
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jedná-
ní Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 28. dubna 

2005 v Kulturním 
domě v Muglinově. 

Začátek v 15.00 hodin. 
Zasedání je veřejné.
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Dvanáctý obecní ples

Zajištění zimní údržby komunikací v obvodu 
Slezská Ostrava schvaluje vždy na podzim rada 
městského obvodu v dokumentu „Operační plán 
zimní údržby místních komunikací“. Podle něj 
zajišťuje zimní údržbu na komunikacích, po kte-
rých jezdí městská hromadná doprava (MHD), 
firma Ostravské komunikace, a.s. Zbytek míst-
ních komunikací, přilehlých chodníků a schodišť 
a všechny prostory u zastávek zajišťuje Městský 
obvod Slezská Ostrava prostřednictvím Technic-
kých služeb, a.s. Slezská Ostrava.
Konkrétně to představuje:
– 135 km místních komunikací II. a III. třídy
– 94,5 km chodníků
– 141 zastávek MHD
– 26 schodišť a pěších ramp pro chodce
– chodníky na hřbitovech a další veřejné plochy.

Zmíněných 135 km vozovek tvoří 376 ulic, 
rozdělených v operačním plánu do tří stupňů 
důležitosti podle časových lhůt pro odstraně-
ní nebo alespoň zmírnění závad ve sjízdnosti, 
resp. schůdnosti, způsobené povětrnostními 
vlivy (vyhláška MO, čís. 11/1997), takto:

I. stupeň: do 4 hodin (po spadu sněhu)
II. stupeň: do 12 hodin (po spadu sněhu)
III. stupeň: do 48 hodin (po spadu sněhu)
chodníky: do 24 hodin (po spadu sněhu).
Do I. stupně je dle „Operačního plánu ZÚ“ 

zařazeno celkem 66 ulic, do II. stupně 145 a do 
III. stupně 165 ulic.

Samostatnou kapitolou je úklid sněhu 
z chodníků. Zde je na místě konstatovat, že ne 
na všech chodnících zajišťuje údržbu Městský 
obvod Slezská Ostrava, protože podle výše 
zmiňované vyhlášky (paragraf 27) zodpovídá 

za stav chodníku přiléhajícího k nemovitosti 
její majitel, tedy v případě soukromých, re-
spektive firemních objektů jejich majitelé.

Při větším, respektive opakovaném spadu 
sněhu je velmi obtížné zajistit schůdnost v krát-
kém časovém úseku tak, jak by to občané potře-
bovali. Zvláště v případě opakovaného sněžení 
a teploty kolem bodu mrazu, kdy je sníh těž-
ký, jak se to stalo letos zhruba od 27. ledna do 
6. února, kdy mimo několikahodinových pře-
stávek sněžilo 12 dní.

Když jsme u toho vytrvalého sněžení na 
přelomu ledna a února t.r., chtěl bych ujistit 
obyvatele obvodu Slezská Ostrava, že pracov-
níci Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava 
v tomto období dělali vše, co bylo v jejich si-
lách, aby následky sněhové kalamity co nejdří-
ve odstranili. Pracovní čety v těchto dnech pra-
covaly v nepřetržitých směnách s minimálním 
odpočinkem.

Našli se samozřejmě občané, kteří s námi 
tento pocit nesdílejí a stěžují si na pomalé 
tempo úklidu v tomto uvedeném kritickém 
období. Těm se omlouváme a rádi bychom 
je ujistili, že pro spokojenost občanů dě-
láme a i v budoucnu uděláme vše, co bude 
v našich silách a technických možnostech. 
V této souvislosti apelujeme na majitele moto-
rových vozidel, aby své automobily odstavo-
vali v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb. tak, 
aby nebránily průjezdu čistících mechanismů, 
pluhů a vozidel. 

Ing. Pavel Kollár, 
ředitel Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava

(redakčně zkráceno)

Dne 4. února se uskutečnil již 12. obecní 
ples, který byl organizován Zastupitelstvem 
a Úřadem MOb Slezská Ostrava.

Tento ples se konal v Kulturním domě 
v Michálkovicích, jelikož náš obvod, který 
se skládá z osmi obcí, nemá tak reprezen-
tativní sál, a proto se v posledních letech 
konají tyto plesy mimo území naší obce. 
Kulturní dům bývalého Dolu Rudý říjen 
v Heřmanicích, kde by byl vhodný sál pro 
konání těchto plesů, je majetkem státní spo-
lečnosti DIAMO, která nechala tento Kul-
turní dům napospas nenechavcům, a ti jej 
vyplenili. Tento kulturní dům by mohl být 
převeden na obec Slezská Ostrava bezú-
platně, ale oprava by stála několik milionů 
korun, a tolik prostředků nemůže do této 
opravy investovat. To jen krátce na vysvět-
lenou, proč se tyto plesy konají mimo obec, 
a ted´ k průběhu samotného plesu.

Ples zahájila místostarostka MVDr. Bar-
bora Jelonková. Pořadatelé připravili pro 
účastníky plesu program, který navodil 
velmi příjemnou atmosféru, což bylo také 
vidět na lidech, kteří se bavili až do ran-
ního kuropění. Bohatá tombola měla díky 
podnikatelům našeho obvodu opět vyso-
kou úroveň. Personál restaurace, který se 
staral o to, aby nikdo netrpěl hladem a žíz-
ní, byl rovněž na úrovni.

Ples splnil po všech stránkách svou 
společenskou úroveň, a já věřím, že ve 
většině účastníků plesu zanechal jen pří-
jemné vzpomínky, kterých v dnešní uspě-
chané době není nikdy dost.

V příštím roce je nutné akci více propa-
govat, aby takto připravený ples byl obsa-
zený do posledního místa.

Zdeněk Martínek, člen Rady a Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava

K zimní údržbě komunikací ve Slezské Ostravě Platíme za pejsky
Upozorňujeme občany na povinnost úhra-

dy místního poplatku ze psů do 31. března 
příslušného kalendářního roku. Poplatek 
lze uhradit buď prostřednictvím zaslané slo-
ženky, nebo v hotovosti na odboru financí
a rozpočtu Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava, Gagarinovo nám. č. 5, 3. patro, dveře 
č. 409. Poplatek ze psů platí držitel psa. K vy-
měření poplatku je rozhodující skutečnost, 
kde má držitel trvalý pobyt nebo sídlo. Po-
platek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku je rozlišena podle ná-
sledujících kategorií:
- za psa chovaného v rodinném domku: 120 Kč
- za psa chovaného v bytovém domě: 1500 Kč
- za psa, který je využíván při podnikání: 1500 Kč
- za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu (dů-
chod je jeho jediným zdrojem příjmu): 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa se 
zvyšuje poplatek o 50%.

Podrobnější rozpis sazeb poplatku je 
uveden v Obecně závazné vyhlášce SMO 
č. 6/2003 o místním poplatku ze psů. Plné 
znění vyhlášky najdete na internetových 
stránkách úřadu: www.slezskaostrava.cz.

Zároveň připomínáme těm občanům, kteří 
již psa nevlastní (například z důvodu prodeje, 
ztráty či úhynu zvířete, popřípadě změny byd-
liště jeho majitele), aby tuto skutečnost nahlásili 
písemně správci poplatku (odbor financí a roz-
počtu, Gagarinovo nám. č. 5, 3. patro, kancelář 
č. 409). Pokud tak neučiní, dlužná částka za po-
platek ze psů neustále roste a správce poplatku 
ji bude na držiteli psa vymáhat.

Odbor financí a rozpočtu

Foto: archiv SON
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Mateřská škola na Bohumínské 
ulici 68/450 ve Slezské Ostravě

Školní vzdělávací program vychází 
z podkladů obsažených v rámcovém 
programu pro předškolní vzdělává-
ní. S dětmi pracujeme podle školního 
vzdělávacího programu „Hrajeme si 
celý den.“ Z toho vychází i naše ak-
tivity. Spolupracujeme s ekologickou 
společností VITA, RADAMOK, navště-
vujeme ZOO či různá divadelní před-
stavení. Ve spolupráci s Radou rodičů 
při naší MŠ pořádáme společenské 
akce, jako jsou maškarní ples, rozlou-
čení se školáky apod. Dle možností 
jezdíme na výlety a školu v přírodě. 
Ve školce máme kroužek anglického 
jazyka. Dětem s poruchou výslovnosti 
je poskytována logopedická péče.

Důraz klademe na všestranný roz-
voj osobnosti dítěte a hru.

Těšíme se na Vaše děti.
Marie Richtarová, ředitelka, tel.: 596 241 568
 
Mateřská škola na Zámostní uli-
ci 31/1126 ve Slezské Ostravě

MŠ se řídí vzdělávacím pro-
gramem „Máme se moc rádi a po-
znáváme svět”. Děti mají možnost 
navštěvovat výtvarný kroužek, 
dramatický kroužek – výuku ang-
lického jazyka,„hudební školičku“, 
plavecký výcvik (dle zájmu rodičů). 
Pro rodiče a děti pořádáme miku-
lášskou zábavu, vánoční besídku, 
karneval či zahradní slavnost.
Libuše Lankočí, ředitelka, tel.:. 596 241 745

Mateřská škola na Jaklovecké 
ulici 14/1201 ve Slezské Ostravě

V naší mateřské škole rodinného 
typu nabízíme individuální logopedic-
kou péči, „hudební školičku“ – hudeb-
ně pohybovou výuku pod vedením 
učitelky ze ZUŠ a výuku hry na flétnu.
Dále také cvičení na rehabilitačních 
míčích, do cvičení zařazujeme prvky 
jógy a aerobiku. Nezapomínáme na 
kulturní vyžití dětí – navštěvujeme 

s nimi divadla, koncerty, zoo a různé 
výstavy. Pořádáme pro ně mikulášské 
nadílky, karnevaly, oslavy Dne dětí 
a mnoho dalších akcí.
Hana Holcová, ředitelka, tel.: 596 248 172 

Mateřská škola na Slívově ulici 
11/631 ve Slezské Ostravě

V naší mateřské škole pracujeme 
podle školního vzdělávacího progra-
mu „Po prázdninách kluci, holky, spě-
chejte do naší školky“. Mateřská škola 
spolupracuje se ZOO Ostrava – děti 
absolvují přírodovědné procházky 
s průvodkyní. Dle možností se účast-
níme různých soutěží a kulturních 
akcí. Starší děti se aktivně zapojují do 
vzdělávacích programů ekologického 
sdružení VITA. Objekt MŠ se nachází 
v klidném prostředí a dětem je k dis-
pozici rozsáhlá školní zahrada.
Danuše Lhotská, ředitelka, tel.: 596 235 082

Mateřská škola na Chrustově 
ulici 11/1448 ve Slezské Ostravě

Naše mateřská škola pracuje v pro-
gramu „Začít spolu“, který klade dů-
raz na osobnostní rozvoj dětí, povzbu-
zování sebedůvěry a prožitkové učení. 
Budova MŠ se nachází v blízkosti zoo 
a je obklopena velkou zahradou. Své 
zájmy mohou děti rozvíjet v kroužcích 
keramiky, anglického jazyka či zobco-
vé flétny, v tanečním  nebo v počítačo-
vém kroužku.

Děti z MŠ se aktivně zúčastňují 
výtvarných a tanečních soutěží a fes-
tivalu „Ostravská mateřinka“. Pro 
rodiče a děti jsou organizovány pra-
videlné programy: karnevaly, zábavné 
zahradní slavnosti, akademie, škola 
v přírodě, návštěvy ZOO, noc v MŠ, 
divadelní představení a besídky pro 
seniory v domovech důchodců.

Přĳďte nás se svými dětmi navštívit
a prohlédnout si mateřskou školu.
Milena Kolková, tel.: 596 248 163

Mateřská škola na Požární ulici 
8/61 v Heřmanicích

Mateřská škola pracuje dle pro-
gramu „Začít spolu“ s nadstandard-
ními aktivitami. Třídy jsou smíšené, 
navštěvují je děti ve věku 3–6 let. 
V průběhu roku pořádáme školu 
v přírodě v Luhačovicích a bydlíme 
v hotelu Adamantino.

Organizujeme podzimní a zimní 
víkendové pobyty na Bílém Kříži. 
Děti se společně s rodiči mohou 
zapojit do akcí, jako jsou miku-
lášská nadílka, karneval, sběro-
vé akce. Děti mohou bezplatně 
navštěvovat kroužky: výtvarný, 
hudební a hasičský a kroužek pro 
bystré hlavičky.
Lenka Anežková, ředitelka, tel.: 596 236 278

Mateřská škola na Keramické 
ulici 8/230 v Muglinově 

Jedná se o jednotřídní mateřskou 
školu s útulným rodinným prostředím 
a stálým pedagogickým a správním 
kolektivem.

Dvakrát týdně zde probíhá pro děti 
s chybnou výslovností logopedická 
poradna. 

Děti se dle svého zájmu mohou 
zapojit do keramického kroužku, 
který je veden profesionálním vý-
tvarníkem a schází se jedenkrát 
týdně. V rámci pravidelných čin-
ností organizovaných během dne 
v mateřské škole jsou děti nejstarší 
věkové skupiny seznamovány se 
základy práce na počítači pomo-
cí speciálních výukových her pro 
předškolní děti. Pro děti jsou během 
roku organizovány čtyři jednodenní 
výjezdy do přírody Beskyd a Jesení-
ků a týdenní pobyt v přírodě. Děti 
mají možnost absolvovat deset lekcí 
předplaveckého výcviku. Součástí 
vzdělávacího programu mateřské 
školy je individuální práce s dětmi 
s odloženou školní docházkou pod 
vedením speciálního pedagoga.
Mgr. J. Chlopková, ředitelka, tel.: 596 242 536

Mateřská škola na Komerční uli-
ci 22a/704 v Muglinově

Naše mateřská škola se nachází 
v klidném prostředí u zástavby s ro-
dinnými domky. Budova dvoutřídní 
MŠ je obklopena velkou zahradou 
s dřevěnými lákadly pro dětskou 
hru – kladinkami, vláčkem, letadlem 
a pískovišti.

V naší MŠ se zaměřujeme na 
správný rozvoj řeči dětí, provozuje-
me logopedickou výchovu. Během 
roku společně s rodiči, občanským 
sdružením „Mláďata“, pořádáme 
společná setkání s vystoupením 
dětí: mikulášskou besídku, karne-
val nebo „Poděkování maminkám“, 
ale také tvůrčí akce: Velikonoční 
zdobení, dýňovou slavnost, pečení 
perníčků.

Rodiče se s námi mohou podí-
let na všech činnostech, pouze do 
školy v přírodě je nebereme. To 
proto, abychom se nemuseli dělit 
o poklad!
J. Štěpánová, ředitelka, tel.: 596 245 078

Mateřská škola Na Liščině 671/
12a v Hrušově

MŠ nabízí vzdělávací program: „Hra-
jeme si barevné kamínky“, podle něhož 
je všestranně a rovnoměrně rozvíjena 
dětská osobnost, dále 1 x týdně logope-
dickou péči a návštěvu „kreativního“ 
ateliéru. S dětmi navštěvujeme ZOO, 
kouzelnická i divadelní představení a ji-
né akce, vycházející z našich tradic.
Miroslava Kufová, ředitelka, tel.: 596 241 149

Mateřská škola na Nástupní uli-
ci 19/146 v Kunčičkách

Zápisy do MŠ 1. a 2. března 2005 bu-
dou spojeny se Dny otevřených dveří. 
Budova se nachází v klidném prostře-
dí. MŠ je jednotřídní. Dětem předškol-
ního věku zajišťujeme všestrannou péči 
podle školního vzdělávacího programu 
v úzké spolupráci s rodinou. Pořádáme 
kulturní a vzdělávací akce dle zájmu 
rodičů a dětí. Poskytována je individu-
ální logopedická péče. 

Děti mohou navštěvovat výtvarně-
keramický kroužek a aktivně se zapo-
jují do vzdělávacího programu a sou-
těží ekologického sdružení VITA.
Vlasta Knoppová, ředitelka, tel.: 596 237 320

Mateřská škola na Frýdecké uli-
ci 426/28 v Kunčicích

Naše MŠ je jednotřídní školou ro-
dinného typu s výchovně vzdělávacím 
programem VŠESTRANNÝ ROZVOJ. 
V MŠ probíhá odborná logopedická 
péče. V případě zájmu jezdíme na 
ozdravné pobyty a pořádáme kulturní 
i vzdělávací akce pro děti i rodiče.
Bc. Markéta Lipová, ředitelka, tel.: 596 237 927 

Mateřská škola na Chalupově 
ulici 1/1 v Antošovicích

MŠ pracuje podle školního vzdělá-
vacího programu s názvem „Svět na-
šich dětí“. Nabízí také nadstandardní 
aktivity: výuku hry na zobcovou flét-
nu, cvičení jógy, plavecký kurz, kera-
mický kroužek pod vedením odborné 
lektorky.
Marie Chrbiatová, ředitelka, tel.: 596 239 193

Mateřské školy městského obvodu 
Slezská Ostrava oznamují

Ve dnech 1. a 2. března se ve všech mateřských školách 
v městském obvodu Slezská Ostrava konají od 8.00 do 
15.30 hodin zápisy dětí na školní rok 2005/2006. Ředitelky 
těchto předškolních zařízení zvou k návštěvě a na všechny 
návštěvníky se již těší.
Přehled mateřských škol v MOb Slezská Ostrava



Šťastni, že jsou stále spolu 
a že mohou zavzpomínat na 60 
let společného života, oslavili 
manželé Otakar a Božena Pol-
cerovi, bydlící na ulici K Sal-
movci ve Slezské Ostravě, dia-
mantovou svatbu.

Poblahopřát jim přišla také 
členka rady našeho obvodu 
a předsedkyně komise pro 
občanské obřady a slavnosti 
Mgr. Marie Gospošová, která 
jim poděkovala za vše, co za 
své plodné životy vykonali, 
a před níž si také oba manželé 
jako symbol obnovení manžel-
ského slibu vyměnili prstýnky. 
„Harmonické manželství musí 
být založeno na lásce, toleranci, 

porozumění potřebám toho 
druhého, ale také na odpuště-
ní“, svorně tvrdili oba. A k ta-
kovému vztahu k manželství 
vedli manželé i své dvě dcery, 
které se přidaly ke gratulantům 
a rodičům poděkovaly za vše, 
co pro ně vykonali.

Pan Otakar pracoval od roku 
1945 až do odchodu do důcho-
du na Dole Zárubek, v letech 
1970–73 byl činný ve Sboru pro 
občanské záležitosti ve Slezské 
Ostravě a posléze se stal členem 
komise pro práci s důchodci. 
Paní Boženka byla prodavač-
kou textilu a vzorně se starala 
o domácnost a rodinu. 

Foto: archiv SON

Diamantová svatba
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Soutěž Europanostra
Dne 23. 1. 2005 skončila sou-
těž Europanostra, v níž mělo 
své zástupce i Gymnázium 
Hladnov. 

Europanostra 2004/2005 byla 
celostátní soutěž pro studenty 
středních škol o Evropské unii. 
Odehrávala se ve třech fázích: 
okresním, krajském a celostát-
ním kole. 

První kolo proběhlo formou 
testu 14. 10. 2004, kde se tým 
z hladnovského gymnázia ve 
složení Tomáš Krajčík, Irena 
Pohlová a Karolina Štenczlová 
umístil na první příčce a postou-
pil spolu s Gymnáziem na Vol-
gogradské ulici do druhého – 
krajského kola. 

V krajském kole čekal na tým 
složitý úkol, a to sepsání pro-
jektu formou žádosti o finanční
podporu ze strukturálních fon-
dů EU během jednoho měsíce. 
Tým dokázal sepsat kvalitní 
projekt, který splňoval přísná 
kriteria EU, a proto po odeslá-
ní k posouzení do Prahy čekala 
na tým ústní obhajoba Ostravě. 
Tady se 10. 12. 2004 sešli vítězo-
vé z jednotlivých okresních kol 
k obhajobě svých projektů. Ko-
mise, která projekty posuzovala, 
rozhodla o vítězném projektu, 
a tím bylo „Vzdělávací a inte-
grační centrum Ostrava“, tedy 
projekt vytvořený právě týmem 
z Hladnova.  Toto vítězství  bylo 
velkým úspěchem hlavně proto, 
že znamenalo pro tým také po-
stup do celostátního kola, a to 
jako jediného týmu z celého Mo-
ravskoslezského kraje! 

V celostátním kole, které se ko-
nalo v České Skalici 20. 1. – 23. 1. 
2005, soutěžily vítězné týmy 
z každého kraje. Jednotlivým 
týmům  byla přidělena členská 
země EU, kterou po celou dobu 
konání kola tým zastupoval, a to 
především při simulaci zasedání 
Rady Evropské unie, prezentaci 
země formou scénky a dalších 
aktivit konaných v celostátním 
kole. Týmu z Gymnázia Hlad-
nov bylo přiděleno Německo 
a dařilo se mu především ve 
vyjednávání v Radě EU o kon-
troverzních otázkách, které 
v současnosti unie řeší. Bohužel 
v závěrečném vyhlašování byla 
zveřejněna jména pouze týmů 
na prvních třech místech (které 
obdržely hlavní výhru – zájezd 
do Bruselu). Vyhrály týmy ze So-
kolova, Brna a Lanškrouna. Tým 
z Gymnázia Hladnov sice neví, 
na kterém místě skončil (4. – 14. 
místo), ale i tak si odnesl některé 
ceny a hlavně super zkušenosti 
a zážitky.

Ředitelství ocenilo repre-
zentaci školy dárkem věnova-
ným rodičovským sdružením.

Členové hladnovského týmu 
na závěr chtějí poděkovat všem,  
kteří je podporovali, a přejí 
mnoho úspěchů těm, kteří mož-
ná právě teď uvažují o tom, že 
se příštího ročníku soutěže Eu-
ropanostra zúčastní.

Více informací o soutěži na: 
h�p://www.europanostra.cz/

Tomáš Krajčík (kapitán týmu)

Úvěry na opravy obytných domů
Potřebujete–li úvěr na opravu Vašeho domu, potom nepře-

hlédněte údaje z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 o účelovém 
fondu oprav a modernizaci obytných domů na území městského 
obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvěrů z tohoto fondu 
v platném znění. Z tohoto fondu lze za podmínek stanovených 
touto obecně závaznou vyhláškou poskytovat účelové úvěry 
vlastníkům obytných domů na území městského obvodu, a to:

Jednotlivé druhy úvěrů lze 
slučovat, úvěr nelze poskytnout 
opakovaně na tentýž účel u jed-
noho domu.

Úvěry z fondu mohou získat 
jen fyzické a právnické osoby, 
které jsou vlastníky obytných 
domů na území městského 
obvodu, a to na základě žá-
dosti. Žádosti o úvěr eviduje 
odbor financí a rozpočtu, který
zpracovává z těchto podkladů 
materiály na schůze rady a za-
sedání zastupitelstva. Výběr 
žadatelů je prováděn čtvrtletně 
(v termínech konání rady a za-
stupitelstva).

Žadatel o úvěr musí podat na 
odboru financí a rozpočtu žá-
dost o poskytnutí úvěru. K této 
žádosti musí doložit: 
– u právnických osob zapsa-
ných v obchodním rejstříku vý-

pis z tohoto rejstříku (ne starší 
než 14 dnů), u právnických 
osob nezapsaných v obchodním 
rejstříku úřední doklad o jejich 
právní subjektivitě a statutár-
ním orgánu
– výpis z listu vlastnictví (ne 
starší než 14 dnů)
– stavební povolení nebo jiný 
příslušný doklad o přípustnosti 
stavebních prací, které jsou úče-
lem úvěru
– doklad o pojištění obytného 
domu
– ručení (při úvěru do 50 tis. Kč 
je nutné ručení jednou fyzickou 
osobou, při úvěru nad 50 tis. Kč 
je nutné ručení dvěma fyzický-
mi osobami).

Žádosti se všemi patřičnými 
doklady přĳímá paní Danu-
še Rašková na odboru financí
a rozpočtu.

Druh (účel) úvěru, úrok.sazba                                          Maximální výše                                

Oprava střechy, komínů, včetně 
klempířských prvků, starších 15 let (4%)

50 tis. Kč na jeden dům 
doba splatnosti: 5 let 

Zřízení ekologického topení ve 
stávajícím domě (5%)

do 40 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti: 3 roky

Dodatečná izolace domů, starších 10 let 
proti spodní vodě (4%)

do 50 tis.Kč na jeden dům 
doba splatnosti: 3 roky

Obnova fasády domu, včetně 
oplechování, výměna oken u domu 
staršího 15 let (4%)

do 30 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti: 5 let

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprchovacího koutu v bytě, kde dosud 
nebyly zřízeny (7%)

do 30 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti: 3 roky 

Nástavba domu provedená v souvislosti 
s opravou a modernizací domu, kterou 
vznikne nový byt (6%)

do 100 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti: 8 let

Vestavba bytu provedená v souvislosti 
s opravou a modernizací domu (6%)

do 100 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti: 8 let

Oprava kanalizační přípojky (4%) do 10 tis. Kč na jeden dům 
doba splatnosti: 3 roky

Připravuje se instalování bankomatu
Na základě žádostí, které přednesli občané v loňském roce na zasedání 

zastupitelstva, jednalo současné vedení obvodu jednak se zástupci České 
spořitelny, a.s., jednak s vlastníkem i nájemcem objektu DISKONT PLUS na 
Hladnovské ulici o instalování bankomatu. Bankomat bude u zmíněného 
obchodního centra instalován v co nejkratší době.

Josef Burkovič, místostarosta

Manželům Polcerovým blahopřeje Mgr. Marie Gospošová
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Změní dálnice 
D 47 život 
v Antošovicích?

I když první veřejná schůze 
o výstavbě dálnice proběhla 
v Antošovicích již 6. října 1994 
a po ní následovaly další v Kob-
lově, občané se jich téměř neú-
častnili, neboť nikdo nevěřil, že 
výstavba kolem obce se bude 
realizovat. Předloženo totiž 
bylo sedm alternativ. A uběhlo 
neuvěřitelných 10 let a dálnice 
s označením D 47091/2 do Pol-
ska se staví, a to i kolem Hru-
šova a Antošovic. Víme, že se 
jedná o důležitou strategickou 
stavbu pro ostravský region, 
nicméně z Antošovic zazněl ur-
čitý protest, ale ten měl být avi-
zován dříve a na pravém místě.

Směrem na Paseky totiž mu-
sely být vykáceny stoleté lípy, 
které musely ustoupit dálnici, 

a to připadalo antošovickým 
občanům velice nepřirozené 
a drastické. Odvoz zeminy po-
mocí těžkotonážních aut obča-
ny udivil.

Výstavba dálnice patří mezi 
největší stavby v historii obce 
a podle významu ji lze přirov-
nat pouze ke stavbě ochranných 
bunkrů ve 30. letech minulého 
století. Při jejich výstavbě ně-
kteří místní občané získali prá-
ci, někteří ubytovali vedoucí 
pracovníky, řídící stavby bunk-
rů, a tak získali v této krizové 
době finanční prostředky.

Dálnice učiní z Antošovic 
určitý ostrov. Obec bude ohra-
ničena z východu řekou Odrou 
a ze západu zmíněnou dálnicí. 
Komunikace na Koblov povede 
pod dálnicí, cesta na Šilheřovice 
bude řešena nadjezdem nad dál-
nicí. V projektu se rovněž počítá 
s nájezdem a výjezdem z dálni-
ce, které budou sloužit občanům 
z naší lokality, a to v místech 
rod. domku p. Bochenka.

Poslední možností opustit 
Antošovice zůstane ještě lávka 

přes Odru směrem na Bohu-
mín, ale to jenom pro pěší.

Dálnice z Hrušova do Bo-
humína s označením stavba 
č. 2 bude dlouhá 4,2 km a bu-
de ošetřena protihlukovou zdí 
podél Antošovic v délce 2,4 km. 
Osada pod lesem bude chráně-
na protihlukovou zdí z obou 
stran. U antošovického lesa bu-
dou vybudována dvě odpočin-
ková místa.

Termín ukončení stavby je 
stanoven na březen 2008. Jisté 
je, že dálnice svým rozsahem, 
délkou výstavby, nepříznivý-
mi dopady na životní prostře-
dí a vyvolanými dopravními 
změnami v nejbližších letech 
významně ovlivní život větši-
ny obyvatel naší obce. Občané 
dříve narození se dívají na vý-
stavbu dálnice s určitou skepsí. 
Příslušníci mladší generace, pří-
znivci motorizmu a cestovního 
ruchu většinou nad tímto dílem 
jásají, neboť budou moci ve své 
obci najet na dálnici a Evropa 
jim bude na dosah.

Valter Čuraj, Antošovice

Názor čtenáře

Přestože v zimě chodí do zoo- 
logické zahrady ve srovnání 
s jarními nebo letními měsíci 
o poznání méně návštěvníků, 
neznamená to, že by zde ne-
bylo co vidět. Zvláště když na-
padne sníh a všude se rozhostí 
ticho a klid, je prohlídka zoo-
logické zahrady velmi příjem-
ným zážitkem. Celá řada zví-
řat se na zimu „převléká“ do 
zimního oděvu, který je mnoh-
dy hezčí než ten letní. Výrazný 
rozdíl mezi zimní a letní srstí je 
vidět kupříkladu u jelenů nebo 
velbloudů. Návštěvníci ale ne-
budou ošizeni ani o teplomilné 
druhy. Ve vytápěných pavilo-
nech mohou vidět všechna na 
zimu choulostivá zvířata, jako 
jsou např. žirafy, zebry, hroši, 
šimpanzi a samozřejmě také 
sloni. Slony je navíc možné 
každodenně v určený čas po-
zorovat při koupání v (13.00 
hod.) a při ošetřování (14.00 
hod.), které spočívá zejména 
v pravidelné pedikúře citli-
vých sloních „nehtíků“ a v cel-
kové péči o jejich kůži.

Letos jsme navíc připravi-
li pro návštěvníky zimní zoo 
novinku. Poprvé v historii 
zoo mají návštěvníci možnost 
projet si část areálu na běž-
kách, běžecká trasa je vedena 
převážně lesnatým terénem 
s mírným převýšením a větši-

nou mimo klasickou návštěv-
nickou trasu, je značena a její 
celková délka je přibližně 
3 km. Běžkařská trasa bývá 
otevřena od 9.00 do 14.00 ho-
din, později již běžkaři nebu-

dou vpuštěni. Aktuální sněho-
vé podmínky a stav běžecké 
stopy si mohou návštěvníci 
ověřit na tel. čísle 596 241 269. 
Běžkaři platí pouze klasické 
vstupné do zoo, které je 60 Kč 
pro dospělé a 40 Kč pro děti 
od 3 do 15 let.

V oblíbené dětské kontaktní 
zoo mohou návštěvníci vidět 
první letošní přírůstek. Jsou jimi 
trojčata malého afrického ple-
mene kozy kamerunské. Mláďa-
ta se narodila 6. ledna a jsou to 
dvě kozičky a jeden kozlík.

Nejbližší akce, které jsou 
v zoo plánovány:

19. března (sobota): Jaro 
v zoo – zahájení komentované-
ho krmení zvířat pro veřejnost. 
Během sezony (konec března až 
konec října) probíhá víkendové 
komentované krmení zvířat pro 
návštěvníky (v květnu, červnu, 
červenci, srpnu každodenně). 
Nejvýraznější druhy zvířat 
(např. hroši, žirafy, velké šel-
my, šimpanzi apod.) krmí před 
návštěvníky jejich ošetřovatelé 
a vše je doprovázeno zajíma-
vým výkladem. Která zvířa-
ta jsou ten den takto krmena 
(a v kolik hodin) se návštěvní-
ci dozvědí z orientačních map 
v areálu zoo.

Zoologická zahrada Ostrava 
je v únoru otevřena od 9:00 do 
17:00 hodin, v březnu od 9:00 
do 18:00 hodin, pokladny a pa-
vilony se zavírají vždy o hodi-
nu dříve.

Ostravská zoologická zahra-
da se těší na Vaši návštěvu. 

Stanislav Derlich

Pozor na výměnu 
občanských průkazů

Upozorňujeme, že 1. ledna 
2005 nabylo účinnosti naříze-
ní vlády ze 19. listopadu 2004, 
kterým se stanoví lhůty pro vý-
měnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů.

Státní občané České republi-
ky jsou povinni nechat si vymě-
nit občanské průkazy bez stro-
jově čitelných údajů, vydané do 
31. prosince 1994, za občanské 
průkazy se strojově čitelnými 
údaji, nejpozději do 31. prosin-
ce 2005, přičemž žádost o vydá-
ní občanského průkazu musí 
občan předložit nejpozději do 
30. listopadu 2005. Občanské 
průkazy bez strojově čitelných 
údajů, vydané do 31. prosin-
ce 1996, budou platit do 31. 
prosince 2006 a žádost o jejich 
výměnu musejí občané předlo-
žit nejpozději do 30. listopadu 
2006. Občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů, vyda-
né do 31. prosince 1998, je nutno 
vyměnit do 31. prosince 2007, 
přičemž žádost o vydání nové-
ho občanského průkazu občan 
musí předložit nejpozději do 
30. listopadu 2007. Občanské 
průkazy bez strojově čitelných 
údajů, vydané do 31. prosince 
2003, budou platit do 31. pro-
since 2008, žádost o vydání no-
vého občanského průkazu musí 
občan předložit nejpozději do 
30. listopadu 2008.

Proč vznikla komise 
drobných podnikatelů 
a živnostníků?

Cílem je posílit roli drobných 
a středních podnikatelů, osob 
samostatně výdělečně činných 
v rámci našeho městského ob-
vodu. Budeme se snažit jim 
pomoci při řešení nenadálých 
problémů, které se při jejich 
činnosti vyskytnou, a to v rám-
ci možností našeho úřadu. 
Uspořádáme setkání podnika-
telů majících sídlo a působnost 
v našem obvodu s čelnými 
funkcionáři obvodu za účelem 
zvýšení informovanosti o mož-
nosti zapojení se do výběro-
vých řízení vyhlašovaných 
obvodem. Od této činnosti si 
slibujeme nejen zprůhlednění 
této oblasti, ale hlavně možnost 
zvýšení zaměstnanosti, ať už 
formou navýšení např. dohod 
o provedení práce či pracovní 
činnosti, nebo vytvořením no-
vých pracovních míst.
Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta
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ZVEME VÁS
V Muzeu „Keltičkova kovárna“ 

(poblíž Slezskoostravské radnice ) bude v březnu 
probíhat výstava

„NOTY A PÍSNIČKY V NAŠEM KRAJI“

ZOO má své kouzlo i v zimě

Prvním letošním přírůstkem jsou 
mláďata kozy kamerunské. 

Foto: archiv zoo 


