
11. a 12. záfií spoleãnû oslavíme na

Slezskoostravském hradû 775. v˘roãí od

první písemné zmínky o Slezské Ostra-

vû.

Pfiedev‰ím dûti budou mít radost z ak-

ce Pohádkov˘ hrad, urãené jim k veselé-

mu rozjezdu do nového ‰kolního roku.

Nebudou zde chybût dobové kost˘my,

vojenská leÏení, jarmark s drobn˘mi v˘-

robky, pohádky, soutûÏe a hry.

Bûhem dvou uveden˘ch dnÛ se zde

budou moci prezentovat sv˘mi doved-

nostmi nestátní neziskové organizace,

obãanská sdruÏení, matefiské, základní

a umûlecké ‰koly a samozfiejmû i obãa-

né.

Dûti na‰eho mûstského obvodu bu-

dou mít po odevzdání v˘kresu vstup

zdarma, dospûlí obãané Anto‰ovic,

Koblova, Hru‰ova, Muglinova, Kunãic,

Kunãiãek, Slezské Ostravy a Hefimanic

najdou v následujícím ãísle Slezsko-

ostravsk˘ch novin kupon na 10% slevy

ze   vstupného.

Tyto akce chceme spolufinancovat

prostfiednictvím sponzorsk˘ch darÛ. Do-

volujeme si tedy poÏádat firmy a spolky,

nacházející se na území Slezské Ostra-

vy, o finanãní pfiíspûvek. Poskytnutou

ãástku pouÏijeme na ãásteãnou úhradu

programu, na zakoupení odmûn pro dûti,

na raÏení pamûtních mincí apod. Bude-

te-li mít zájem spolupodílet se jak˘mko-

liv zpÛsobem na této akci, kontaktujte,

prosím, pana Pavla Bernatského, vedou-

cího odboru ‰kolství a kultury, tel. ã. 595

225 175.

VáÏení spoluobãané, vûfiím, Ïe tato

akce pomÛÏe zviditelnit Slezskou Ostra-

vu a Ïe pfiispûje nejen k Va‰í dobré nála-

dû, ale i k rozvoji spoleãenského Ïivota

a turistiky v na‰em obvodu.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka 

Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava na svém 7. zasedání

17. 6. 2004 

– schválilo mj. závûreãn˘ úãet

Mûstského obvodu Slezská Ostrava

za rok 2003 podle pfiedloÏeného návr-

hu a pfievedení v˘sledku hospodafiení

jednotliv˘ch pfiíspûvkov˘ch organi-

zací (tj. v‰ech M· a Z·) v plné v˘‰i

do rezervního fondu,

– doplnûní „Zásad pro prodej obyt-

n˘ch domÛ, bytÛ a souvisejících po-

zemkÛ z vlastnictví Statutárního mûs-

ta Ostravy, svûfien˘ch Mûstskému ob-

vodu Slezská Ostrava“, úãinn˘ch od

26. 9. 2003, a to v ãásti „Dal‰í ustano-

vení“, bod 4, podle pfiedloÏeného ná-

vrhu, s úãinností od 18. 6. 2004,

– poÏádalo mj. Zastupitelstvo mûs-

ta Ostravy o poskytnutí finanãní ãást-

ky 4 726 000 Kã na nejnutnûj‰í zabez-

peãení vybavení ‰kolních jídelen a v˘-

dejen podle vyhlá‰ky ã. 137/2004 Sb.,

o hygienick˘ch poÏadavcích na stra-

vovací sluÏby a o zásadách osobní

a provozní hygieny pfii ãinnostech

epidemiologicky závaÏn˘ch,

– navrhlo Zastupitelstvu mûsta Os-

travy schválit návrh Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na pojmenování

nové ulice v katastru Hefimanice ná-

zvem V Remízkách.

V nepfiíznivé Ïivotní ãi sociální situaci

se mÛÏe ocitnout kaÏd˘ z nás, a to vzhle-

dem k vy‰‰ímu vûku, kdy ztrácíme sobûs-

taãnost, pro nûkterá ze zdravotních posti-

Ïení, pro dlouhodobû nevhodné Ïivotní

návyky, pro nemoc. V krizové situaci ãi

v ohroÏení se mÛÏe ocitnout dítû, Ïijící

v sociálnû znev˘hodnûném prostfiedí nebo

jehoÏ rodiã se nachází v nápravném zafií-

zení… Je mnoho situací, kdy si ãlovûk ne-

ní schopen zabezpeãit své Ïivotní potfieby,

nebo kdy zpÛsob Ïivota nejbliÏ‰ích ohro-

Ïuje jeho vlastní zájmy, které nemÛÏe rea-

lizovat. Takovíto jedinci potom potfiebují

na‰i osobní individuální péãi.

V souãasné dobû máme asi 30 pfiípa-

dÛ, kdy napfiíklad star‰í lidé nebo Ïeny

s více dûtmi Ïijí v ubytovnách spravova-

n˘ch soukrom˘mi subjekty. Tûmto hra-

díme ubytování jako sociálnû potfiebn˘m

lidem z dávek sociální péãe. PfiestoÏe

majitelé poÏadují vysoké ãástky za uÏí-

vání jedné místnosti, je takov˘chto zafií-

zení ve mûstû nedostatek a na ubytování

jsou vytváfieny pofiadníky s dlouh˘mi ãe-

kacími lhÛtami.

Po mnoha jednáních se spoleãností

DIAMO a Mûstem Ostrava se nám ko-

neãnû podafiilo získat schválení na vyuÏi-

tí objektu spoleãnosti DIAMO, státní

podnik, v Ostravû – Hefimanicích. Budo-

vu získáme do vlastnictví bezúplatn˘m

pfievodem, nezbytné investice pofiídíme

z vlastních zdrojÛ.

Bydlení zde vyuÏijí obãané v krizo-

v˘ch Ïivotních situacích, nacházející se

ve stavu sociální nouze, dûti, opou‰tûjící

dûtsk˘ domov a rodiãe s dûtmi v krizi. Po

posouzení jejich celkové sociální situace

bude rozhodnuto o pfiijetí a uzavfiení u-

bytovací smlouvy na dobu pÛl roku, ve

v˘jimeãn˘ch pfiípadech maximálnû na

dobu jednoho roku.

Plánujeme spolupráci sociálních pra-

covníkÛ s obãansk˘mi sdruÏeními, která

po poÏádání o pfiidûlení grantu budou pro

nás vykonávat ãinnost, pfii které bude

podporován rozvoj dovedností, potfieb-

n˘ch pro získání a udrÏení si pracovního

místa. Spolupracovat budou také dobro-

volnické organizace, neboÈ humanitární

práci je tfieba rozvíjet nejen z dÛvodu po-

moci, ale také z dÛvodu prevence krimi-

nality a z hlediska resocializace. PÛjde

o dílenskou v˘robu, práci se dfievem, po-

mocné práce pro servisní a dodavatelské

firmy, obecnû prospû‰né práce, zájmové

krouÏky a jiné volnoãasové aktivity.

V‰ichni zúãastnûní budou pomáhat pfii

hledání vhodného zamûstnání. DodrÏo-

vání ubytovacího fiádu bude nutné, neboÈ

ne vÏdy bude ubytování v tomto zafiízení

konãit pfiidûlením bytu.

Cílem tohoto zámûru je návrat do Ïi-

vota a obnovení bûÏného Ïivotního stylu.

Snahou bude upevnit a rozvíjet pracovní

dovednosti a návyky, umûní uplatnit se

na trhu práce. Mnozí budou potfiebovat

dlouhodobûj‰í osobní pomoc. Zde budou

navazovat terénní programy, ale samo-

zfiejmû pouze v pfiípadû vlastního aktiv-

ního pfiístupu klienta.

Na konci procesu by mûli b˘t dotyãní

lidé schopni vést samostatn˘ Ïivot, vyÏa-

duje to v‰ak ochotu a odvahu vystavit se

nepfiíjemnostem, na které doposud neby-

li zvyklí.

BohuÏel nelze pfiedpokládat, Ïe by se

tlak na podobná ubytovací zafiízení

zmen‰il, kfiivka v˘voje nezamûstnanosti

hovofií spí‰e o opaku.

Bez promy‰lené t˘mové práce a spo-

lupráce v‰ech zúãastnûn˘ch, bez vzájem-

né dÛvûry a respektování se navzájem,

bez vÛle fie‰it nepfiíznivou situaci není

zmûna Ïivotního stylu, spojená s návra-

tem do bûÏného Ïivota, moÏná…

Jarmila Grossmannová, 
místostarostka

Z jednání zastupitelstva

Roãník XII ● ãervenec 2004 ● zdarma

Slovo místostarostky

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.

Foto: archiv SON

Nové domy na Františkově kolaudovány

Když chybějí nejprostší věci života….

V rámci v˘stavby 42 bytov˘ch jedno-

tek na Franti‰kovû ve Slezské Ostravû

byla v ãervnu skonãena II. etapa, tedy

kolaudovány 2 domy s 24 bytov˘mi jed-

notkami. Objekty postavila firma Byto-

stav Poruba a.s. Celkové náklady stavby

ãinily 31 485 000 Kã, z toho ãinila státní

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

âR 7 680 000 Kã, sdruÏené prostfiedky

MMO a Stavebního bytového druÏstva

Nová huÈ byly ve v˘‰i 23 805 000 Kã.

PfiipomeÀme, Ïe v rámci I. etapy v˘-

stavby bylo v roce 2003 kolaudováno 18

bytov˘ch jednotek.

Oslavy výročí

Na hradě je galerie
K-KLUB, klub umûlcÛ v galerii

Mlejn zahájil dne 24. ãervence 2004

provoz „GALERIE NA HRADù“. Ga-

lerie je prodejní a nabízí v˘stavy v˘-

znamn˘ch umûlcÛ z celé âeské republi-

ky. Bude otevfiena do konce záfií od

10.00 do 18.00 hodin (kromû pondûlí).



âl. I
ZpÛsoby prodeje 

obecního bytového fondu
1. Prodej domu jako celku vãetnû sou-

visejícího pozemku.

2. Prodej jednotliv˘ch bytov˘ch jedno-

tek dle zákona ã. 72/1994 Sb., kter˘m se

upravují nûkteré spoluvlastnické vztahy

k budovám a nûkteré vlastnické vztahy

k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm a dopl-

Àují nûkteré zákony (zákon o vlastnictví

bytÛ), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

âl. II
Zásady pro prodej 

obytn˘ch domÛ
1. K prodeji budou nabízeny obytné

domy ve vlastnictví Statutárního mûsta

Ostravy, svûfiené Mûstskému obvodu

Slezská Ostrava.

2. Úkony k prodeji obytného domu ja-

ko celku budou zahájeny v pfiípadû, Ïe

bude projeven zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou z ví-

ce neÏ 50 % nájemcÛ jednotek v domû

(napfi. druÏstvo),

b) minimálnû 50 % nájemcÛ jednotek

v domû,

c) tfietí osobou (fyzickou i právnickou)

– po vyãerpání moÏností dle bodu a) nebo

b).

3. Pfiednostní právo koupû domu se

pfiiznává stávajícím nájemcÛm bytÛ v o-

bytném domû. Tito pfiednostní právo kou-

pû ztrácejí, pokud o koupi nepotvrdí zá-

jem do 2 mûsícÛ od v˘zvy  o koupi zasla-

né MOb Slezská Ostrava prostfiednictvím

majetkového odboru ÚMOb Slezská Os-

trava.

4. Prodej obytn˘ch domÛ bude realizo-

ván vãetnû zastavûného pozemku a sou-

ãasnû bude fie‰en i vztah budoucího vlast-

níka (kupujícího) k pozemku tvofiícím

s domem funkãní celek (napfi. pronájem).

5. V pfiípadû, Ïe bude realizován pro-

dej, nemá stávající nájemce právo na ná-

hradní byt.

6. Pfied podpisem kupní smlouvy mu-

sejí b˘t kupujícím uhrazeny ve‰keré zá-

vazky váznoucí na prodávané nemovitos-

ti, vãetnû závazkÛ na nájemném nebo

sluÏbách, popfi. dal‰ích poplatcích (napfi.

soudních).

âl. III
Zásady pro prodej bytÛ dle zákona 
ã. 72/1994 Sb., kter˘m se  upravují 

nûkteré spoluvlastnické vztahy 
k budovám a nûkteré vlastnické vzta-
hy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm 

a doplÀují nûkteré zákony 
(zákon o vlastnictví bytÛ), ve znûní 

pozdûj‰ích pfiedpisÛ
1. Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava bu-

de pfiednostnû realizovat pfievody bytÛ

dle ustanovení zákona ã. 72/1994 Sb.,

kter˘m se upravují nûkteré spoluvlastnic-

ké vztahy k budovám a nûkteré vlastnické

vztahy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm

a doplÀují nûkteré zákony (zákon o vlast-

nictví bytÛ), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-

sÛ, v domech, kde byl jiÏ v minulosti u-

skuteãnûn prodej dle dfiíve platn˘ch práv-

ních pfiedpisÛ.

2. Úkony k prodeji bytu v obytném do-

mû budou zahájeny v pfiípadû, Ïe bude

projeven zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou z ví-

ce neÏ 70 % nájemcÛ jednotek v domû

(napfi. druÏstvo),

b) 100 % nájemcÛ jednotek v domû.

3. U bytÛ a jednotek uÏívan˘ch jako a-

teliér, ve kter˘ch nájemci v zákonné lhÛtû

nabídku neakceptovali, popfiípadû akcep-

tovali, ale neuzavfieli kupní smlouvu, za-

stupitelstvo mûstského obvodu individu-

álnû rozhodne o prodeji jednotek zatíÏe-

n˘ch nájmem tfietím osobám.

4. Souãasnû s pfievodem bytu bude

prodán odpovídající podíl na pozemku

zastavûném domem a bude fie‰en i vztah

budoucích vlastníkÛ k pozemkÛm tvofií-

cím s domem jeden funkãní celek.

5. Pfied podpisem kupní smlouvy musí

b˘t kupujícím uhrazeny ve‰keré závazky

váznoucí na prodávané nemovitosti,

vãetnû závazkÛ na nájemném nebo sluÏ-

bách, popfi. dal‰ích poplatcích (napfi.

soudních).

âl. IV
ZpÛsob stanovení kupní ceny 

pro prodej domÛ a bytÛ 
1. Základem pro stanovení kupní ceny

je cena zji‰tûná dle zákona ã. 151/1997

Sb., o oceÀování majetku a o zmûnû nû-

kter˘ch zákonÛ, v platném znûní (cena

dle znaleckého posudku).

2. Z takto stanovené ceny je moÏno na

základû projednání kaÏdého jednotlivého

pfiípadu poskytnout tyto slevy:

a) 0 % aÏ 20 % pfii prodeji stávajícímu

nájemci,

b) 0 % aÏ 20 % pfii nevhodné poloze

domu,

c) 0 % aÏ 20 %, je-li pfiedpokládaná

v následujících 10 letech rozsáhlá oprava

domu (napfi. stfiechy, rozvodÛ, fasády

apod.),

d) 0 % aÏ 10 % pfii úhradû celé kupní

ceny pfii podpisu kupní smlouvy, 

e) 0 % aÏ 70 % ceny zastavûného po-

zemku (dle charakteru pozemku, zpÛso-

bu zastavûní).

3. V˘‰e uvedené slevy budou poskyt-

nuty v tûchto pfiípadech:

a) prodej bytÛ jako bytov˘ch jednotek

stávajícím nájemcÛm bytÛ,

b) prodej obytného domu jako celku

právnické osobû (napfi. druÏstvu) dle ãl. II

odst. 2 písm. a),

c) prodej bytÛ jako bytov˘ch jednotek

právnické osobû (napfi. druÏstvu) v pfiípa-

dû, Ïe nájemcem bytu je obãan, kter˘ je

ãlenem právnické osoby.

V ostatních pfiípadech se slevy nepo-

skytují.

4. Celková v˘‰e slev pro dosavadní ná-

jemce nesmí pfiesáhnout 70 % ceny zji‰-

tûné dle zákona ã. 151/1997 Sb., o -

oceÀování majetku a zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ, v platném znûní (cena dle znalec-

kého posudku). 

5. V pfiípadû, Ïe kupní cena nebude

zaplacena v plné v˘‰i pfied podpisem

kupní smlouvy nebo v termínu sjedna-

ném v kupní smlouvû a pfied podáním

návrhu na vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí, bude Zastupitel-

stvu MOb Slezská Ostrava pfiedloÏen

k rozhodnutí návrh na uzavfiení smlouvy

o koupi a o zfiízení zástavního práva

k domu nebo bytové jednotce ve pro-

spûch MOb Slezská Ostrava. Úãinnost

zástavní smlouvy bude vázána na pod-

mínku nabytí vlastnického práva kupují-

cím. Zaplacení kupní ceny lze zajistit

i jin˘m zpÛsobem, tj. ruãením dvûma ru-

ãiteli, vinkulací vkladu nebo kombinací

uveden˘ch zpÛsobÛ.

6. Doba splatnosti kupní ceny je maxi-

málnû 2 roky ode dne podpisu kupní

smlouvy. Kupující uhradí do deseti dnÛ

od podpisu kupní smlouvy 50 % z kupní

ceny.

7. V pfiípadû, Ïe o koupi domu projeví

zájem více zájemcÛ, bude kupní cena sta-

novena na základû v˘bûrového fiízení.

8. V pfiípadû, Ïe stávající nájemci bytÛ

a jednotek uÏívan˘ch jako ateliér ztratí

právo pfiednostní koupû dle ãl. III odst. 3

a o koupi bytu ãi jednotky uÏívané jako a-

teliér projeví zájem více zájemcÛ, bude

kupní cena stanovena na základû v˘bûro-

vého fiízení.

âl. V
Postavení a ãinnost orgánÛ 

Mûstského obvodu Slezská Ostrava
k zabezpeãení prodeje obytn˘ch 

domÛ a bytÛ 
1. odbor majetkov˘:

a) eviduje Ïádosti o prodej obytn˘ch

domÛ a bytÛ,

b) na základû rozhodnutí o zámûru

prodeje provádí nabídkové fiízení k pro-

deji (v˘zvy souãasn˘m nájemcÛm, vyvû-

‰ení na úfiední desce, Ïádosti o projednání

zámûru prodeje radû mûsta apod.),

c) pfiedkládá Ïádosti o projednání slev

na zasedání bytové komise prostfiednic-

tvím odboru bytového hospodáfiství,

d) pfiedkládá Ïádosti o projednání slev

na zasedání komise pro pfiípravu smluv

a pfievod majetku,

e) zpracovává a prostfiednictvím pfií-

slu‰ného místostarosty pfiedkládá návrhy

na prodej Zastupitelstvu MOb Slezská

Ostrava k rozhodnutí.

2. odbor bytového hospodáfiství:

a) podává majetkovému odboru údaje

o nájemcích v domech,

b) pfiedkládá bytové komisi zprávu

o technickém stavu a vybavení domÛ, by-

tÛ ãi jednotky a dal‰í potfiebné podklady

(napfi. návrh na v˘‰i poskytnutí slev).

3. komise bytová:

a) pfiedkládá majetkovému odboru na

základû podkladÛ odboru bytového hos-

podáfiství slevy z kupní ceny dle ãl. IV

odst.2 písm. a), b), c).

4. komise pro pfiípravu smluv a pfievod

majetku:

a) jedná s budoucími kupujícími a dá-

vá stanovisko radû a zastupitelstvu mûst-

ského obvodu k úpravû vztahu k pozem-

kÛm tvofiícím s domem jeden funkãní ce-

lek,

b) navrhuje radû na základû podkladÛ

majetkového odboru slevy z kupní ceny

dle ãl. IV odst. 2 písm. d), e),

c) jedná s budoucími kupujícími o zá-

rukách za úhradu kupní ceny, pfiípadnû

splátek a podává k tomu stanoviska radû

mûstského obvodu.

Dal‰í ustanovení
1. V pfiípadû, Ïe u prodeje jednotky vy-

mezené dle zákona ã. 72/1994 Sb., kte-

r˘m se upravují nûkteré spoluvlastnické

vztahy k budovám a nûkteré vlastnické

vztahy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm

a doplÀují nûkteré zákony (zákon o vlast-

nictví bytÛ), v platném znûní, vznikl sou-

ãasn˘m nájemcÛm pfied prodejem jednot-

ky dluh na nájemném nebo sluÏbách, po-

pfiípadû dal‰ích poplatcích (napfi. soud-

ních), nebude kupní smlouva na koupi

jednotky a podílu na pozemku uzavfiena

dfiíve, dokud kupující tento dluh neuhra-

dí.

2. Návrh na vklad vlastnického práva

bude podán u Katastrálního úfiadu v Os-

travû poté, co bude zaplacena kupní cena

v plné v˘‰i nebo bude zaplacení kupní ce-

ny zaji‰tûno zpÛsobem uveden˘m v ãl.

IV, odst. 5.

3. Tyto „Zásady“ stanovují postup or-

gánÛ Mûstského obvodu Slezská Ostrava

pfii jednání o prodeji obytn˘ch domÛ ãi

pfievodu vlastnictví k jednotkám dle zá-

kona ã. 72/1994 Sb., kter˘m se upravují

nûkteré spoluvlastnické vztahy k budo-

vám a nûkteré vlastnické vztahy k bytÛm

a nebytov˘m prostorÛm a doplÀují nûkte-

ré zákony (zákon o vlastnictví bytÛ),

v platném znûní, pfii nabídkovém fiízení.

O kaÏdém prodeji rozhoduje zastupitel-

stvo individuálnû.

4. Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava si vyhrazuje právo roz-

hodnout v odÛvodnûn˘ch pfiípadech o jed-

notliv˘ch prodejích obytn˘ch domÛ ãi pfie-

vodu jednotek odli‰nû od tûchto „Zásad“.

Zaji‰tûní prodeje domu jako celku

vãetnû souvisejícího pozemku dle obãan-

ského zákoníku a prodeje jednotliv˘ch

bytov˘ch jednotek dle zákona ã.72/1994

Sb., kter˘m se upravují nûkteré spolu-

vlastnické vztahy k budovám a nûkteré

vlastnické vztahy k bytÛm a nebytov˘m

prostorÛm a doplÀují nûkteré zákony (zá-

kon o vlastnictví bytÛ), ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe b˘t zadáno v souladu

se zákonem ã. 40/2004 Sb., o zadávání

vefiejn˘ch zakázek, v platném znûní, tfie-

tím subjektÛm.

5. Tyto „Zásady pro prodej domÛ, bytÛ

a souvisejících pozemkÛ“ nab˘vají úãin-

nosti dnem 18. 6. 2004.

Jaromír Wagner, v. r., starosta
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pro prodej obytných domů, bytů a souvisejících pozemků z vlastnictví 
Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Slezská Ostrava

Zastupitelstvo mûstského obvodu Slezská Ostrava na 7. zasedání, konaném dne 17. 6. 2004, schválilo doplnûní „Zásad pro prodej obytn˘ch domÛ, bytÛ a souvise-

jících pozemkÛ z vlastnictví Statutárního mûsta Ostravy, svûfien˘ch Mûstskému obvodu Slezská Ostrava” úãinn˘ch od 26. 9. 2003, které byly schváleny usnesením

ã. 15/4 na 4. zasedání Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava konaném dne 25. 9. 2003, a to v ãásti „Dal‰í ustanovení”, bod 4, s úãinností od 18. 6. 2004.



Celkem 150 ks ptaãích budek ve tfiech

velikostech vyrobili bûhem zimního ob-

dobí 4 obûtaví anto‰oviãtí obãané. A je-

jich práce, která si vyÏádala stovky pra-

covních hodin, byla tak kvalitní, Ïe je ne-

jen vyrobili, ale kvÛli evidenci a kontrole

také oãíslovali. Proto je na místû podûko-

vat pfiedev‰ím ãlenÛm rodiny Kubenko-

v˘ch, pouÏívajícím na v˘robu budek

vlastní materiál.

V budkách umístûn˘ch v lese v okolí

Anto‰ovic byly evidovány následující

ptaãí druhy: s˘kory – koÀadra, modfiinka,

uhelníãek a babka, brhlík lesní, lejsek bû-

lokrk˘, ‰oupálek krátkosrst˘, sojka obec-

ná, pu‰tík obecn˘, morãák velk˘. Posled-

nû jmenovan˘ k nám pfiilétá ze seversk˘ch

zemí pfiezimovat. Vyskytuje se u nás díky

ãisté a nezamrzající fiece Odfie, sk˘tající

dostatek ryb.

Zahnízdûní morãáka velkého nebylo

pfiedtím  v na‰em regionu zaznamenáno.

Nutno dodat, Ïe nûkteré ptaãí druhy by-

ly tûmito nad‰en˘mi ornitology okrouÏ-

kovány. Valter âuraj, Anto‰ovice
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Mimořádný úspěch žačky ZUŠ z Muglinova

Vyzvěte srdce k pohybu 
a můžete vyhrát horské kolo 

Nezištně vyráběli ptačí budky

âást z celkového mnoÏství ptaãích bu-
dek. Foto: autor

V pondûlí 14. ãervna probûhla v bu-

dovû Muzea hlavního mûsta Prahy

slavnostní vernisáÏ v˘stavy jiÏ 9. roãní-

ku mezinárodní v˘tvarné soutûÏe pro

dûti „Malujeme – po síti“, tentokrát na

téma „MÛj nejlep‰í kamarád“. Tu pro

dûti z âeské republiky, Slovenska, do-

konce i Indonésie kaÏdoroãnû vyhla‰u-

je âesk˘ rozhlas on-line za podpory fir-

my âEZ a dal‰ích sponzorÛ, zejména

v‰ak za neutuchajícího nad‰ení a úsilí

„du‰e“ celého projektu Lenky Kupko-

vé.

Do soutûÏe bylo zasláno více neÏ

4000 v˘tvarn˘ch dûl, z nichÏ do uÏ‰ího

v˘bûru postoupilo asi 250 prací. Z tûch

pak porota, sloÏená z v˘znamn˘ch o-

sobností, jako napfi. A. Born, J. A. Pa-

cák, N. Konvalinková ãi V. Mlynáfi,

vybrala 13 nejlep‰ích, mezi nimi i dílo

Ïaãky ZU· v Muglinovû Katefiiny ·im-

sové „Moje babiãka“.

Není jistû náhodou, Ïe porota, z vel-

ké ãásti sloÏená z renomovan˘ch v˘-

tvarníkÛ, se nezalekla jistû nesnadného

úkolu vybrat z velkého mnoÏství vyso-

ce kvalitních dûl ta nejlep‰í. VÏdyÈ ori-

ginalita a zpracování nápadÛ dûtsk˘ch

tvÛrcÛ, ‰ífie uÏití netradiãních v˘tvar-

n˘ch technik a materiálÛ, neotfielá ba-

revnost, bezbfiehá fantazie a citové zau-

jetí, které z dûl doslova pr˘‰tí, mohou

b˘t velmi inspirující. Díky vstfiícnosti

Muzea hlavního mûsta Prahy a jeho

pracovníkÛ je moÏno v˘stavu nav‰tívit

do 31. srpna 2004. Poté se tato v˘tvarná

díla budou prezentovat na v˘stavách

v dal‰ích mûstech a nakonec budou vy-

draÏena v dobroãinné aukci ve pro-

spûch Domova pro mentálnû a tûlesnû

postiÏené dûti v Otrokovicích.

O. Klein

Státní zdravotní ústav a program CIN-

DI Svûtové zdravotnické organizace

v rámci Národního programu Zdraví 2004

vyhlásily na leto‰ní prázdniny druhou eta-

pu soutûÏe Vyzvi srdce k pohybu 2004. 

První etapa, která probûhla minul˘ rok

v létû, ukázala, Ïe mnozí lidé mají zájem

zmûnit své nevhodné pohybové chování.

Smyslem soutûÏe je motivovat k ãastûj‰í-

mu a pravidelnûj‰ímu pohybu lidi, ktefií

o nûj dosud neprojevili zájem a jeho v˘-

znam pro zdraví podceÀují, a souãasnû

posílit zmûnu v pohybové Ïivotosprávû

u tûch, ktefií se do projektu zapojili uÏ vlo-

ni.

SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ do-

spûl˘ ãlovûk, kter˘ v jednom z letních mû-

sícÛ, tedy v ãervenci, srpnu nebo záfií, do

své Ïivotosprávy zafiadí minimálnû 2,5

hodiny pohybové aktivity t˘dnû. Ideální

je ov‰em sportovat aspoÀ pÛl hodiny pût-

krát t˘dnû. Druh pohybu by si mûl kaÏd˘

zvolit podle svého zdravotního stavu a sa-

mozfiejmû i podle toho, co koho baví. Je

lhostejné, jestli pÛjde o rychlou chÛzi,

bûh, jízdu na kole, plavání, fitness, spin-

ning, sportovní hry, tanec nebo nûjak˘ ji-

n˘ druh pohybu. 

SoutûÏící by mûl své pohybové aktivity

v prÛbûhu jednoho soutûÏního mûsíce za-

znamenat, vyplnit obû ãásti pfiihlá‰ky, svÛj

záznam o pohybov˘ch aktivitách si nechat

potvrdit svûdkem, kter˘m mÛÏe b˘t kdoko-

liv star‰í 18 let a pfiihlá‰ku do 30. záfií 2004

odeslat na adresu: Doc. MUDr. Lumír Ko-

márek, CSc., Státní zdravotní ústav, ·robá-

rova 48, 100 42 Praha 10 (tel., fax: 267 310

291, e-mail: komarek@szu.cz). Slosování

o ceny probûhne v fiíjnu 2004 a vylosovaní

vítûzové mohou vyhrát znaãková horská

kola Author, sportovní a turistické vybave-

ní a dal‰í ceny. 

Více informací, podrobná pravidla

a pfiihlá‰ky do soutûÏe je moÏné získat na

internetu na adresách www.zuova.cz nebo

www.szu.cz, ve v‰ech poboãkách Zdra-

votního ústavu se sídlem v Ostravû nebo

napfi. na tûchto kontaktních adresách: 

Mûstské informaãní centrum
NádraÏní 7 
Moravská Ostrava 
Tel. ã.: 596 123 912 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravû 
Partyzánské nám. 7
Moravská Ostrava 
Tel. ã.: 596 200 466

Jana Rumianová

Muglinovská
superstar

Celá na‰e zemû propadla fenoménu

s názvem „Superstar“. Proã by tedy ne-

mohla mít svou „superstar“ i Základní

‰kola na Pû‰í ulici v Muglinovû, fiekli

si její Ïáci i pedagogové.

Celá akce byla peãlivû naplánována

a 21. ãervna vypukla v tûlocviãnû ‰ko-

ly pûvecká show.

V rolích zpûvákÛ a zpûvaãek vy-

stoupilo 31 dûtí. Chlapci a dûvãata nej-

prve absolvovali I. soutûÏní kolo,

v nûmÏ pfiedvedli své pûvecké schop-

nosti. Poté vybrala odborná porota,

sloÏená z ãlenÛ pedagogického sboru,

10 nejlep‰ích interpretÛ. Ti se poté zú-

ãastnili II. finálového kola, ze kterého

vy‰la vítûznû Ïákynû 2. tfiídy Aniãka

LeÏoÀová, zpívající píseÀ „Panenka“.

Nutno konstatovat, Ïe akce se po v‰ech

stránkách vydafiila k plné spokojenosti

dûtí i uãitelÛ. JiÏ nyní se v‰ichni tû‰íme

na pfií‰tí ‰kolní rok, kdy si Z· na Pû‰í

ulici opût bude hledat svoji SUPER-

STAR.

Mgr. Miroslava Faldynová, 
Z· na Pû‰í ulici, Muglinov

Portál veřejné správy 
Ovûfiené a státem garantované údaje

nabízí na internetu portál vefiejné správy

www.portal.gov.cz. Obãané zde najdou

informace o v‰ech úfiadech a radnicích

v âeské republice, kdo a co vyfiizuje, ja-

ké úfiední hodiny má pfiíslu‰n˘ úfiad, kte-

ré dokumenty jsou potfiebné pro vyfiízení

dotyãné vûci, jaké jsou lhÛty pro vyfiíze-

ní apod. Je zde také moÏno zjistit, kde

a jak vyfiídit rÛzné podnikatelské agen-

dy, lze tady podat daÀové pfiiznání pro

DPH nebo silniãní daÀ. Nechybûjí pfied-

pisy, které je nutné pfii podnikání dodr-

Ïovat. Je zde také moÏné vyhledávání

v Obchodním vûstníku ãi vyuÏití náhle-

du do katastru nemovitostí.

Uvefiejnûn je i pfiehled platn˘ch záko-

nÛ a smûrnic Evropské unie.

Pozvánka na výstavu
Základní organizace âSCH zve v‰ech-

ny zájemce na „V˘stavu drobného zví-

fiectva“, která se koná v sobotu 25. záfií

2004 od 8.00 hodin v areálu Domu cho-

vatelÛ na Rajnochovû ulici v Ostravû-

Kunãiãkách.

Doprava autobusy ã. 21 a 22 (zastávky

·krobálkova a Na Králiãím), ã. 31 a 45

(zastávka Fr˘decká).

Obãerstvení zaji‰tûno, moÏnost náku-

pu chovn˘ch zvífiat.

SoutûÏ o nejlep‰í multimediální pro-

jekt probíhá v âeské republice stejnû ja-

ko v nûkolika dal‰ích evropsk˘ch ze-

mích jiÏ poãtvrté. Vyhla‰uje ji firma 

Siemens. Posláním soutûÏe je podpofiit

u dûtí a mládeÏe zájem o nové technolo-

gie a vést je k t˘mové spolupráci, rozví-

jet jejich kreativitu. Letos poprvé si v‰ak

na‰e Ïákovské a studentské t˘my mohou

zmûfiit síly s mezinárodní konkurencí.

Je nutné fiíci, Ïe o soutûÏ je mezi Ïáky

a studenty kaÏd˘ rok velk˘ zájem.

A musíme rovnûÏ konstatovat, Ïe od ú-

ãasti neodradila na‰e t˘my ani podmín-

ka, Ïe prezentace musejí b˘t zpracované

buì v angliãtinû, nebo v nûmãinû. Cel-

kem letos odevzdalo soutûÏní pfiíspûvek

113 t˘mÛ a dva t˘my mezinárodní, coÏ

je v porovnání s ostatními zemûmi, ve

kter˘ch soutûÏ probíhá, v˘born˘ v˘sle-

dek.

Odevzdané prezentace vyhodnotila

22. ãervna národní porota sloÏená ze zá-

stupcÛ firmy Siemens, Ministerstva

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âeské

republiky, novináfiÛ a odborníkÛ na in-

formaãní technologie.

Mezi prvních pût t˘mÛ se v katego-
rii 12 - 15 let / Short Run probojoval
t˘m Gymnázia na Hladnovské ulici ve
Slezské Ostravû se skvûle zpracova-
nou prezentací s názvem Post-
man’s work. Vedoucí t˘mu byla paní
Iva Skybová a ãleny t˘mu: Václav Mi-
lata, Dominik Zelina, Václav Rubi‰ar,
Veronika Kh˘rová a Petra Tomano-
vá.

V kategorii 16 - 21 let / Long Run se
do první pûtky dostal z téÏe ‰koly také
t˘m ve sloÏení: Luká‰ Heinz, Petr Zlo-
t˘, Martin Lokaj, Vojtûch Barta, Mi-
chal Merta, Jifií Machát a Luká‰ ¤e-
pi‰Èák pod stejn˘m vedením. Prezen-
taci nazvali Soldier yesterday, today
and tomorow.

Porotci nemûli lehkou práci: v‰ichni

soutûÏící si dali záleÏet, vynaloÏili mno-

ho ãasu a energie a vytvofiili vskutku ori-

ginální prezentace. ·koly t˘mÛ na prv-

ních místech dostanou vûcnou cenu:

znaãkov˘ poãítaã Fujitsu Siemens. Po-

dûkování si samozfiejmû zaslouÏí i uãite-

lé, ktefií t˘my vedli a vûnovali se sv˘m

t˘mÛm nad rámec sv˘ch povinností.

SoutûÏ v‰ak je‰tû nekonãí! Do mezi-

národního kola postupuje kromû ães-

k˘ch vítûzÛ také dal‰ích devût t˘mÛ

z kaÏdé kategorie. Je mezi nimi je‰tû je-
den zástupce mûsta - opût z Gymnázia
Hladnov: soutûÏní t˘m ve sloÏení Lu-
cie Îoltá, Veronika Îoltá, Marie Za-
gorová, Veronika Horáková, Kristina
·tûpánovská a Hana Rajsiglová s ve-
doucím Jifiím Pta‰kem. Jejich prezen-
tace se jmenuje Prostitution. Celoev-

ropské v˘sledky vyhlásí v srpnu 2004

mezinárodní porota v Mnichovû. 

Kdo se stal mezinárodním vítûzem le-

to‰ního roãníku soutûÏe a dal‰í informa-

ce o pfiipravovaném roãníku se dozvíte

na www soutûÏe: www.siemens.cz/mul-

timediaprojekt.  Ondfiej Sedláãek,
kanceláfi soutûÏe Mládí a vûdûní

(redakãnû upraveno)

Gymnázium ve Slezské Ostravě boduje v soutěži Join Multimedia 2004



Nepřehlédněte
SMO, mûstsk˘ obvod Slezská Os-

trava, jako dotãen˘ územní samos-

právní celek, obdrÏel od Krajského ú-

fiadu Moravskoslezského kraje ve

smyslu zákona ã. 100/2001 Sb., o po-

suzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících

zákonÛ, oznámení zámûru „Pro-
dlouÏení sbûraãe B do Radvanic“.

Pfiedmûtná stavba bude fie‰it pro-

dlouÏení kanalizaãního sbûraãe

B jednotné stokové sítû na území

mûstsk˘ch obvodÛ Slezská Ostrava

a Radvanice a Bartovice. Celková

délka navrÏeného sbûraãe B je

7405,5 m a dal‰ích stok (pfiípojek 

apod.) 774,1 m. Na trase bude 180 ks

vstupních ‰achet.

Trasa sbûraãe je v pfieváÏné ãásti

vedena v soubûhu s fiekami Lucina

a Ostravice, a to po jejich pravé stra-

nû. Sbûraã bude realizován ãásteãnû

v otevfieném v˘kopu, ãásteãnû bez-

v˘kopov˘mi technologiemi. Realiza-

ce stavby bude nároãná, trasa je té-

mûfi v celé délce vedena zastavûn˘m

a geologicky sloÏit˘m územím. Od-

padní vody budou pfiivedeny do stá-

vající ãerpací stanice Muglinov, od-

kud budou pfieãerpávány na lev˘ bfieh

Ostravice a pfiivedeny do ústfiední

ãistírny odpadních vod. Stavba u-

moÏní odvedení odpadních vod od 

26 126 obyvatel Ïijících v zájmovém

území a v˘raznû pfiispûje ke kvalitû

Ïivota obyvatel Ostravy. SníÏením

mnoÏství vypou‰tûn˘ch odpadních

vod pfiímo do fiek dojde ke zlep‰ení

jakosti vody v Ostravici i Lucinû. In-

vestorem a majitelem sbûraãe B bude

Statutární mûsto Ostrava, provozova-

telem sbûraãe budou Ostravské vo-

dárny a kanalizace a.s. Ostrava.

Pfiedpokládan˘m termínem zahá-

jení stavby je rok 2005, ukonãení se

pfiedpokládá v roce 2008.

Alena HolaÀová, 
odbor v˘stavby, ÎP a VH

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody letos vy-

hlásil první roãník tohoto projektu, jehoÏ

cílem je zabránit narÛstajícímu úbytku Ïi-

voãichÛ a rostlin z na‰í pfiírody. Zjistilo se,

Ïe tento úbytek rozmanitosti se projevuje

pfiedev‰ím v okolí lidsk˘ch sídel. A zde je

pfiímá návaznost na na‰e zahrady, pfiído-

mní zahrádky a tudíÏ i zahrádkáfie.

Zásadní zmûny v uÏívání zahrad v dobû,

kdy pomûrnû levnû koupíme jakékoliv

mnoÏství a jak˘koliv druh ovoce a zeleni-

ny bez ohledu na sezonu, zpÛsobují, Ïe za-

hradní plochy, hust˘mi ploty uzavfiené

pfied vefiejností, se stávají obytnou zonou,

témûfi souãástí bytu. Zahrady pak vylep‰u-

jeme cizokrajn˘mi dfievinami a pûstûn˘m

trávníkem, hoblovan˘m témûfi kaÏd˘ t˘den

sekaãkami. A dÛsledek? Trávník je sice

pohledn˘ (pokud ho pfiihnojíme a zalévá-

me ), ale témûfi sterilní. Navíc témûfi bûÏnû

pouÏíváme chemii na niãení plevelÛ apod.

Dosti ãasto vítûzí my‰lenka, Ïe nejlep‰í za-

hrada je vybetonovaná, maximálnû natfiená

na zeleno. 

Sekaãky s travním porostem likvidují

v trávû ve‰ker˘ Ïivot. Brouci, hmyz mizí

a v dÛsledku toho s nimi i hmyzoÏraví ptá-

ci, mot˘li, jeÏci, je‰tûrky. Nemají dostateã-

n˘ zdroj obÏivy. Ve v˘sadbách se nám uÏ

nelíbí na‰e pÛvodní druhy (jsou málo

atraktivní), hojnû vysazujeme jehliãiny,

mezi nimi i hostitele chorob ovocn˘ch dfie-

vin, napfiíklad rzi hru‰kové (pfiezimuje na

chvojce klá‰terské), která potom niãí hru‰-

nû. Ptáci potom nejenÏe nemají obÏivu, ale

nemají ani kde hnízdit. Mnohdy chybûjí

vodní plochy jako napajedla ptákÛ a místa

pro jejich koupání. Kdo vidûl, jak se koupe

vrabec nebo kos, ví, jaká je to krásná podí-

vaná a rád jim to umoÏní. Voda rovnûÏ

souvisí s v˘skytem Ïab a jiné vodní havûti.

Prostû pÛvodní vesnické zahrady tak, jak

se obdûlávaly je‰tû pfied nedávn˘m ãasem,

uÏ témûfi neexistují. Byly to zahrady pod-

statnû vût‰í, hospodáfiské, ekologicky ob-

hospodafiované.

Úkolem projektu „Îivá zahrada“ je pfie-

tváfiet zahrady tak, aby se do blízkosti na-

‰ich obydlí vrátili v optimálním mnoÏství

ptáci, obojÏivelníci, brouci i hmyz. To v‰e

na sobû závisí. Je tfieba si uvûdomit, Ïe

ve‰ker˘ Ïivot závisí na rostlinách! Je tfieba

zabránit úbytku rozmanitosti! Je nutné vy-

sazovat pÛvodní stromy a kefie jak okrasné

(hlavnû medonosné – skalníky, hlo‰iny,

mahonie, ‰ípky, trnky), tak ovocné a také

u kvetoucích rostlin volit maximální roz-

manitost, v pfiíhodn˘ch místech vysévat

i jetelotrávy, divizny velkokvûté apod.

KvÛli hnízdûní ptákÛ je tfieba volit husté

kefie, osazovat budky, instalovat krmítka.

Na vefiejn˘ch prostranstvích by se mûly

objevovat lípy, jefiáby, trnky, dfii‰Èály,

skalníky, hlochy, hlo‰iny – ãeské olivy, ra-

kytníky, ptaãí zob, mahonie, ale i okrasné

jablonû, tfie‰nû ptáãnice, akáty…

Zapojme se do tohoto projektu, o kte-

rém jistû je‰tû usly‰íme více, abychom oÏi-

vili zelenou oázu a minimalizovali betono-

vou dÏungli. Jaromír Jan‰ta,
âZS Ostrava – Muglinov

(redakãnû upraveno)
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Proč ráda navštěvuji
Denní centrum

Bydlím v Domû s peãovatelskou

sluÏbou na Hefimanické ulici ve Slez-

ské Ostravû. Ráda pob˘vám v místním

Denním centru, kde se o nás seniory

stará geriopracovnice Marie Hrabov-

ská. Nedávno pro nás pfiipravila vyprá-

vûní na téma „Oko – do du‰e okno“. U-

vafiila nám ãaj „pro dobr˘ zrak“ a pak

nás poutavou formou seznámila se

spoustou zajímavostí o oãích. Nauãili

jsme se také jednoduché oãní cviky,

zavzpomínali na rÛzná rãení a pfiísloví

o tomto smyslovém orgánu. Zajímavé

a pouãné povídání zakonãila paní Hra-

bovská stylovû: „Zavfiete oãi, odchá-

zím.“

Prostfiednictvím Slezskoostravsk˘ch

novin bych ráda pozvala v‰echny seni-

ory z okolí, aby se do Denního centra

pro seniory na Hefimanické ulici pfii‰li

pobavit, pouãit, zacviãit.

Jifiina Dedková

Škola v novém

Projekt Živá zahrada

O Speciálních ‰kolách Na Vizinû jste

jiÏ ãetli v minul˘ch ãíslech Slezskoostrav-

sk˘ch novin. V tomto vydání bychom Vás

rádi informovali o sportovní akci, která

v ãervnu probûhla na hfii‰ti u na‰í ‰koly.

UÏ její název „Vizinská olympiáda“

napovídá, Ïe toto sportovní klání v duchu

fair play pofiádáme pro v‰echny dûti ‰koly

bez ohledu na vûk a zdravotní handicap.

Sportovní klání probíhalo tfii dny. V prv-

ním soutûÏili Ïáci prvního stupnû, bûhem

dal‰ích dvou star‰í dûti. Závûreãn˘ch sou-

tûÏí se zúãastnili nejlep‰í sportovci ‰koly.

Vítûzové v jednotliv˘ch disciplínách ob-

drÏeli nejen diplomy a dárky, ale i sladké

odmûny, na které nám sponzorsky pfiispûl

ÚMOb Slezská Ostrava.

Také odmûny pro úãastníky taneãní

soutûÏe, pofiádané u pfiíleÏitosti Dne dûtí,

a ocenûní pro na‰eho Ïáka Jaroslava Va-

Àáãka za vynikající reprezentaci na‰í ‰ko-

ly a mûsta na celostátní soutûÏi ÏákÛ spe-

ciálních ‰kol v lehkoatletickém ãtyfiboji

jsme mohli zajistit díky finanãní podpofie

ÚMOb Slezská Ostrava a zejména paní

místostarostce J. Grossmannové.

Pod hlaviãkou Speciálních ‰kol jsme

tedy nezaháleli a zaznamenali jsme první

úspûchy, na které chceme navázat i v pfií‰-

tím roce.

Zahajujeme vyuãování v pfiípravné tfií-

dû pro pûtileté dûti, které se budou pfiipra-

vovat na vstup do základní ‰koly, zavádí-

me v˘uku anglického jazyka, ve ‰kole vy-

bavujeme novou keramickou dílnu. Pro

Ïáky pfiipravujeme zájmové krouÏky

s rÛzn˘m zamûfiením.

·iroká vefiejnost mÛÏe vyuÏít prostor

na‰í ‰koly pro organizování sportovních,

kulturních nebo spoleãensk˘ch akcí.

Na závûr bych chtûla je‰tû jednou po-

dûkovat za v‰estrannou podporu, jíÏ se

nám od Úfiadu mûstského obvodu Slezská

Ostrava dostává. Pfieji v‰em pfiíjemné pro-

Ïití prázdnin a dovolen˘ch a tû‰ím se na

dal‰í spolupráci v novém ‰kolním roce.

Mgr. Emílie Macháãková,
fieditelka ‰koly

Upozornění chovatelům psů 
na hromadné očkování psů proti vzteklině

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zaji‰Èuje i v leto‰ním roce 2004 hromadné oãkování psÛ proti vzteklinû. Oãková-

ní provede MVDr. Barbora Jelonková u psÛ star‰ích neÏ 6 mûsícÛ.

Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následujících termínech:

Datum hodina k.ú. místo oãkování
1. 9. 14.30 – 15.00 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy ulice

15.15 – 16.00 Koblov u hasiãské zbrojnice

16.15 – 17.00 Anto‰ovice u restaurace U LacinÛ

2. 9 14.15 – 15.00 Sl. Ostrava Kamenec, prostor pod silniãním mostem

v úrovni sjezdu na Muglinov

15.15 – 16.00 Hraneãník prostor u tramvajové smyãky

16.30 – 17.30 Sl. Ostrava Na Jánské, pfied restaurací SENEKA

3. 9. 14.30 – 15.30 Kunãice u hasiãské zbrojnice

15.45 - 16.45 Kunãiãky u stfiediska Svazu chovatelÛ

6. 9. 14.30 – 15.30 Muglinov Na Li‰ãinû, u stfiediska Svazu chovatelÛ

16.00 – 17.00 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské zbrojnice

UPOZORNùNÍ:
Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 70,- Kã. Poplatek bude vybírán v místû oãkování. V cenû je zahr-

nut veterinární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o oãkování. Za vystavení nového oãkovacího prÛ-

kazu bude úãtováno 5,- Kã.

Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi byli opatfieni náhubkem a pfiivádûla je dospûlá osoba.

Náhradní termín oãkování se nestanoví! Majitelé psÛ mají moÏnost nechat psy dovakcinovat ve kterékoliv veteri-

nární ordinaci.

Odbor financí a rozpoãtu


