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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a nastává 

období, kdy se obvykle rekapi-
tuluje a hodnotí, co se podařilo 
a nepodařilo z vytyčených úko-
lů splnit. O hodnocení letošního 
roku toho bylo napsáno již dost 
na jiných místech našich novin. 
Ale u jedné akce bych se přece 
jen zastavil, a to jsou stavební 
úpravy na naší radnici. Mimo 
rozpočet se podařilo získat pro-
středky z rozpočtu města. Po 
konzultaci s útvarem památ-
kové péče bylo rozhodnuto, 
že finance budou použity na
opravu schodiště a kamenné-
ho zábradlí a na opravu dveří, 
výměny prahů a celkový nátěr 
dveří. Nejnáročnější jsou prá-
ce na opravách schodiště, bylo 
rozhodnuto, že tato činnost 
bude prováděna mimo pracov-
ní dobu úřadu. Opravy dveří 
a jejich nátěry probíhají za plné-
ho provozu radnice. Proto bych 
se chtěl všem pracovníkům úřa-
du, ale i občanům, kteří v těch-
to dnech musejí úřad navštívit, 
za tuto skutečnost omluvit. 

Poděkování patří všem, zejmé-
na pracovníkům úklidu, kteří 
udržují na naší radnici pořá-
dek. Věřím, že všichni tuto sku-
tečnost pochopí. Radnice, která 
v loňském roce oslavila 90 let, si 
to určitě zaslouží. 

A nyní co nás čeká. Na pro-
sincovém zasedání zastupitel-
stva městského obvodu bude 
projednána zpráva o výsledku 
hospodaření městského ob-
vodu Slezská Ostrava za III. 
čtvrtletí letošního roku. Schvá-
lený rozpočet na rok 2004 činil 
219.184 tis.Kč. Upravený po 
navýšení 297.010 tis Kč. Před-
pokládáme, že hospodaření 
skončí přebytkem 12 mil. Kč. 
Část je rezervována na rekon-
strukci ubytovny pro občany 
v těžké životní situaci, objek-
tu budovy v Heřmanicích na 
Orlovské ulici. Dalším bodem 
jednání je návrh rozpočtu na 
rok 2005. Návrh byl sestaven 
v souladu s OZV města Ostra-
vy č. 11/2000. K sestavení návr-
hu rozpočtu pro rok 2005 byly 
použity návrhy a podklady 

jednotlivých odborů a bylo 
přihlédnuto k předpokláda-
ným výsledkům hospodaření 
za rok 2004. Rozpočet příjmů 
činí 229.304 tis. Kč a výdajů 
229.304 tis. Kč. Je sestaven jako 
vyrovnaný. Do financování se
promítá zapojený předpoklá-
daný přebytek z roku 2004 ve 
výši 12 mil. Kč. Příjmy roku 
2005 jsou přibližně stejné jako 
v roce 2004, a to i přesto, že 
sociální dávky jsou nižší o 10 
mil. Kč. Návrh rozpočtu rov-
něž nezahrnuje žádné nové 
investiční dotace z vyšších 
rozpočtů.

A právě u investic bych se 
chtěl zastavit a situaci přiblížit. 
Prioritou je modernizace a re-
konstrukce bytových domů 
v Nové osadě ve Slezské Os-
travě. Na tuto akci je počítáno 
s částkou 3,5 mil.Kč z rozpočtu. 
Počítáme rovněž s financemi
z prodeje bytových jednotek. 
Z rozpočtu města je přislíbena 
částka 20 mil. Kč. Z dalších vý-
znamnějších investičních akcí 
z našeho rozpočtu bych jmeno-
val: rekonstrukce ulic Klímko-
vy, Červenkovy a Lopuchové, 
zateplení objektů na ulicích Ple-
chanovově, Pláničkově a plyno- 

vod na ulici U Jeslí. To je hrubý 
výčet akcí, které jsou v plánu. 
Vše záleží na dalším přísunu 
financí.

Tak jako byl letošní rok pro 
náš obvod významný 775. vý-
ročím od první písemné zmínky 
o Slovanské (Polské) Ostravě, 
připadají významná výročí i na 
rok 2005. Vzpomeneme 700 let 
od „vzniku“ Heřmanic, Mug-
linova a Kunčic. Chceme, aby 
všichni občané přispěli svými 
podněty k tomu, aby oslavy 
byly důstojné. 

Na závěr bych se chtěl zmínit 
o něčem, co se v předvánočním 
období často připomíná, a to jsou 
mezilidské vztahy. Mrzí mne, 
když vidím nárůst agresivity, 
úbytek úcty mladých ke starším 
a ztrátu vzájemné ohleduplnos-
ti. Tímto ubližováním a pomlu-
vami si lidé zbytečně komplikují 
život a co víc, ubližují si navzá-
jem na tom nejcennějším, a to je 
jejich vlastní zdraví. 

Vážení spoluobčané, přeji 
Vám v době svátků hodně po-
hody, klidu a do nového roku 
pevné zdraví, štěstí a ať jsou 
vyslyšena všechna vaše přání.

Jaromír Wagner

Slovo starosty

Jsme děti z Dětského domova 
na Vizině v Ostravě. Letos nám 
byl zajištěn pobyt v dětské ozdra-
vovně Javorník na Šumavě. Díky 
výjimečnému horskému klimatu 
je ozdravná péče určena zejména 
dětem s chronickými onemocně-
ními horních cest dýchacích, aler-
giemi a zejména dětem s oslabe-
ným imunitním systémem.

 Celý pobyt trval 21 dní. Během 
pobytu jsme navštěvovaly školu 
a absolvovaly léčebné procedury 
a teprve po obědě jsme se věnova-
ly tělocviku, plavání v bazénu, vy-
cházkám do přírody a návštěvám 
památek. Pěkným zážitkem pro 
nás bylo sportovní zápolení při 
fotbalovém utkání s maďarskými 

dětmi na stadionu v Javorníku, 
kdy naši fotbalisté vyhráli v na-
pínavém zápase těsně 4:3. Dívky 
dokázaly svou sportovní zdatnost 
ve vybíjené a zvítězily nad děvča-
ty z Maďarska. Při každodenních 
akcích nám čas ubíhal velmi rych-
le. Společné akce a vzájemné po-
znávání kamarádů a kamarádek 
z jiných domovů nás sbližovaly.

Všem, kteří nám zajistili po-
byt na Šumavě, rády děkujeme 
za to, že jsme mohly v klidu, 
pod dohledem a s lékařskou 
péčí prožít celý pobyt. Javorník 
je nádherné místo na Šumavě, 
kam se rádi vrátíme za zdravím 
a krásnou přírodou.

Děkujeme. Děti z Dětského do-
mova na Vizině.

(redakčně zkráceno)

Za zdravím na Šumavu

V pondělí 6. 12. proběhla 
v naší škole již tradiční mi-
kulášská nadílka. Žáci 9. tříd 
převlečeni za Mikuláše, čerty 
a anděly roznášeli v duchu 
lidových tradic všem dětem 
nejen dobroty, ale také před-
vánoční náladu. Samozřejmě 
nechyběla ani návštěva v sou-
sední mateřské škole.

Naši prvňáčci společně s uči-
telkami 1. stupně připravili 
pro své kamarády ze školky 
a jejich rodiče „Zábavné odpo-
ledne s Mikulášem“. Ve středu 
8. 12. 2004 pro ně bylo připrave-
no odpoledne plné her, vánoční 

pohody a různých překvapení. 
Doprovázející rodiče si mohli 
prohlédnout školu, nechybělo 
ani malé občerstvení.

Další tradiční akcí byl velký 
„Vánoční turnaj“ v tělocvičně 
naší školy. Všichni žáci 3. až 9. 
ročníků  soutěžili ve vybíjené. 
Podmínkou pro účast v soutě-
ži každého družstva bylo sty-
lové namaskování a podnětný 
název. Nešlo tudíž jen o akci 
sportovní, ale také společen-
skou. Tomu odpovídaly i hod-
notné ceny.

Mgr. Radim Motyčka,
ředitel ZŠ na Chrustově ulici

Konec roku je v ZŠ na Chrustově 
ulici vyplněn mnoha aktivitami



Dne 24. 11. se v Domově pro 
seniory Armády spásy v Kun-
čičkách konala oslava 100. 
narozenin paní Boženky Sme-
tanové, která touto cestou dě-
kuje gratulantům, jmenovitě: 
Jaromíru Wagnerovi, Jarmile 
Grossmannové, Mgr. Jarmile 
Rovňákové, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
MMO, Okresní správě sociál-
ního zabezpečení v Ostravě, 
řediteli a všem zaměstnancům 
Domova pro seniory Armády 
spásy v Kunčičkách, zástup-
cům Svazu bojovníků za svo-
bodu, Sboru dobrovolných 
hasičů, ZO KSČM, Kovo Vítko-

vice, redakci Haló novin a Mo-
ravskoslezského deníku.

Poděkování náleží také její-
mu vnukovi Alešovi a jeho ro-
dině za přípravu slavnosti a pa-
nu Ožanovi za skvělou hru na 
harmoniku.

V prvních dnech nového  
roku bude probíhat v celé České 
republice celostátní akce nazva-
ná Tříkrálová sbírka 2005. Pořa-
datelem této sbírky je Sdružení 
Česká katolická charita se síd-
lem v Praze. Sbírka byla osvěd-
čena Magistrátem hl. města Pra-
hy podle ust. § 4 odst. 1 zákona 
č. 117/2001 Sb. o veřejných sbír-
kách a o změně některých záko-
nů (zákon o veřejných sbírkách). 
Tříkrálové sbírky 2005 se zúčastní 
Charita Ostrava ve spolupráci 
s Charitou sv. Alexandra.

Ve dnech od 2. do 12. ledna 
2005 budou chodit v ulicích 
Ostravy a v příměstských ob-
vodech skupinky koledníků 
– Tří králů s prosbou o přispě-
ní finančního daru na pomoc
lidem v nouzi a na podporu 
charitního díla. Z příspěvků 
dárců budou podpořeny tyto 
projekty:
- stavební úpravy charitní sociálně- 

-právní poradny
- výstavba hospice v ostravském regionu

- rozvoj chráněných dílen – pracovní 
uplatnění handicapovaných lidí

- projekt „První šance“ – ubytování 
sociálně znevýhodněných mladých 
lidí

- terénní služba pro osoby bez přístřeší
- Denní centrum pro seniory Domo-

vinka – vybavení a počáteční pro-
vozní náklady

- charitní ošetřovatelská a pečovatel-
ská služba-středisko Tereza – pro-
vozní náklady

- Charitní dům sv. Veroniky – zaří-
zení pro onkologicky nemocné lidi 
v Paskově – provozní náklady.
Obracíme se na všechny obča-

ny s laskavou žádostí o pomoc 
při Tříkrálové sbírce 2005. Bez 
podpory lidí, kteří vnímají potře-
by osob trpících jakýmkoli han-
dicapem, se neobejdeme, a proto 
věříme, že se zapojíte Vy i Vaše 
děti do této krásné akce s úmys-
lem pomoci potřebným.

Za Vaši účast Vám předem 
děkujeme a vyprošujeme po-
žehnání Vám i Vašim blízkým.

Martin Pražák 
ředitel Charity Ostrava

Ing. Pavel Folta 
ředitel Charity sv. Alexandra

Tříkrálová sbírka

ZOO má své kouzlo i v zimě
Přestože v zimě chodí do 

zoologické zahrady ve srovná-
ní s jarními nebo letními měsíci 
o poznání méně návštěvníků, ne-
znamená to, že by zde nebylo co 
vidět. Zvláště když napadne sníh 
a všude se rozhostí ticho a klid, 
je prohlídka zoologické zahrady 
velmi příjemným zážitkem. Celá 
řada zvířat se na zimu „převlé-
ká“ do zimního oděvu, který je 
mnohdy hezčí než ten letní. Vý-
razný rozdíl mezi zimní a letní 
srstí je vidět kupříkladu u jelenů, 
velbloudů či divokých prasat. 

Zatímco pro druhy z teplých 
oblastí planety je přes zimu hlav-
ním útočištěm vytápěný pavilon, 
pro takového ledního medvěda, 
sněžného levharta nebo ussurĳ-
ského tygra nastává ta příjem-
nější část roku. Návštěvníci se 
rozhodně ale nemusejí obávat, že 
by v zimě neviděli např. oblíbe-
né žirafy, hrochy nebo slony. Ty 
mohou pozorovat v pavilonech, 
které se zavírají hodinu před uza-
vřením zoologické zahrady.

Nejnovější přírůstky jsou 
k vidění v pavilonu opic, kde 
se na konci roku narodila mlá-
ďata  makaků lvích a hulmanů 
posvátných. 

Ostravská zoo má nové logo. 
Důvodů pro volbu nového loga 
bylo hned několik. Logo rysa (naše 
původní logo) je poměrně běž-
né (velmi podobné, v některých 
případech takřka identické logo 

rysa mají: Unie českých a sloven-
ských zoologických zahrad, Zoo 
Bratislava, Zoo Tallin, Zoo Plock), 
nebo snadno zaměnitelné s jinými 
logy zobrazujícími malé kočky 
(Zoo Moskva, Zoo Magdeburg). 
Pokud je nám známo, tak hrocha 
nemá v logu žádná evropská zoo 
a navíc jde o druh, který se ze zoo- 
logických zahrad pomalu vytrácí 
(u nás je chován již pouze v Zoo 
Ostrava a v Zoo Praha). Posled-
ním důvodem změny byla potře-
ba připojit k logu symbol rostliny, 
neboť bude docházet k postupné 
botanizaci zoo, proto je v logu 
motiv akácie. Logo vytvořil Zde-
něk Berger, pracovník zoo. 

Zoologická zahrada je v lednu 
otevřena od 9.00 do 16.00 a v úno-
ru od 9.00 do17.00 hodin. Pavilony 
se zavírají o hodinu dříve.

Pro ty, kteří rádi navštěvují zoo 
častěji, jsme opět připravili mož-
nost zakoupit si na vrátnici zoo 
permanentní roční vstupenku. 
Vstupenky jsou k dispozici ve 
třech typech, a to jako rodinné, 
individuální zlevněné (pro děti do 
15 let, studenty a důchodce) a in-
dividuální pro dospělé. Zaměstna-
vatelé či odbory pak mohou u nás 
koupit přenosné permanentky 
pro své zaměstnance nebo členy. 
Více informací Vám rádi poskyt-
neme na tel. čísle 596 241 269.

Ostravská zoo se těší na Vaši 
návštěvu.

Stanislav Derlich

Poděkování

Občanské sdružení Vzájemné 
soužití provozuje 3 komunitní 
centra – v Hrušově, na Zárubku 
a na Liščině. V komunitních cent-
rech nejenže probíhají každoden-
ní programy pro místní děti, ale 
občanské sdružení se také snaží 
zapojit co největší počet zdejších 
obyvatel do organizovaných 
nebo jimi pořádaných činností, 
iniciovat společná setkání, zkrát-
ka napomáhat jim v překonávání 
sociálních a jiných problémů.

Komunitní centrum na Liš-
čině se nachází v objektu, bez-
platně zapůjčeném Magistrá-
tem města Ostravy.

Vzhledem k tomu, že v okolí 
dlouho chybělo sportoviště, vzalo 
několik místních chlapců iniciati-
vu do svých rukou. Sami napsali 
žádost o grant na postavení hřiště 
v těsné blízkosti komunitního cen-
tra a od MAKE A CONNECTION 
získali finančníprostředky.Získané
peníze použili chlapci na srovná-
ní terénu a vyasfaltování plochy. 
V současné době pracují na oploce-
ní hřiště, jež má plochu 15 x 27 m.

Hlavním záměrem tohoto 
projektu je, aby mládež i do-
spělí mohli trávit svůj volný čas 
smysluplně a v neposlední řadě 
zlepšení soužití zdejších skupin 
obyvatel, odstranění předsud-
ků a nesnášenlivosti.

V naší mládeži vidíme bu-
doucnost. Proto jsme mj. v le-
tošním roce připravili pro sku-
pinu mládeže projekt nazvaný 
PICASSO. Jeho cílem je pod-
pořit nezaměstnanou romskou 
mládež na trhu práce, a tím 
předcházet tomu, aby dlouho-
době pobírala sociální dávky.  
Ve spolupráci s Úřadem práce 
v Ostravě umožňujeme v rámci 
tohoto projektu deseti mladým 
lidem absolvovat rekvalifikační
kurz oboru malíř–natěrač. Tato 
skupina, metodicky vedená 
zkušeným mistrem s dlouho-
dobou praxí v tomto oboru, 
vymalovala prostory Komunit-
ního centra na Divišově ulici 
v Hrušově. Petra Glasnáková,
Občanské sdružení Vzájemné soužití

(redakčně upraveno)

Občanské sdružení Vzájemné soužití informuje
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Oznámení nájemníkům obecních bytů
Opětně oznamujeme nájemníkům obecních bytů, že v době vánoč-

ních a novoročních svátků je zajištěna pro případy havárií a poruch 
havarĳní služba u soukromých firem:
- elektropráce: Rudolf Jurošek: tel. 596 242 492 nebo mobil 777 242 442
- kanalizace, žumpy: firma K.H.K., tel. 596 244 983
- rozvody vody, odpady: Rudolf Ficek, mobil 602 533 945 
  Bedřich Raška, mobil 604 512 009
- kotelny, ÚT, plynová zařízení: Jiří Kačírek, mobil 602 767 627.

Ing. Pavel Slabý, vedoucí odboru bytového hospodářství

Vážení spoluobčané, na základě skutečnosti, že podstatná část pracovníků Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava bude v období od 23. 12. do  31. 12. 2004 čerpat řád-
nou dovolenou, bude v tomto období omezen provoz úřadu. Dne 31. 12. 2004 se budou 
vyřizovat záležitosti občanů do 12.00 hodin. V rámci úřadu bude v úředních dnech 
plně v provozu matrika a ohlašovna. Na podatelně a ústředně bude zajištěn příjem 
podání. Ve výše uvedených dnech bude rovněž uzavřeno pracoviště Hřbitovní správy, 
Těšínská 105, Slezská Ostrava. V naléhavých případech volejte 721 168 073.

Mgr. Gustav Kuchař, tajemník ÚMOb Slezská Ostrava

Nepřehlédněte



V Kulturním domě v Mugli-
nově se 4. prosince uskutečnila 
mikulášská nadílka, kterou pro 
zdejší děti pořádal místní sbor 
dobrovolných hasičů. Akce se 
účastnilo 66 dětí ve věku od 
jednoho roku do 14 let, a to i se 
svými rodiči a prarodiči. Pro 
děvčata a chlapce bylo připra-
veno zábavné pásmo, kdy se 
i ty nejmenší děti zapojily do 
různých her a soutěží. Pořadem 
provázeli mladí vedoucí SDH, 
kteří tak zúročili své bohaté 
zkušenosti získané při absol-
vování letní školy instruktorů 
v Jánských Koupelích. Program 
vyvrcholil příchodem čertů 
a Mikuláše s andělem, kteří dě-
tem rozdali nadílku. Celá akce 

proběhla za podpory Úřadu 
městského obvodu Slezská Os-
trava, který nám dal k dispozici 
prostory v KD a přispěl finanč-
ním darem.

Největší odměnou byly pro or-
ganizátory rozzářené oči a usmě-
vavé tváře spokojených dětí.

Zdeněk Axmann,
starosta SDH Muglinov

Zdařilá 
mikulášská 
nadílka

Policie upozorňuje
Vážení spoluobčané,
opět se přiblížily vánoční 

a novoroční svátky, nazývané 
svátky míru, klidu a pohody. 
Na děti čekají milá překvapení 
pod stromečkem a na nás do-
spělé příjemné chvíle oddechu 
po předvánočním shonu.

A aby to byly skutečně svátky 
šťastné, je třeba dodržet několik 
bezpečnostních zásad. Přede-
vším bych chtěl upozornit ob-
čany, opouštějící v této době 
svá trvalá bydliště, aby si svo-
je byty řádně zabezpečili proti 
vloupání, upozornili sousedy, 
že nebudou doma, nestahovali 
žaluzie v oknech apod.

Při oslavách na konci roku 
se požívá ve větším množství 
alkohol a zábrany mnohých 
občanů se uvolňují. Při silves-
trovských a novoročních osla-
vách dochází k nebezpečným 
situacím při používání rachejt-
lí, dělobuchů, světlic apod. 
Používejte proto tyto věci s ro-
zumem a opatrně, ať nedojde 
k poškození zdraví Vašeho či 
Vašich blízkých.

Hodně zdraví a štěstí v no-
vém roce vám všem přeje

Mjr. Bc. Josef Pekárek,
vedoucí oddělení Policie ČR 

ve Slezské Ostravě

Rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů

Odbor dopravy a komunálních služeb SMO-ÚMOb Slezská Os-
trava ve spolupráci s OZO Ostrava s r. o. organizuje v níže uvede-
ných dnech bezplatný sběr velkoobjemového odpadu od občanů.

Upozorňujeme, že tato bezplatná akce není určena pro podni-
katelské subjekty!

k.ú.  ulice bližší určení
od 3. do 5. ledna 2005

Slezská Ostrava

Nová osada u ul. Bernerovy

Bohumínská (Kamenec) parkoviště 
za samoobsluhou

Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55

Keltičkova u křiž. s ul. Hýbnerovou

Olbrachtova křiž. s ul. Re�igové 
(Tylův park)

Na Burni u domu č. 16

Zapletalova u domu č. 10

Hrušov Plechanovova u křiž. s ul. M. Henryho

od 5. do 7. ledna 2005

Kunčice n. O. 
Bednářská u křiž. s ul. Frýdeckou

Serafínova u křiž. s ul. Frýdeckou

Kunčičky
Nová osada křiž. ul. Pstruží 

a Škrobálkovy
ul. Výhradní u ul. Pstruží

Antošovice Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
(u obchodu)

Koblov Antošovická u samoobsluhy

Hrušov
Žalmanova u domu č. 9

Riegrova u domu č. 446/19

od 7. do 10. ledna 2005

Muglinov

Okrajní u křiž. s ul. Švédskou

Zemanská u křiž. s ul. Vančurovou

Švédská parkoviště 
u samoobsluhy

Hladnovská sídliště – parkoviště 
u kotelny

Heřmanice
Požární u hasičské zbrojnice

Kubínova u domu č. 56

Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
odpadu v období od 3. do 10. ledna 2005

Svoz komunálního odpadu o Vánocích
V období vánočních svátků 

vzniká na ostravských síd-
lištích nejméně dvojnásobné 
množství odpadu. K zajištění 
jeho odvozu jsou organizo-
vány společností OZO s.r.o. 
tzv. mimořádné směny, které 
budou probíhat kromě běž-
ných pracovních dnů i ve 
dnech svátečních a 2. 1. 2005, 
takže od soboty 18. 12. do 
31. 12. 2004 bude zajišťován 
odvoz každý den.

V uvedených dnech bude při 
svozu komunálního odpadu:
- odpracováno celkem 375 mi-

mořádných směn pracovníků 
- realizováno celkem 136 výjez-

dů speciálních vozidel 
- zajištěn nepřetržitý provoz 

skládky
- zajištěn provoz dispečerského 

pracoviště. 
Přes toto zvýšené úsilí při 

svozu komunálního odpadu 
potřebujeme k zajištění čistoty 
zejména na sídlištích i součin-
nost občanů. Prosíme je, aby 

nepřeplňovali kontejnery urče-
né pro odkládání běžného ko-
munálního odpadu papírovými 
a plastovými obaly, ale aby tyto 
druhotné suroviny separovali 
a odkládali do určených nádob 
nebo sběren.

Dále chceme apelovat na 
všechny řidiče osobních vo-
zidel, aby v problematických 
sídlištích a ulicích města ani 
v těchto svátečních dnech ne-
odstavovali vozidla před sta-
noviště kontejnerů a nebránili 
našim speciálním vozidlům 
v přístupu ke kontejnerům. 

Vánoční stromečky z ostrav-
ských sídlišť budou pracovníci 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
svážet během měsíce ledna, 
prosíme proto občany, aby 
je po Vánocích odložili vedle 
kontejnerového stanoviště.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. 
přeje všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků!

Mgr. Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

Zápisy do prvních tříd ZŠ
V Základní škole na Bohumín-

ské ulici ve Slezské Ostravě se zá-
pis uskuteční 17. a 18. ledna 2005 
od 12.00 do 17.00 hodin, v Zá-
kladní škole na Pěší ulici v Mugli-
nově 17. a 18. ledna 2005 od 12.00 
do 18.00 hodin, v Základní škole 
na Chrustově ulici ve Slezské 
Ostravě  a v Základní škole na 
Škrobálkově ulici v Kunčičkách 
18. a 19. ledna 2005 od 12.00 do 
17.00 hodin.

Tiráž: Slezskoostravské noviny vycházejí 1 x za měsíc. Vydává Statutární město 
Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel.:č. 596 241 151.
IČ: 00845451. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. 
Vyšlo v prosinci 2004. Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 12. 2004.
Redakční rada: předseda Jaromír Wagner, Jarmila Grossmannová, Doc. Mgr. Jan 
Hališka, Zdeněk Martínek, Vlasta Hanousková, Pavel Bernatský, Dr. Květoslava 
Míčková. Za obsah příspěvků zodpovídají autoři. Sazba a tisk: REPRONIS Ostrava.

Foto: autor


Dne 4. 2. 2005 se bude 

konat v pořadí již 12. ples 
městského obvodu Slezská 

Ostrava. Tentokrát se uskuteční 
v sále Kulturního domu 

v Michálkovicích. K tanci 
i poslechu bude hrát hudební 

skupina „HELIANTUS“. 
S ukázkami latinskoamerických 

i standardních tanců se 
představí ostravský taneční 

klub „AKCENT“ pod vedením 
manželů Buroňových. Je 

postaráno o dobré občerstvení 
a bohatou tombolu. 

Rezervace míst je možná u pí Kateřiny 
Svobodové na sekretariátu starosty 
MOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 
e-mail: ksvobodova@slezska.cz.
Vstupenky je možno si zakoupit taktéž na 
výše uvedené adrese, a to od 14. 1. 2005.
Pavel Bernatský, ved. odboru školství a kultury
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V celoevropské studentské 
soutěži o nejlepší multimediál-
ní prezentaci Join Multimedia 
2004 bylo na podzim odměně-
no třináct vítězných týmů. Join 
Multimedia je součástí rozvojo-
vého programu Mládí a vědění, 
který od roku 1997 realizuje fir-
ma Siemens na další podporu 
vzdělávání mladých lidí.

Letošního osmého ročníku 
soutěže  se zúčastnilo celkem 1400 
studentů ze 36 zemí, což zname-
ná dosud největší účast. Každý 
soutěžní tým vytvořil multimedi-
ální prezentaci pro PC prostředí 
v angličtině nebo němčině.

Skvěle se umístili zástupci 
Gymnázia na Hladnovské ulici 
ze  Slezské Ostravy .

Vzhledem k mimořádným vý-
konům a výborné účasti českých 
týmů v předchozích ročnících 

zasedal v mezinárodní odborné 
porotě i zástupce České republi-
ky, mladý herec Kryštof Hádek. 
Patřil také mezi moderátory slav-
nostního předávání cen spojené-
ho s několikadenním kulturním 
a zábavním programem, který 
pro vítěze společnost Siemens 
v Mnichově připravila.

Projekt Join Multimedia bude 
pokračovat i v dalším školním 
roce. Více informací získáte na: 
www.siemens.com/join_multi-
media (e-mail: joinmm@newe-
vents.de) nebo na českých strán-
kách soutěže: www.siemens.
cz/multimediaprojekt (e-mail: 
joinmultimedia@daha.cz).

Mgr. Dagmar Hartmannová,
česká kancelář soutěže JMM

12. ledna 2005 od 13.00 do 
18.00 hod. pořádá gymnázium 

Den otevřených dveří..

Úspěch studentů hladnovského gymnázia   
ZŠ na Chrustově ulici 24 a MŠ 

na Chrustově ulici 11 ve Slezské Ostravě
si Vás dovolují pozvat na 1. společný rodičovský bál, který se usku-
teční v sobotu 15. 1. 2005 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Michál-
kovicích. K tanci zahraje skupina Magnet 2, v rámci tanečního vy-
stoupení se představí SLPT Hlubina, nebude chybět bohatá tombola, 
či studené a teplé občerstvení.
Spojení do KD v Michálkovicích: trolejbusy č. 101 a 104, předprodej vstupenek 

v ceně 100,-Kč: v ZŠ na Chrustově ulici 24 a v MŠ na Chrustově ulici 11.

Odbor sociálních věcí, dávko-
vé oddělení péče o rodinu a dě-
ti a oddělení nezaměstnaných 
upozorňují na změnu formy vý-
plat dávek sociální péče od led-
na 2005. Výplaty dávek budou 
zajišťovány:

1. Bezhotovostním převodem.
2. Hotovostní výplatou v poklad-

ně – bude však stanoven pouze 
jeden výplatní termín v měsíci pro 
všechna dávková oddělení. Tuto 

formu výplaty lze ponechat, pří-
padně zavést ve výjimečných pří-
padech – pokud se občan nezdržu-
je v místě trvalého pobytu a nemá 
zajištěnu dopisní schránku.

3. Složenkou – lze zavést pouze 
do místa trvalého pobytu, kde má 
občan zajištěnu dopisní schránku.

Příjemci dávek, kteří budou žá-
dat o změnu formy výplaty dávek 
sociální péče, necht´ tuto skuteč-
nost ohlásí dávkovým pracovní-
kům na odboru sociálních věcí.

Bc. Zdeněk Matýsek, 
vedoucí odboru sociálních věcí 
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Zajímavá výstava
V ostravské Galerii Mlejn probíhá od 16. 12. výstava s názvem Kamarádi, 

která se poněkud vymyká běžnému programu galerie, soustředěné převáž-
ně na tvorbu profesionálních výtvarných umělců. Tentokrát je zaplněna část 
jejích výstavních prostor výtvarnými díly klientů všech zařízení Ústavu soci-
ální péče pro mentálně postižené v Ostravě, kteří na téma „Kamarádi“ vytvo-
řili téměř padesát prací – obrazů malovaných v technikách tempery a akrylu, 
keramiky a papírových objektů. Většina těchto děl vznikala v rámci artete-
rapie v Kreativním ateliéru ÚSP v Ostravě. Výstava Kamarádi, jež potrvá do 
12. ledna roku 2005, představuje pro návštěvníky Galerie Mlejn mimořádnou 
příležitost alespoň nahlédnout do podivuhodného světa barev a fantazie na-
šich zdravotně handicapovaných spoluobčanů. 

Bohdana Rywiková, pracovník pro styk s veřejností ÚSP v Ostravě

Pozor na změny v městské hromadné dopravě
10. prosince 2004 vyšel nový jízdní řád ODIS – oblast Ostrava 
s platností do 10. 12. 2005. Z podstatných změn na linkách DPO a.s. 
uvádíme, že byla zavedena nová autobusová okružní linka číslo 73 
s trasou Bazaly–Most Pionýrů–Nádraží střed–Most Pionýrů–Bazaly. 
Bude v provozu až do vybudování nové železniční zastávky Ostrava-
centrum v pracovních dnech v době ranní a odpolední špičky. Na 
lince č. 49 byla v pracovních dnech posílena doprava do Michálkovic 
(v době mimo dopravní špičku) a o sobotách a nedělích zavedením 
30minutového intervalu.

Upozornění příjemcům 
dávek sociální péče


