29. 8.) se

bude konat tradiãní akce pod názvem

Prázdniny konãí v zoo, kdy budou pro-

bíhat rÛzné soutûÏe pro dûti, kfitiny mlá-

ìat apod. 

Krmení vybran˘ch druhÛ o‰etfiovate-

lem pfied náv‰tûvníky spojené s povídá-

ním o zvífiatech probíhá bûhem prázdnin

kaÏdodennû. Letos mohou náv‰tûvníci

vidût novû napfi. komentované krmení

velbloudÛ, klokanÛ nebo krokod˘la.

Zoo bude bûhem prázdnin otevfiena

kaÏd˘ den od 8.00 do 19.00, pavilony se

zavírají v 18.00 hodin. 

Stanislav Derlich
(redakãnû upraveno)

Samice levharta cejlonského Daisy Foto: Robert Kopia

O víkendu 1. a 2. kvûtna 2004 pro-

bûhl na cviãi‰ti ZKO Slezská Ostrava

druh˘ roãník dvoudenních dvoukolo-

v˘ch závodÛ agility „O nejlep‰ího zó-

novkáfie“. Akce se zúãastnilo 54 t˘mÛ

v sobotu a 53 v nedûli. Závodníci z celé

âeské republiky i Slovenska spolu zá-

polili v nûkolika typech soutûÏí (ve

zkou‰kách podle v˘konnostní katego-

rie a v otevfien˘ch závodech „Open“

a „Jumping“). Letos rovnûÏ závody po-

suzovala slovenská rozhodãí a trenérka

slovenské reprezentace Iveta Lukáão-

vá. Pro soutûÏící postavila nároãné, ale

velmi hezké parkúry. Hlavní v˘hrou,

dortem ve tvaru psího parkúru byli oce-

nûni v kategorii small Renata Králová

z Pedigree Bratislava, v kategorii medi-

um Martina Wasserbauerová z Katma-

je Opava a v kategorii large Katka DÏu-

manová z Horní Suché. Letos poprvé

jsme mûli moÏnost zakoupit i psí krmi-

vo nebo doplÀky v˘Ïivy ãi potfieby, ja-

ko vodítka, hraãky, misky a dal‰í v˘-

robky. Na závodech prodávala své zbo-

Ïí vût‰ina sponzorÛ, ktefií vûnovali své

produkty pro vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Ne-

b˘t jich, tûÏko by se pfiedalo tolik hod-

notn˘ch cen. V‰ichni zúãastnûní vyso-

ce hodnotili organizaci závodÛ, na kte-

r˘ch se podíleli jak psovodi OSA Per-

moník, tak ãlenové ZKO Slezská Os-

trava, vedeni neúnavn˘m Jaroslavem

Krajíãkem. Zvlá‰tû se jim nesmírnû lí-

bily v‰echny ceny, kter˘ch se pfiedalo,

stejnû jako loni, více neÏ sto. Proto by-

chom chtûli velice podûkovat za pod-

poru agility firmám KIRAN, s. r. o.,

Ing. ·ajnar INTERAUTO, Rybáfiství

Rychvald, s. r. o., a Lékárnû v DruÏ-

stvû, ktefií vûnovali finanãní hotovost

na nákup pfiekrásn˘ch pohárÛ a medai-

lí, firmû Biofaktory za krmivo Nutri

can, potravinové doplÀky, triãka a dal‰í

pozornosti, firmû Nova food za krmivo

Trainer, O.K. Dog a vzorky krmiva

Trainer, ANF za vzorky a krmivo ANF,

Candy za vzorky krmiva K-9, Giom za

doplÀky stravy (vitaminy). Psími pelí‰-

ky ze Zverimexu U Papoucha byli oce-

nûni vítûzové hlavní soutûÏe, Jaroslav

Kubala vûnoval vodítka a obojky, díky

patfií i firmû Minarett paní Petrové, kte-

rá kromû misek a aportÛ darovala i rÛz-

né psí pochoutky. Firma Bel-art pfiedala

fotorámeãky, Tanger, s. r. o., svá firem-

ní triãka, a. s. Autocont vûnoval své re-

klamní pfiedmûty a CD – ROM s v˘u-

kou angliãtiny, ostatní ceny pak zakou-

pila OSA Permoník. Pepsi cola zajistila

pro v‰echny úãastníky osvûÏení v po-

dobû pÛllitrové Mirindy na kaÏd˘ zá-

vodní den. UÏ z v˘ãtu sponzorÛ je zfiej-

mé, Ïe na závodech bylo pfiedáno ne-

spoãet hodnotn˘ch i atraktivních cen,

udrÏela se jejich vysoká prestiÏ, kterou

jsme loni zahájili. V pfií‰tím roce proto

budeme v jejich pofiádání pokraãovat.

Naìa Sedláãková
3. – 6. ãervence probûhne intenzivní

v˘cvik agility pro pokroãilé. Cviãit se

bude od rána od 9.00 hod. 3. ãervence

aÏ do veãerních hodin 6. ãervence, pfies

poledne budou ale pejskové odpoãívat,

aby tak nároãn˘ prodlouÏen˘ víkend

zvládli, v té dobû dostanou „do tûla“

psovodi a bude se probírat teorie. Vy,

kdo se chcete na v˘cvik podívat a inspi-

rovat se, jste srdeãnû zváni.

V nedûli 11. ãervence se budou ko-

nat závody agility. PobûÏí se pfii nich 6

zkou‰ek pro rÛzné v˘konnostní katego-

rie, takÏe se budete moci podívat, jak

závodí úplní zaãáteãníci, ktefií jsou tepr-

ve na zaãátku kariéry, tak zku‰ení „ma-

tadofii“, úãastníci mistrovsk˘ch závodÛ.

Pfiedpokládan˘ konec je kolem 14 –

15 hodiny.

âtrnáct dnÛ nato, v nedûli 25. ãer-
vence, opût probûhnou zkou‰ky agility,

se stejn˘m programem jako pfii pfied-

chozích závodech. I zde pfiedpokládáme

ukonãení mezi 14 a 15 hodinou a diváci

jsou stejnû srdeãnû zváni.

V‰echny akce se konají na cviãi‰ti

ZKO Slezská Ostrava na ulici Na Ján-

ské, podrobnosti zjistíte na www.per-

monik.cz, nebo na tel. ã. 596 238 107,

pfiípadnû 777 892 458.

Za organizátory se na vás tû‰í 

Naìa Sedláãková,
pfiedsedkynû 

OSA Permoník Ostrava

V Centru odpadové výchovy 
se děti učí třídit odpadky

Od poãátku tohoto roku funguje v kun-

ãickém areálu spoleãnosti OZO Centrum

odpadové v˘chovy. Bylo zfiízeno s cílem

seznámit hlavnû dûti a mládeÏ, ale také 

ostatní obãany mûsta Ostravy se systé-

mem nakládání s komunálním odpadem

a nauãit je s odpadem hospodafiit tak, aby

se podafiilo omezit mnoÏství odpadu uklá-

daného na skládku a zv˘‰it podíl recykla-

ce jeho nûkter˘ch sloÏek.

Za více neÏ rok existence tohoto vzdû-

lávacího centra se v modernû vybavené 

uãebnû vystfiídalo uÏ nûkolik tisíc dûtí,

pfieváÏnû ÏákÛ ostravsk˘ch základních

‰kol. A nesedûly jen v uãebnû, ale soutûÏi-

ly, tfiídily odpadky a prohlédly si na vlast-

ní oãi provozy, kde se setfiídûn˘ odpad

zpracovává na náhradní palivo pro ce-

mentárny nebo na regranulát z PE plastÛ.

S nov˘m ‰kolním rokem pfiibyly do

programu Centra odpadové v˘chovy no-

vé pofiady pro dal‰í vûkové skupiny dûtí

a mládeÏe, takÏe v souãasnosti nabízí ‰ko-

lám ve svozové oblasti OZO Ostrava tfii

vzdûlávací akce:

1. POPELNICE V BARVÁCH DU-

HY pro Ïáky tfietích a ãtvrt˘ch tfiíd základ-

ních ‰kol (dûti se hravou, pohádkovou

formou seznámí s nutností tfiídit odpady

i s barevn˘m odli‰ením nádob na tfiídûn˘

odpad). 

2. KAM S NÍM? pro Ïáky pát˘ch aÏ

sedm˘ch tfiíd základních ‰kol a odpoví-

dající roãníky vícelet˘ch gymnázií (dûti

soutûÏí v druÏstvech a pfii plnûní praktic-

k˘ch úkolÛ se uãí správnû nakládat s od-

pady, druhou ãástí je exkurze do provozÛ

zpracovávajících tfiídûn˘ odpad).

3. ODPADY ZBAVENÉ OTAZNÍ-

KÒ pro Ïáky osm˘ch a devát˘ch tfiíd zá-

kladních ‰kol a stfiedo‰koláky (pfiedná‰-

ka o systému nakládání s odpady v Os-

travû a okolních obcích je doplnûna nû-

kolika praktick˘mi úkoly a vûdomost-

ním testem z oblasti tfiídûní a recyklace

odpadÛ i exkurzí do provozÛ, kde se vy-

rábí náhradní palivo pro cementárny

a regranulát z PE plastÛ).

Zájem o tyto vzdûlávací pofiady ze

strany ‰kol je velk˘. Vûfiíme, Ïe si z nich

dûti odnesou poznání, jak je dÛleÏité s od-

pady, kter˘ch kaÏd˘ z nás vyprodukuje

pfies 200 kg za rok, správnû nakládat.

Mgr. Vladimíra Karasová
Centrum odpadové v˘chovy 

a propagace
OZO Ostrava s.r.o.

Fr˘decká 680/444 

Ostrava-Kunãice 

tel. ã. 596 251 241 

e-mail: karasova@ozoostrava.cz
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O kupních smlouvách

Dotaz: Pfii náv‰tûvû restaurace jsem
si odloÏil kabát na vû‰ák. Pfii odchodu
jsem v‰ak zjistil, Ïe mi byl kabát odci-
zen. Provozovatel restaurace se v‰ak 
ohradil s tím, Ïe v blízkosti vû‰ákÛ je 
umístûna tabule „za odloÏené vûci neru-
ãíme“ a na základû toho nemám nárok
na náhradu ‰kody. 

Pfiíslu‰né ustanovení obãanského zá-

koníku o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛso-

benou na odloÏen˘ch vûcech stanoví

odpovûdnost v‰ech, kdo provozují ãin-

nost spojenou zpravidla s odkládáním

vûcí, jako napfi. restaurace, kavárny, vi-

nárny, hostince, kadefinictví, kulturní

zafiízení a dal‰í. Provozovatel odpovídá

fyzické osobû za ‰kodu na vûcech odlo-

Ïen˘ch na místû k tomu urãeném nebo

na místû, kam se obvykle odkládají, jak

vypl˘vá z ustanovení § 433 obãanského

zákoníku. OdloÏení vûcí na místû obvy-

klém je moÏné jen tehdy, kdyÏ ten, kdo

ãinnost provozuje, neurãí místo k od-

kládání vûcí. Této odpovûdnosti se mÛ-

Ïe provozovatel zprostit, jen pokud pro-

káÏe, Ïe by ke ‰kodû do‰lo i jinak, napfi.

pfii pÛsobení ÏivlÛ. Nedostatek technic-

kého a prostorového vybavení provo-

zovny nezbavuje provozovatele odpo-

vûdnosti za ‰kodu na odloÏen˘ch vû-

cech. OdloÏení vûci v takov˘ch prosto-

rách vypl˘vá z potfieby, aby dotyãná 

osoba mohla pfiijmout poskytovanou

sluÏbu. V dÛsledku odloÏení tak vzniká

stav, kdy nad danou vûcí pozb˘vá osoba

bezprostfiedního dozoru a dispozice

a vystavuje ji riziku pfiípadného odcize-

ní ãi po‰kození. Nutno proto pozname-

nat, Ïe nejde o vûc odloÏenou, jestliÏe

nad ní mÛÏe osoba vykonávat bezpro-

stfiední dozor a dispozici.

Odpovûdnost se vztahuje i na ‰kody

zpÛsobené na vûcech, které s odkláda-

n˘mi vûcmi jako s vûcmi hlavními zpra-

vidla pouÏívají, popfiípadû k nim nále-

Ïejí, a proto jsou s nimi zpravidla odklá-

dány. Za klenoty, peníze a jiné cennosti

v‰ak provozovatel odpovídá jen do v˘‰e

5000,- Kã.

Provozovatel podniku, jehoÏ provoz

pfiiná‰í pravidelné odkládaní svr‰kÛ, ne-

mÛÏe svou odpovûdnost za ‰kodu na

vnesen˘ch nebo odloÏen˘ch vûcech ani

vylouãit ani zmûnit vyhlá‰kou vyvû‰e-

nou v provozovnû. Jde napfi. o vyvû‰ené

prohlá‰ení, Ïe se za nûkteré vûci neruãí,

i kdyÏ jde o vûci obvykle odkládané.

K uplatnûní práva na náhradu ‰kody

na odloÏen˘ch vûcech postaãí, je-li ten-

to nárok uplatnûn napfi. u vedoucího

provozovny nebo u pracovníka této pro-

vozovny. Právo na náhradu ‰kody musí

b˘t uplatnûno u provozovatele bez zby-

teãného odkladu. Právo zanikne, neby-

lo-li uplatnûno nejpozdûji patnáctého

dne po dni, kdy se po‰kozen˘ o ‰kodû

dovûdûl.

Doporuãujeme provádût uplatnûní

‰kody u provozovatele za pfiítomnosti

svûdkÛ, nebo si nechat o této skuteãnos-

ti podepsat prohlá‰ení provozovatele.  

Mgr. Luká‰ Jansa, advokát

Právní poradna
Odpovědnost provozovatele za odložené věci

Z MŠ Na Kamenci
Dûti z M· na Bohumínské ulici vyuÏí-

vají v‰echny dny k tomu, aby se nauãily co

nejvíce o vûcech, rostlinách a zvífiatech.

A paní uãitelky se snaÏí, aby to seznamo-

vání pro nû bylo co nejzajímavûj‰í a ra-

dostné.

V‰echno to zaãalo v dubnu na „Dni Ze-

mû“ na v˘stavi‰ti âerná louka. Dûti si vy-

zkou‰ely ‰ikovnost pfii v˘robû dárkÛ

z plastÛ a kamínkÛ, zahrály si na netradiã-

ní nástroje a obdivovaly v˘stavu drav˘ch

ptákÛ. Zapojily se také do soutûÏe ve sbûru

plastov˘ch víãek. Za získané tfietí místo

byla ‰kolka odmûnûna zahradním altánem.

Star‰í dûti si vyzkou‰ely ve ‰kolce v pfií-

rodû na Ostravici, jak jsou odváÏné a ‰i-

kovné bez rodiãÛ. Podnikaly v˘‰lapy, uÏi-

ly si spoustu legrace u fieky, v lese a hlavnû

pfii hledání pokladu „Stfiíbrného rytífie“.

Pfiesvûdãili jsme se, Ïe zajímavé vûci

najdeme i nedaleko na‰í M·. ChlapcÛm

a dûvãatÛm se líbil pû‰í v˘let pfies novou

Lávku unie na Slezskoostravsk˘ hrad nebo

do zoo.

S na‰imi pfied‰koláky jsme se rozlouãili

na zahradní slavnosti.

Dá‰a Kuchafiová, 
uãitelka M·
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¤ada z vás moÏná zam˘‰lí prodat svÛj

rodinn˘ dÛm i se zahradou, ale uÏ neví,

jaké náleÏitosti musí mít kupní smlouva.

O tom vás pouãí níÏe uveden˘ ãlánek.

Obãansk˘ zákoník pfiedev‰ím vyÏadu-

je, aby smlouva byla uzavfiena písemnû,

s podpisy smluvních stran na téÏe listinû.

V pfiípadû existence spoleãného jmûní

manÏelÛ k prodávan˘m nemovitostem je

nezbytné, aby smlouva byla podepsána

obûma manÏeli. Katastrální úfiad pfied zá-

pisem nového vlastníka zkoumá autenti-

citu podpisÛ, proto by smlouva mûla b˘t

sepsána advokátem, kter˘ v˘slovnû po-

tvrdí, Ïe smluvní strany pfied ním tuto

smlouvu podepsaly, anebo by podpisy

mûly b˘t úfiednû ovûfieny.

Dále musí smlouva obsahovat pfiesné

urãení pfievádûn˘ch nemovitostí. PoÏa-

davky na oznaãování nemovitostí ve

smlouvách stanoví § 5 zákona ãíslo

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí,

kde je mj. vyÏadováno, aby se u pozem-

kÛ uvádûlo jejich parcelní ãíslo a název

katastrálního území, pfiípadnû s uvede-

ním, zda se jedná o pozemkovou nebo

stavební parcelu, u budovy oznaãení po-

zemku, na nûmÏ je postavena, ãíslo po-

pisné nebo evidenãní, pfiípadnû, pokud se

ãíslo popisné ani evidenãní nepfiidûluje,

zpÛsob jejího vyuÏití, a v pfiípadû budov

s ãíslem evidenãním ãi popisn˘m téÏ pfií-

slu‰nost budovy k ãásti obce, pokud je

název ãásti obce odli‰n˘ od názvu katast-

rálního území. Tyto údaje zjistíte z v˘pi-

su z katastru nemovitostí.

Kupní smlouva by dále mûla pfiesnû

urãit souãásti a pfiíslu‰enství pfievádû-

n˘ch nemovitostí, které jsou pfievádûny

na kupujícího (napfi. kÛlna, oplocení).

Cena musí b˘t ve smlouvû urãena dosta-

teãnû urãitû, jinak by smlouva byla ne-

platná. Sjednat si lze rovnûÏ rÛzné zpÛ-

soby splatnosti ceny. Ve smlouvû si lze

sjednat i dal‰í podmínky, napfi. pfiedkup-

ní právo. Kupující nab˘vá vlastnictví aÏ

vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí provedeného pfiíslu‰n˘m ka-

tastrálním úfiadem na základû písemného

návrhu, podepsaného obûma smluvními

stranami.

Obãansk˘ zákoník stanoví pro smlou-

vu pouze minimální nezbytné náleÏitosti,

proto lze s ohledem na nemalé hodnoty,

které jsou smlouvou pfievádûny, jen do-

poruãit zku‰eného právníka pfii jejím se-

pisování.

Mgr. Luká‰ Jansa, advokát

100 let obchodního (ekonomického) školství v Ostravě
V roce 2005 si pfiipomeneme v Ostravû

a blízkém okolí 100. v˘roãí vzniku ãeské-

ho obchodního ‰kolství v tehdej‰í Morav-

ské Ostravû.

Na podzim roku 1905 byla zfiízena

v Moravské Ostravû-Mariánsk˘ch Horách

dvoutfiídní komunální obchodní ‰kola,

z níÏ vznikla v roce 1919 obchodní akade-

mie, která úspû‰nû vychovávala studenty

v ekonomicko-obchodní oblasti jak v ob-

dobí pfied druhou svûtovou válkou, tak

i v pováleãném období.

Bûhem své dosavadní existence ob-

chodní akademie sídlila postupnû na nûko-

lika místech v Ostravû, v pováleãném ob-

dobí od roku 1945 do poãátku devadesá-

t˘ch let v nyní rekonstruované budovû na

Îerotínovû ulici, patfiící do komplexu Ja-

náãkovy konzervatofie v Ostravû.

V 90. letech rozsah a nároãnost v˘uky

pfiesahovaly prostorové moÏnosti ‰koly.

Bylo proto rozhodnuto rozdûlit dosavadní

jednotnou OA, do‰lo proto ke vzniku dvou

samostatn˘ch OA, a to v Ostravû-Marián-

sk˘ch Horách a v Ostravû-Porubû.

Pfii pfiíleÏitosti oslav 100. v˘roãí ob-

chodního ‰kolství v Ostravû se uskuteãní

nûkolik vzpomínkov˘ch akcí. Pfiedpoklá-

dá se uskuteãnûní setkání b˘val˘ch peda-

gogÛ a také b˘val˘ch absolventÛ ‰koly.

Pfiipravuje se také vydání jubilejního al-

manachu. 

Prosíme proto v‰echny, kdo nám chtûjí

pomoci, aby nám zapÛjãili dobové doku-

menty, jako napfi. sborníky, almanachy,

fotografie, vysvûdãení, roãenky, studijní

programy, abiturientská tabla, ‰kolní ãaso-

pisy, uãební pomÛcky, pfiípadnû dal‰í ma-

teriály.

Vítáme také pfiíspûvky do pfiipravova-

ného jubilejního almanachu.

BliÏ‰í informace o pfiípravách moÏno

získat na tel. ã. 596 622 341 paní Kozubo-

vá (Kozubova@oao.cz) nebo tel. ã. 596

964 612 paní Havelková (oa.poruba@se-

znam.cz).

Dětský den s o. s. Pavučina se vydařil
V sobotu 29. kvûtna se konal v Kunãiã-

kách na Bofiivojovû ulici u budovy Kfies-

Èansk˘ch sborÛ Dûtsk˘ den, uspofiádan˘

pro chlapce a dûvãata z blízkého i ‰ir‰ího

okolí. V‰echny dûti od 5 let se mohly za-

registrovat, poté obdrÏely prÛkaz na za-

znamenávání v˘sledkÛ v jednotliv˘ch dis-

ciplínách a mohly se pustit do soutûÏí, pfii-

praven˘ch na nedaleké louce. V‰ichni

soutûÏící si mohli vyzkou‰et stfielbu ze

vzduchovky, házení ‰ipkami, míãky, leze-

ní na chÛdách nebo po lanû a mnoho dal-

‰ích dovedností. Velk˘m lákadlem byla

i speciální atrakce spoãívající v lezení na

plastové pfiepravní bedny na lahve. KaÏd˘

odváÏlivec byl pfiipoután na jisticí lano

a snaÏil se pod sebe postavit co nejvût‰í

poãet beden. Nûkter˘m se podafiilo posta-

vit se aÏ na osm beden.

Po soutûÏích následoval kulturní pro-

gram, kter˘ pfiipravilo maÀáskové divadlo

Sluníãko ze Suchdolu nad Odrou a hudeb-

ní skupina Dór ze Zlína. Po skonãení vy-

stoupení následovalo vyhodnocení soutû-

Ïí. KaÏdé dítû, které se zapojilo do soutû-

Ïí, dostalo balónek, ta‰ku s dárky a slad-

kostmi. Ti nejlep‰í byli odmûnûni cenami. 

Do soutûÏí se pfiihlásilo 107 dûtí, pfii‰lo

jich v‰ak mnohem více.

Pavuãina, poboãka obãanského sdruÏe-

ní DEN Ostrava, je nezisková organizace,

pÛsobící v mûstském obvodu Slezská Os-

trava. Pavuãina – aneb záchytná síÈ – pod-

chycující voln˘ ãas dûtí a mlad˘ch lidí –

se snaÏí dûti ochránit pfied takov˘mi rizi-

kov˘mi faktory, jako jsou alkoholismus,

toxikomanie, kriminalita, gamblerství a

podobnû, pfiiná‰ející ve svém dÛsledku

frustraci, agresivitu, ztrátu hodnot a smys-

lu Ïivota a nebezpeãí dlouhodobého pro-

padnutí tûmto negativním vlivÛm. Nao-

pak – pracovníci obãanského sdruÏení

podporují rozvoj kreativních schopností

dûtí, doplÀují jejich znalosti a vûdomosti,

organizují pro nû sportovní soutûÏe, v˘le-

ty do pfiírody, prázdninové tábory a dal‰í

aktivity. Michal Va‰enda
(redakãnû upraveno)

Pozor na letní
jízdní řády 

Po dobu letních ‰kolních prázdnin (od

4. 7. do 28. 8. 2004) budou platit na lin-

kách Dopravního podniku Ostrava a.s.

letní jízdní fiády. V této dobû bude zasta-

ven provoz na autobusov˘ch linkách 20,

77, 99, tramvajov˘ch linkách 6, 10 a tro-

lejbusov˘ch linkách 107, 109, 110. BliÏ‰í

informace jsou uvedeny na internetov˘ch

stránkách: www.dpo.cz a v Letním jízd-

ním fiádu linek DPO, kter˘ je moÏno za-

koupit v prodejnách jízdních dokladÛ

DPO a.s.

Nová turistická trasa
Nová turistická trasa, vedoucí z âerné

louky v Moravské Ostravû k zoologické

zahradû ve Slezské Ostravû, byla otevfiena

22. kvûtna. Trasa mûfií asi sedm a pÛl kilo-

metru a na její vyznaãení pfiispûla turis-

tÛm Nadace Duhová energie. Stezka vede

kolem ostravské haldy Ema-Terezie, kte-

rá byla prohlá‰ena Ministerstvem kultury

âR za kulturní památku. Ema a Terezie

byla také jména dvou star˘ch ‰achet

v Polské (Slezské) Ostravû. 


