
VáÏení obãané, 

vzal jsem si jako ãlen zastupitelstva za

povinnost poznat ná‰ obvod Slezská

Ostrava se v‰emi zákoutími od Kunãic

aÏ po Anto‰ovice a od Ostravice po ka-

tastrální hranice Rychvaldu, Michál-

kovic a Radvanic. âásteãnû jsem cho-

dil pû‰ky, ãásteãnû jezdil na kole a pfii-

tom jsem mapoval ãerné skládky.

S hrÛzou jsem zjistil, Ïe nûktefií obãané

povaÏují pozemky, které jim nepatfií,

za jednu velkou skládku. Likvidace

ve‰ker˘ch tûchto skládek by pfii‰la ob-

vod na statisíce. Rozpoãet na ãinnost

obvodu, kter˘ byl schválen zastupitel-

stvem na leto‰ní rok, je vyrovnan˘. To

znamená, co máme, to mÛÏeme utratit.

TakÏe na likvidaci ãern˘ch skládek pe-

níze jiÏ nezb˘vají.

Myslím si, Ïe kaÏd˘ kousek lesa, kte-

r˘ je na na‰em katastrálním území, by

mûl slouÏit k odpoãinku a Ïe obãan, kte-

r˘ nav‰tíví tato místa, by nemûl zakopá-

vat o plastové láhve, pohozené ojeté

pneumatiky a rÛzné harampádí. A kdyÏ

se posadí, tak do mechu a ne na sklo.

Dal‰ím ne‰varem jsou krádeÏe ko-

vov˘ch pfiedmûtÛ. Zaãalo to litinov˘mi

kryty od vefiejného osvûtlení, které

musely b˘t nahrazeny plastov˘mi kry-

ty, a teì to pokraãuje krádeÏemi mfiíÏo-

v˘ch vík kanálov˘ch vpustí. Z dÛvodu

bezpeãnosti musejí b˘t jak kryty, tak

víka nahrazeny okamÏitû. Problémem

jsou rovnûÏ sprejefii, ktefií, jen co se 

opraví a vymaluje nûjaká ãekárna, bû-

hem nûkolika dnÛ její zdi poãmárají

rÛzn˘mi klikyháky a podivn˘mi vzka-

zy. OdstraÀování tûchto ne‰varÛ stojí

obvod Slezská Ostrava nemalé finanã-

ní prostfiedky a tyto peníze pak chybûjí

v plánovaném rozpoãtu, napfiíklad na

opravu domÛ, chodníkÛ, sekání trávy

apod.

Vûfiím, Ïe vût‰ina nás obãanÛ chce

Ïít v pfiíjemném a bezpeãném prostfie-

dí. Proto se obracím na Vás, váÏení ob-

ãané, abyste byli nápomocni a mûli

dost morálních sil, pokud se stanete

svûdky tûchto nekalostí, upozornili ty

osoby, které se proviÀují proti zákonu

i dobr˘m mravÛm, aby tak neãinily,

a pokud Vás neuposlechnou, abyste

nahlásili jejich ãinnost Mûstské policii.

Taková upozornûní nelze brát jako 

udávání, ale jako prohlá‰ení, Ïe nebu-

deme nepfiizpÛsobiv˘m obãanÛm ustu-

povat a podporovat je pfii jejich ne-

správném chování.

Vyz˘vám rovnûÏ ty obãany, ktefií se

chovají neukáznûnû, aby od svého jed-

nání upustili. Obvod dvakrát do roka

pfiistavuje kontejnery na odklizení

pfiedmûtÛ, jeÏ nelze do bûÏn˘ch popel-

nic (které musí mít kaÏd˘ obãan) umís-

tit. „Sbûraãe“ kovÛ bych chtûl upozor-

nit, Ïe ten, kdo vûdomû obnaÏí na elek-

trickém osvûtlení dráty nebo ukradne

kryt kanalizaãní vpustû, se nejen do-

pou‰tí trestného ãinu krádeÏe obecního

majetku, ale rovnûÏ ohroÏuje na zdraví

a moÏná i Ïivotû ostatní obãany. Ty

sbûrny, které vykupují tyto kradené

pfiedmûty, mohou pfiijít o licenci v pod-

nikání. A sprejerÛm bych chtûl vzká-

zat, Ïe niãí práci druh˘ch a zohyzìují

vzhled obvodu.

TakÏe, pokud se nám v‰em povede

ukonãit tuto nekalou ãinnost, budeme

mít v mezilidsk˘ch vztazích blíÏ k so-

bû. A bude to ku prospûchu nás v‰ech.

Zdenûk Martínek,
ãlen Zastupitelstva MOb 
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Slovo zastupitele

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.

Ilustraãní foto: archiv SON

10% sleva ze vstupného

na Slezskoostravsk˘ hrad

11. a 12. 9. 2004

VáÏení spoluobãané,

srdeãnû Vás v‰echny, mladé i dfiíve

narozené, zveme na 11. a 12. záfií na 

oslavy 775. v˘roãí zaloÏení slovanské

osady Slezská Ostrava. Akce nazvaná

Pohádkov˘ hrad probûhne na Slezsko-

ostravském hradû po oba uvedené dny

od 9.00 do 18.00 hodin.

Náv‰tûvníci budou mít moÏnost

vrátit se o nûkolik století zpût a 11. 9.

od 10 hodin se zúãastnit v doprovodu

panstva, zbrojno‰Û, kejklífiÛ a fiemesl-

níkÛ prÛvodu od Slezskoostravské

radnice na Slezskoostravsk˘ hrad, kde

pro nû bude pfiipraven den pln˘ zábavy

i pouãení.

KaÏdou hodinu zde bude zaãínat

pfiedstavení s pohádkov˘mi postava-

mi, zkrátka nepfiijdou ani milovníci

soubojÛ, obdivovatelé fiemesel ãi chut-

ného jídla a lahodného moku.

Zábavnou formou si osvûÏí znalosti

o v˘voji a dûjinách Slezské Ostravy

i dûti. Pofiadatelé se tû‰í na jejich v˘-

kresy s tématikou „Slezská Ostrava

vãera, dnes a zítra“, které jsou pod-

mínkou pro vstup dûtí zdarma. V‰ech-

ny náv‰tûvníky jistû potû‰í taneãní,

kejklífiská, ‰ermífiská a divadelní pfied-

stavení.

K dostání budou triãka s obrázky

Slezskoostravské radnice a Slezsko-

ostravského hradu od akademického

malífie A. Kroãi, pamûtní mince

a mnoho dal‰ích zajímavostí.

NezapomeÀte si vystfiihnout pfiilo-

Ïen˘ kupon, neboÈ Vás – obãana obvo-

du Slezská Ostrava – zv˘hodní a zaji-

stí Vám 10% slevu ze vstupného.

Podrobn˘ program s plánkem a vy-

znaãením jednotliv˘ch zábavních sta-

novi‰È najdete po vstupu na hrad na

hradním nádvofií. Ve veãerních hodi-

nách vám zahraje k poslechu i k tanci

skupina Babylon.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

Pozvání na Slezskoostravský hrad

V leto‰ním roce si pfiipomínáme

775. v˘roãí od první písemné zmínky

o Slezské Ostravû. Listinu vydal roku

1229 papeÏ ¤ehofi IX. a povoluje v ní

klá‰teru v T˘nci u Krakova vybírání

desátkÛ mj. ze vsi Ostrawy. Obec je

jmenována bez pfiívlastku, a to proto,

Ïe byla v Opolsku, respektive ve Slez-

sku, jediná. S pfiívlastkem Slovanská

(Wendisch) je uvádûna aÏ v listinû

z roku 1380, kdy tû‰ínsk˘ kníÏe Pfie-

mysl kupuje od Arno‰ta z Tvorkova

dûdiãné fojtství v Tû‰ínû a „pou‰tí za

nû panství naz˘vané Wendisch Ostra”.

Od toho roku byly tedy pouÏívány pro

ves názvy Wendische Ostrau v nûmec-

k˘ch a Sclavo Ostravia v latinsk˘ch pí-

semnostech. Moravská Ostrava mûla

tehdy pfiívlastek Nûmecká.

Název Polská Ostrava se poprvé ob-

jevuje v listinû z roku 1434. V ní se 

uvádûjí bratfii Arno‰t, Ondfiej, Zbynûk

a Jan z Tvorkova a z Polské Ostravy.

První uÏití názvu Slezská Ostrava se

objevilo jiÏ v roce 1767, ale úfiednû by-

lo potvrzeno aÏ r. 1919.

Jak se měnil název Slezské Ostravy

✁

✁
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Září v knihovnách

Nepřehlédněte 

Problém: Nedůstojné bydlení v Kunčičkách?

Privatizace bytového fondu
městského obvodu Slezská Ostrava

V poslední dobû se mnoÏí stíÏnosti

obãanÛ z Ostravy-Kunãiãek na ne-

uspokojiv˘ stav domÛ a bytÛ a na ne-

pfiizpÛsobivé spolubydlící. Jednotliv˘-

mi pfiípady se zab˘váme, ale vedení

na‰eho mûstského obvodu, bohuÏel,

nemá potfiebné kompetence k fie‰ení

stíÏností. Vût‰inou se jedná o zanedba-

n˘ bytov˘ fond Správy majetku, OKD,

a.s., vlastníka vût‰iny pozemkÛ a obyt-

n˘ch domÛ.

Na základû petice obãanÛ, se kterou

jsem byla seznámena a s níÏ nelze neÏ

souhlasit, se znovu pokusíme dlouho-

dob˘ problém fie‰it a snad koneãnû vy-

fie‰it ke spokojenosti v‰ech slu‰n˘ch li-

dí.

Text petice spolu s postupy a v˘-

sledky jednání bude zvefiejnûn v dal-

‰ím ãísle Slezskoostravsk˘ch novin.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

Statutární mûsto Ostrava, mûstsk˘

obvod Slezská Ostrava, jako dotãen˘

územní samosprávní celek a dotãen˘

správní úfiad obdrÏel od Krajského 

úfiadu Moravskoslezského kraje ve

smyslu zákona ã. 100/2001 Sb., o po-

suzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zá-

konÛ, oznámení zámûru „V˘robní ha-
la Shimano v Ostravû-Kunãicích
Shimano CF Production“, k.ú Kun-

ãice nad Ostravicí, areál ADEMKO,

b˘valé Vítkovické stavby.

Oznamovatel : Shimano Czech Re-

public s.r.o., zastoupen˘ spoleãností

Technoprojekt, a.s., Havlíãkovo ná-

bfieÏí 38, 730 16 Ostrava. 

Do oznámení vefiejnost mÛÏe nahlí-

Ïet, ãinit si v˘pisy, opisy, pfiípadnû ko-

pie do 3. 9. 2004, dokumentace je

k nahlédnutí na odboru v˘stavby, Ïi-

votního prostfiedí a vodního hospodáfi-

ství ÚMOb Sl. Ostrava, dvefie ã. 312,

2. patro, nám. J. Gagarina 5, Slezská

Ostrava. K danému zámûru lze zasílat

svá písemná vyjádfiení na adresu:

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kra-

je, odbor Ïivotního prostfiedí a zemû-

dûlství, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava.

Tato informace vã. textové ãásti je

rovnûÏ zvefiejnûna na internetu na 

adrese www.kr-moravskoslezsky.cz,

E.I.A a IPPC, odkaz Seznam posuzo-

van˘ch aktivit E.I.A. podle zákona ã.

100/2001 Sb., v platném znûní.

Informace o zvefiejnûní zámûru je

rovnûÏ vyvû‰ena na úfiední desce od

13. 8 do 3. 9. 2004. Alena HolaÀová,
odbor v˘stavby, ÎPaVH

VáÏení obãané,
dovolujeme si Vás touto cestou infor-

movat, Ïe na‰e spoleãnost byla na zá-

kladû v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení po-

vûfiena realizací prodeje bytového fon-

du z vlastnictví Statutárního mûsta Os-

travy, svûfieného Mûstskému obvodu

Slezská Ostrava. Jedná se o ty byty

a domy, jejichÏ seznam byl schválen

Zastupitelstvem mûstského obvodu

Slezská Ostrava 25. 9. 2003. V souãas-

né dobû probíhají pfiípravné práce pro

sestavování nabídek k prodeji, a to vy-

hotovování znaleck˘ch posudkÛ, které

jsou základem pro stanovení kupní ce-

ny, a pfiíprava ve‰ker˘ch podkladÛ pro

stanovení ceny zastupitelstvem. Pfied-

pokládáme, Ïe v mûsících fiíjnu a listo-

padu budete obesláni konkrétní nabíd-

kou s uvedením cen a variant prodeje.

Následnû budete zváni na informaãní

schÛze, kde Vás zástupci na‰í spoleã-

nosti seznámí s procesem prodeje, dal-

‰ím postupem a harmonogramem pro-

deje. Na‰e spoleãnost Vám bude zaji‰-

Èovat ve‰ker˘ potfiebn˘ servis k úspû‰-

né realizaci prodeje. Ve‰keré Va‰e do-

tazy Vám zodpovíme na níÏe uvedené

zelené lince, rovnûÏ v dobû rozesílání

nabídek poãítáme s otevfiením kontakt-

ního stfiediska, kde se Vám budeme vû-

novat individuálnû.

Na‰í snahou bude úspû‰nû Vás pro-

vést cel˘m procesem privatizace od ro-

zeslání nabídek prodeje domu aÏ po

dobu, kdy se stanete vlastníky nemovi-

tosti, a to v souladu s urãen˘mi pravi-

dly a termíny. ISA CONSULT s.r.o.

ISA CONSULT s.r.o., Palackého
129, 738 01 Fr˘dek-Místek

558 435 811, 558 647 014

ZELENÁ LINKA 800 100 115

isa@isarege.cz   www.isarege.cz

V Muglinově 
budou instalovány

solární panely
Komín o v˘‰ce 42 m u Ústavu so-

ciální péãe v Muglinovû rozebrali

stavbafii na jeho souãasnou v˘‰ku 9

metrÛ. Komín museli demontovat

po skruÏích, jejichÏ váha se pohybo-

vala mezi osmi a tfiinácti tunami. Do

zbylého devítimetrového betonové-

ho válce bude vestavûna akumulaãní

nádrÏ. Samotná kolektorová plocha

v rozsahu 410 metrÛ ãtvereãních bu-

de umístûna na stfiechu jízdárny 

ústavu. Speciální kolektory budou

importovány ze ·t˘rského Hradce.

Teplo získané v tomto solárním

systému bude slouÏit k ohfievu uÏit-

kové vody pro ústav. Podle odborní-

kÛ se bude jednat o nejvût‰í tzv. níz-

koprÛtoãn˘ solární systém v âeské

republice.

A opût je tady záfií a nov˘ ‰kolní rok

a s ním Vás, milí ãtenáfii, opût zveme

do knihoven, kde jsme pro Vás pfiipra-

vili mnoho zajímavostí.

Rádi Vám pfiipomeneme, kdy a kde

nás mÛÏete nav‰tívit, co je u nás nové-

ho a na co se mÛÏete tû‰it.

Knihovna na ulici Hladnovské
v Muglinovû

Tel. ã. 596 248 123

Pondûlí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Úter˘ 12.00 -16.00

âtvrtek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Registraãní poplatky:

ekonomick˘ aktivní 100,- Kã

studenti, dÛchodci, nezamûstnaní,

Ïeny na MD 50,- Kã

dûti do l5 let 20,- Kã

dÛchodci nad 70 let zdarma. 

V této knihovnû je k dispozici pfií-

stup k INTERNETU za úhradu a do-

konce pro registrované – nezamûstna-
né ãtenáfie je moÏn˘ pfiístup na 

INTERNET 30 minut zdarma. Nutné

je prokázat se platn˘m ãtenáfisk˘m

prÛkazem a dokladem o registraci 

úfiadem práce.

Dûti se v knihovnû mohou zabavit

s CD-ROMY. 

Knihovna na ulici Dûdiãné
ve Slezské Ostravû

Tel. ã. 596 241 806

Pondûlí 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30

Úter˘ 12.00 – 15.00

âtvrtek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30

Registraãní poplatky:

tytéÏ jako u knihovny na Hladnovské

ulici.

Od 1. 8. 2004 je v této knihovnû

moÏn˘ bezplatn˘ pfiístup k INTER-
NETU. Zájemce o tuto sluÏbu musí b˘t

drÏitelem platného ãtenáfiského prÛka-

zu Knihovny mûsta Ostravy, dûti do 15

let musejí pfiedloÏit písemn˘ souhlas

rodiãÛ, u dûtí mlad‰ích 12 let vyÏaduje-

me první náv‰tûvu v doprovodu rodiãÛ.

Knihovna na ulici Holvekovû
v Kunãiãkách

Tel. ã. 596 237 155

Úter˘ 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

âtvrtek 9.00 – 11.00, 11.30 – 15 .00

Registraãní poplatky:

tytéÏ jako u knihoven na Hladnovské

a Dûdiãné ulici.

V této knihovnû je k dispozici pfií-

stup k INTERNETU za úhradu.

Knihovna na ulici Na Druhém
v Muglinovû

Tel.není (informace na tel. ãísle knihov-

ny na Hladnovské ul.– 596 248 123)

Pondûlí 9.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 

Registraãní poplatky:

ekonomicky aktivní 50,-Kã

studenti, dÛchodci, nezamûstnaní,

Ïeny na MD 30,- Kã

dûti do 15 let 20,- Kã

dÛchodci nad 70 let zdarma.

Knihovna na ulici Vrbické
v Hefimanicích

Tel. není (informace na tel. ãísle knihov-

ny na Hladnovské ulici – 596 248 123)

Úter˘ 9.00– 11.30, 12.00 – 16.00

Registraãní poplatky:

tytéÏ jako u knihovny v Muglinovû Na

Druhém.

Knihovna v Z· na Anto‰ovické ulici
v Koblovû

knihovna pouze pro dûti

Tel. není (informace na tel. ãísle

knihovny na Dûdiãné ul. - 596 241 806)

Pátek 11.00 – 14.30

Registraãní poplatky: 

dûti do 15 let 20,- Kã.

Pro dûti jsou v knihovnách pfiipravo-

vány nejrÛznûj‰í v˘tvarné akce, které

oznamujeme na plakátech v knihov-

nách, ve ‰kolách a v ãláncích ve Slez-

skoostravsk˘ch novinách.

Jarmila GunãagováFoto: archiv SON

Několik čísel 
o nezaměstnanosti

K 30. 6. 2004 bylo v Ostravû cel-

kem 28 771 evidovan˘ch uchazeãÛ

o zamûstnání, míra nezamûstnanosti

ãinila 18,2 %. Nejvy‰‰í míru neza-

mûstnanosti vykázal mûstsk˘ obvod

Vítkovice (37,1 %), po nûm následo-

val obvod Slezská Ostrava, kde bylo

2468 uchazeãÛ o zamûstnání, míra

nezamûstnanosti dosáhla tedy v˘‰e

27,1 %. Na tfietí pfiíãce tohoto pomy-

slného Ïebfiíãku se umístily Michál-

kovice s mírou nezamûstnanosti 24

procenta. 

Podle materiálu Úfiadu práce
v Ostravû

☎
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„U Keltičky” se opět kovají koně

Klub českých turistů zve

Nábor do družstva košíkové

Zajímavá akce, v jejímÏ prÛbûhu se

nejen pobavíte, ale dozvíte leccos zají-

mavého z oboru kováfiského, probûhne

4. záfií na Keltiãkovû ulici nad Slezsko-

ostravskou radnicí v muzeu kováfie

Keltiãky a jeho nejbliÏ‰ím okolí. Od 9

hodin zde bude probíhat program, bû-

hem nûhoÏ budou pfiedvádût své umûní

umûleãtí kováfii vãetnû kováfiského

mistra z Malé Morávky. Malífika Jar-

mila Duráková bude pfied oãima ná-

v‰tûvníkÛ malovat blízkou kapliãku.

Obraz potom daruje muzeu kováfie

Keltiãky. To si kaÏd˘ náv‰tûvník také

bude moci poprvé v jeho roz‰ífiené po-

dobû zdarma prohlédnout. Na své si

v rámci této akce jistû pfiijdou i dûti,

pro nûÏ budou pfiipraveny projíÏìky na

koni. Práci na hrnãífiském kruhu si ale

budou moci zkusit nejen ony, ale také

jejich rodiãe.

Foto památníku kováfii Keltiãkovi: archiv SON

Basketbalov˘ t˘m TJ Gymnázium

Hladnov provádí v záfií nábor chlapcÛ,

narozen˘ch v letech 1993, 1994

a 1995. V tûlov˘chovné jednotû, která

byla zaloÏena v roce 1989, hrají ko‰í-

kovou chlapci od 9 do 18 let. Pfies vel-

kou konkurenci v mládeÏnické ko‰í-

kové v Ostravû se mÛÏe pochlubit

mnoha úspûchy. Mimo jiné 9. místem

v extralize star‰ího dorostu a 1. mís-

tem v dorostenecké lize mlad‰ího do-

rostu. Nová sezona 2004/2005 zaãíná

od fiíjna a konãí na jafie v dubnu. BliÏ‰í

informace najdete na internetové adre-

se http://hladnov.webz.cz. V pfiípadû

zájmu se osobnû dostavte do tûlocviã-

ny gymnázia na Hladnovské ulici 35

ve Slezské Ostravû, a to v úterky

a ãtvrtky od 15.00 do 16.30 hod., nebo

v pátky do tûlocviãny V·B (vchod za

obchodním stfiediskem Plus Diskont)

od 16.00 do 17.30 hod. MoÏná je i te-

lefonická domluva - mobil: 737 381

996 (Mgr. Jan Sklenáfi). Spojení: tro-

lejbus ã. 101, 104, 106 a autobus ã. 22

(zastávka DÛl Petr Bezruã) nebo tro-

lejbus ã. 108 a 109 (zastávka Gymná-

zium). Jana Celárková

● S v˘stavbou obchodního centra

a úplnou zmûnou organizace autobuso-

vé dopravy v oblasti ústfiedního auto-

busového nádraÏí souvisejí následující

zmûny, platné od 29. 8.:

Pro linky ã. 21 a 28 zÛstává koneã-

nou zastávkou „Hotel Palace”.

Linka ã. 37 je ukonãena na zastávce

„Námûstí Republiky” (namísto b˘valé

koneãné „ÚAN”) a ve smûru z „Ná-

mûstí Republiky” je pro tuto linku zru-

‰ena zastávka „NádraÏí stfied”. 

Linka ã. 48 je ukonãena na zastávce

„Zimní stadion” (namísto b˘valé ko-

neãné zastávky „ÚAN”).

Linka Z3 namísto zastávky „ÚAN”

zastavuje na zastávce „Námûstí Re-

publiky”. Je zru‰ena autobusová za-

stávka „SenováÏná” a zastávka

„ÚAN” pro autobusy DP Ostrava a.s.

● Trolejbusová linka ã. 110 jezdí po

zmûnûné trase: Námûstí Republiky -

Zimní stadion - HusÛv sad - Most M.

S˘kory - Nám. J. Gagarina - Most Pio-

n˘rÛ - Nová radnice - Hornická polikli-

nika - Vozovna trolejbusÛ - Sad B.

Nûmcové - Námûstí S. âecha - Hlavní

nádraÏí.

Dodatek jízdního fiádu ODIS – ob-

last Ostrava s platností od 29. 8. si mÛ-

Ïete zakoupit ve v‰ech prodejnách

jízdních dokladÛ DP Ostrava a.s. Za

dodatek zaplatíte po pfiedloÏení kupo-

nu 5 Kã, bez kuponu 10 Kã. Disketa

s aktualizací elektronického jízdního

fiádu stojí 15 Kã.

Pozor na změny v městské hromadné dopravě

Základní umûlecká ‰kola U Jezu 4

v Muglinovû nabízí dûvãatÛm

a chlapcÛm v hudebním oddûlení

v˘uku zpûvu, hry na klavír, housle,

kytaru, pfiíãnou a zobcovou flétnu

a ve v˘tvarném oddûlení v˘uku

v‰ech v˘tvarn˘ch disciplín. BliÏ‰í

informace lze získat na tel. ã. 596

244 999.

Mgr. Eva Pilafiová, 
fieditelka ‰koly

Zájemcům o moštování
Mo‰tárna v Muglinovû poblíÏ Kul-

turního domu je otevfiena kaÏdé úter˘

a ãtvrtek od 15 hodin. Máte-li zájem

o mo‰tování vût‰ího mnoÏství ovoce,

je moÏno se telefonicky domluvit s pa-

nem Lumírem Salamonem na jiném

termínu (tel. ã. 728 284 340).

Den seniorů v zoo
Na sobotu 18. záfií 2004 zveme

v‰echny seniory na náv‰tûvu zoologic-

ké zahrady. Tradiãnû jiÏ pofiádáme

Den seniorÛ. Ti budou mít vstup zdar-

ma. Na seniory, ktefií budou mít zájem

o prohlídku s prÛvodcem, bude v 10.00

a 14.00 hodin u vrátnice zoo ãekat ná‰

pracovník. PrÛvodce se pfiizpÛsobí po-

ÏadavkÛm tûchto dfiíve narozen˘ch ná-

v‰tûvníkÛ. Stanislav Derlich

Bohatou tradici mûl b˘val˘ odbor

KâST Slezská Ostrava, pÛsobící od

20. do 40. let 20. století. V roce 1924

mj. postavil Bezruãovu chatu na Ro-

piãce. A právû na tomto beskydském

vrcholu se uskuteãní letos 28. záfií o-

slava 80. v˘roãí od otevfiení chaty.

Zájemci se mohou na místo dostat po

znaãen˘ch turistick˘ch trasách

z Morávky, ¤eky nebo Komorní

Lhotky. Ke koupi zde budou nabíze-

ny jubilejní suven˘ry a kniha o bes-

kydské turistice „Kudy chodím“.

Klub také prosí v‰echny pamûtní-

ky nebo jejich rodinné pfiíslu‰níky,

ktefií vlastní dokumenty, fotografie,

pohlednice ãi jiné archiválie, vzta-

hující se k ãinnosti KâST Slezská

Ostrava, aby se pfiihlásili u p. Jana

Sládka, tel. ã. 595 685 536, 776 126

091.

Pro lep‰í orientaci zvefiejÀujeme telefonní ãísla 
vedoucích odborÛ ÚMOb Slezská Ostrava

Vedoucí odboru bytového hospodáfiství: Ing. Pavel Slab˘ Tel. 595 225 133

Vedoucí odboru dopravy a komun. sluÏeb: Ing. Ilona Boro‰ová Tel. 595 225 150

Vedoucí odboru investiãního: Karel Klíma Tel. 595 225 177

Vedoucí odboru financí a rozpoãtu: Ing. Jifiina Gáliková Tel. 595 225 160

Vedoucí odboru majetkového: Jana Laseviãová Tel. 595 225 162

Vedoucí odboru organizaãního a vnitfiních vûcí: Sylva Kaiserová Tel. 595 225 182

Vedoucí odboru sociálních vûcí: Bc. Zdenûk Mat˘sek Tel. 595 225 126

Vedoucí odboru ‰kolství a kultury: Pavel Bernatsk˘ Tel. 595 225 175

Vedoucí odboru v˘stavby, ÎP a VH: Jaroslava Novotná Tel. 595 225 145

Důležitá telefonní čísla

Rekonstrukce
stadionu Bazaly

Znám˘ slezskoostravsk˘ stadion

pro‰el v leto‰ní ligové pfiestávce kvÛli

splnûní podmínek, stanoven˘ch âesko-

moravsk˘m fotbalov˘m svazem, roz-

sáhlou rekonstrukcí. Opravovány byly

vnitfiní ãásti hlavní tribuny a ochozy.

Ohrazením byly oddûleny sektory vlaj-

kono‰Û domácích a vlajkono‰Û hostÛ.

Roz‰ífiena byla také kapacita stadionu,

kter˘ nyní pojme 18 020 divákÛ.

● Dopoledne 17. 8. potû‰ily soubo-

ry, vystupující v rámci akce Folklor

bez hranic, mentálnû postiÏené klien-

ty v tûlocviãnû stacionáfie Ústavu so-

ciální péãe v Muglinovû. Zavítaly

sem soubor písní a tancÛ Mateník

z Prahy a jihokorejsk˘ soubor Eunyul

Talch’um. Vystoupení úãastníkÛ fes-

tivalu v tomto ostravském zafiízení

patfií jiÏ fiadu let k tradici. Organizáto-

fii festivalu tak umoÏÀují také mentál-

nû a fyzicky handicapovan˘m lidem

tû‰it se z krásy lidového umûní.

Krátce

Hromadné očkování
psů proti vzteklině
Opûtovnû pfiipomínáme termíny hro-

madného oãkování psÛ proti vzteklinû: 

1. 9. v Hru‰ovû u hfii‰tû u Lomonoso-

vovy ulice (14.30 – 15.00 hodin).

v Koblovû u Hasiãské zbrojnice (15.15

– 16.00 hodin), v Anto‰ovicích u restau-

race U LacinÛ (16.15 – 17.00 hodin).

2. 9. ve Slezské Ostravû na Kamenci,

v prostoru pod silniãním mostem 

v úrovni sjezdu na Muglinov (14.15 –

15.00 hodin), na Hraneãníku u tramva-

jové smyãky (15.15 – 16.00 hodin), ve

Slezské Ostravû Na Jánské, pfied res-

taurací SENEKA (16.30 – 17.30 ho-

din).

3. 9. v Kunãicích u Hasiãské zbrojni-

ce (14.30 – 15.30 hodin), v Kunãiã-

kách u stfiediska Svazu chovatelÛ

(15.45-16.45 hodin).

6. 9. v Muglinovû Na Li‰ãinû u stfie-

diska Svazu chovatelÛ (14.30 – 15.30

hodin), v Hefimanicích u hfii‰tû u Ha-

siãské zbrojnice (16.00 – 17.00 hodin).

Oãkování se t˘ká psÛ star‰ích neÏ 6

mûsícÛ.

Cena za oãkování je stanovena

smluvnû ve v˘‰i 70,- Kã.

BliÏ‰í informace byly zvefiejnûny

v minulém ãísle Slezskoostravsk˘ch

novin.
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PPoohhááddkkoovváá  rreessttaauurraaccee  FFAANNTTAASSIIAA  ss jjííddlleemm,,  kktteerréé  VVáámm  uuččaarruujjee

✦ příjemné posezení – možnost výběru ze tří 
pohádkových místností

✦ restaurace je klimatizována
✦ máte možnost platby stravenkami a platebními kartami
✦ velký výběr jídel a specialit včetně denního menu
✦ pivo Radegast, Plzeň a Kelt
✦ zajistíme a připravíme pořádání rodinných oslav, 

svateb, rautů, školení a jiných akcí
✦ možnost parkování před restaurací
✦ UBYTOVÁNÍ v luxusním apartmánu 

(obývací pokoj + posilovna + ložnice a velká koupelna)

(Jedna z na‰ich tfií 

místností je urãena 

pro nekufiáky)

Sleva 10 %

pfii pfiedloÏení

inzerátu

(platí do konce 

fiíjna)

Nabízí:

Objednejte si svÛj stÛl v pohádce a rezervujte 
apartmán na tel. ã. 596 244 405.

OOtteevvfifieennoo  ddeennnnûû  oodd  1111..0000  ddoo  2233..0000  hhooddiinn..
Bohumínská 67, 710 00 Slezská Ostrava

Tel. ã. +420 596 244 405
Tel. ã. +420 608 819 900

tel./fax: 596 243 808
e-mail: 

fantasia@fantasia-ov.com

www.fantasia-ov.com

● Praní a ãistûní pefií
● Dezinfekce pefií UV záfiením
● ·ití kvalitního loÏního prádla
● Renovace a ‰ití loÏních péfiov˘ch pfiikr˘-

vek z na‰eho i doneseného materiálu,
velik˘ v˘bûr sypovin

● Odvoz a dovoz v˘robkÛ 
(pro dÛchodce a invalidy zdarma)

● Hotové v˘robky zasíláme i na dobírku

NejniÏ‰í ceny v Ostravû, 
vysoká kvalita, ruãní plnûní.

Objednávky pfiijímáme nepfietrÏitû.
www.perik.cz

Mexická 32, Ostrava-Muglinov
Tel. ã. 596 245 031

603 867 289
603 175 739

Soukromá firma
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

http://www.hydropol-cz.com


