
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jednání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
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které se uskuteční 
28. dubna 2005 od 15 
hodin v Kulturním 
domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.
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Ocenění nejlepších pedagogů 
z našeho obvodu

Z 15 vyznamenaných peda-
gogů Ostravy, kteří převzali 23. 
března v Nové radnici z rukou 
primátora města Ostravy gra-
fický list autora Jiřího Šalamou-
na, pamětní list , finanční od-
měnu a kytici květů, byli čtyři 
z našeho obvodu. V kategorii 
Výrazná pedagogická osobnost 
byli vyznamenáni Lenka Anež-
ková, ředitelka Mateřské školy 
na Požární ulici v Heřmanicích 
a Mgr. František Vrána, ředitel 
ZŠ na Pěší ulici v Muglinově.  
Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost převza-
ly Mgr. Zdeňka Halakucová, 
ředitelka ZŠ na Bohumínské 
ulici ve Slezské Ostravě a Ma-
rie Richtarová, ředitelka MŠ na 
Bohumínské ulici ve Slezské 
Ostravě.  P. Bernatský, ved. OŠaK

Slavnostní akce 
k 60. výročí osvobození

Zveme všechny občany na 
hlavní pietní akci k 60. výročí 
osvobození v našem obvodu. 
Uskuteční se 29. dubna v 17 ho-
din u památníku – tanku č. 051 
za účasti členů Čsl. obce legio-
nářské, představitelů našeho 

obvodu a dalších vzácných 
hostů. V průběhu téhož dne  
budou položeny kytice k piet-
ním místům s tímto výročím 
spojeným v Kunčicích, Kun-
čičkách, Heřmanicích a Mug- 
linově.

Radostné události v rodině a úřady
V minulém čísle Slezskoost-

ravských novin jsme informova-
li, jak si počínat v případě smut-
né události v rodině. V tomto 
vydání se budeme věnovat na-
opak událostem  radostným – 
svatbě a narození dítěte.

Žena, která porodila dítě, má 
nárok na dávku státní sociální 
podpory – porodné. Žádat o ni 

může na odboru státní sociální 
podpory Úřadu práce v Ostravě 
na ulici 30. dubna 3130/2d v Os-
travě v úředních hodinách, a to 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 
17.00 hodin, v úterý a čtvrtek 
od 8.00 do 13.00 hodin.

O tuto dávku lze požádat zpět-
ně ve lhůtě jednoho roku. Formu-
lář žádosti je na: www. mpsv.cz

Porodné je dávka, kterou se 
matce jednorázově přispívá na 
náklady související s naroze-
ním dítěte. Při poskytnutí dáv-
ky není zkoumán příjem rodiny.

Jestliže žena, která dítě poro-
dila, zemřela, má na porodné 
nárok otec dítěte. Nárok na po-
rodné má rovněž osoba, která 
převzala dítě do věku jednoho 
roku do trvalé péče nahrazující 
péči rodičů. Jedná se o jedno-
rázovou dávku.

Porodné činí pětinásobek 
částky životního minima na 

osobní potřeby dítěte. Narodí-
-li se dvě děti současně, pak 
výše porodného činí šestiná-
sobek a v případě narození tří 
a více dětí desetinásobek souč-
tu částek životního minima na 
osobní potřeby těchto dětí.

K vyplněné žádosti je třeba 
doložit:
• průkaz totožnosti žadatele
• rodný list dítěte
• v případě, že bylo dítě pře-
vzato do péče nahrazující péči 
rodičů, rozhodnutí příslušné-
ho orgánu.

Bydlíte-li v našem obvodu a narodí-li 
se vám dítě, nemiřte zbytečně na matriku 
našeho úřadu. Zde se zápisy narozených 
do matričních knih neprovádějí, ale děje se 
tak pouze na matričních úřadech obvodů, 
na jejichž území se nacházejí zdravotnická 
zařízení s porodnicemi, tj. v Moravské Os-
travě, Vítkovicích a v Porubě.

Jeden z rodičů si potom na příslušné ma-
trice vyzvedne rodný list dítěte a předloží 
k tomu občanský průkaz, oddací list, sou-
hlasné prohlášení rodičů  o jménu a příjme-
ní dítěte, případně další doklady. Dojde-li 
ke ztrátě rodného listu, je nutno požádat 
o jeho duplikát na matrice místa, kde se 
člověk narodil.

Ale vzhledem k tomu, že narození dítěte 
obvykle předchází sňatek jeho rodičů, uvede-
me, jaké náležitosti jsou k tomuto závažnému 
životnímu kroku potřebné: před uzavřením 
manželství vyplní snoubenci předepsaný tis-
kopis, k němuž přikládají: rodný list, doklad 
o státním občanství,  u rozvedených pravo-
mocný rozsudek o rozvodu předchozího man-
želství, u ovdovělých úmrtní list zemřelého 
manžela nebo manželky. I když  se snoubenci 
rozhodnou, že uzavřou sňatek v kostele, jsou 
povinni dostavit se na matriku, do jejíhož obvo-
du příslušný svatostánek spadá. Po předložení 
příslušných dokladů vydá pracovnice matriky 
snoubencům osvědčení, které pak odevzdají 
spolu s dotazníkem na příslušnou faru. Po svat-
bě doručí novomanželé, případně příslušný fa-
rář  na matriku protokol o uzavření manželství, 
na jehož základě je vydán oddací list.

Ať už zamilovaní uzavřou občanský nebo 
církevní sňatek, musejí si vyřídit výměnu 
svých občanských průkazů, a to na základě 
předložení oddacího listu. Těm z vás, kteří 
se chystáte k tomuto závažnému životnímu 
kroku, tedy přejeme předem mnoho štěstí 
a přidáváme informaci, že sňatek může-
te uzavřít na kterémkoliv obecním úřadě 
nebo kostele, nejen v místech, kde máte tr-
valý pobyt.

Nepořádníci, kterým chybí některý z vý-
še jmenovaných dokladů,  musejí počítat 
s tím, že za vystavení jeho druhopisu za-
platí správní poplatek 100 Kč.

Pro informaci uvádíme data konání sva-
teb ve Slezskoostravské radnici: 14. května, 
11. června, 18. června, 25. června (v tomto 
dni je možné uzavřít sňatek i v malé síni na 
Slezskoostravském hradě).

Vyřizování na matrice

Jednou z vyznamenaných byla  
Marie Richtarová

• V areálu cvičiště Na Jánské 
se uskuteční 7. a 8. května dvou-
denní dvoukolové závody psů 
a psovodů v agility „O nejlepší-
ho zónovkáře“. Na tuto akci při-
jede asi 80 startujících z České 
i Slovenské republiky.

• V sále ZUŠ na Keltičkově ulici 
proběhne 18. 5. od 17 hodin absol-
ventský koncert. Další se potom 

uskuteční 26. 5. od 17.00 hodin 
v obřadní síni Slezskoostravské 
radnice. V jeho rámci vystoupí 
M.Faiková a úspěšní žáci ZUŠ.

• Na Slezskoostravském hra-
dě budou pořádány 14.–15. 5. 
Hradní slavnosti k 1. výročí ote-
vření, 21. 5. od 17 do 18 hodin 
Dětské zpívání a 24.–26. 5. Kera-
mické trhy. O dalších akcích bu-
dete informováni prostřednic-
tvím plakátů a  denního tisku. 

Zveme Vás
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(Druhý díl)
1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
2. Vytvoř si doma podmínky pro 
třídění odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET.
4. Sklo vyhoď do zeleného kontej-
neru-zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkup-
ny nebo dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej 
ve sběrně nebo v prodejně.
7. Využívej sběrné dvory.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý 
odpad někam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.
10. Když si nevíš rady, zeptej se.

Druhý díl odpadového desatera by 
se by se dal stručně nazvat „třídicí“.

3. Třiď plasty, šlapej PET.
Většina z nás nakupuje nápoje 

v PET lahvích. Před vyhozením 
PET lahev sešlápněte nebo jinak 
zmenšete její objem. Víčko nech-
te povolené (kvůli následnému 
lisování). Takto připravené PET 
lahve vyhazujte do kontejnerů na 
plasty (se žlutým víkem). Spolu 
s PET lahvemi můžete do těchto 
kontejnerů vyhazovat i jiné prázd-
né plastové nádoby, kelímky od 
mléčných výrobků, krabičky od 
pokrmových tuků, fólie a sáčky, 
polystyrén. Když si nejste jisti, zda 
určitý plastový obal patří do žlu-
tého kontejneru, hledejte na něm 
tyto značky:

Do kontejnerů na plast nevyha-
zujte výrobky z PVC (3)!

Nepatří tam ani plastové obaly 
od různých chemikálií a motoro-
vých olejů. 

Plastový odpad sváží společnost 
OZO Ostrava s.r.o. do své provo-
zovny v Ostravě-Kunčicích, kde je 
plastový odpad dále dotřiďován. 
Vytříděné PET lahve se slisované 
v balících odvážejí do zpracova-
telského závodu v Bielsko-Biale 

(Polsko), kde jsou rozdrceny a vy-
čištěny od příměsí (víčka a eti-
kety), a tato výsledná drť se pak 
ve společnosti Silon a.s. v Plané 
nad Lužnicí zpracovává na umělá 
vlákna (např. duté vlákno).

Z vytříděných polyethyleno-
vých fólií se ve společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. vyrábí regranulát, 
který je surovinou pro výrobu 
nových technických fólií.

Zbylý směsný plast se drtí spo-
lu s dalšími spalitelnými materiály 
(dřevo, papír, textil) a vzniká z něj 
náhradní palivo pro cementárny, 
které OZO Ostrava s.r.o. dodává 
společnosti Cement Hranice a.s. 

4. Sklo vyhoď do zeleného 
kontejneru – zvonu.

Řadu potravin kupujeme 
v obalech ze skla. Pokud to ne-
jsou lahve vratné nebo sklenice, 
které můžete opakovaně využít 
(např. k zavařování nebo usklad-
nění potravin, koření apod.), vy-
hazujte je do kontejneru na sklo, 
který je zelený a má tvar zvonu. 
Papírové etikety na lahvích neva-
dí, kovové nebo plastové uzávěry 
jsou přípustnou mírou znečištění, 
ale pokud je odstraníte, zlepšíte 
kvalitu vytříděného materiálu. 

Do kontejnerů na sklo můžete 
odhazovat i rozbité tabulové sklo. 
Nepatří sem ale keramika, porcelán, 
zrcadla, drátěné sklo a autosklo.

Svezené sklo se dotřiďuje a od-
váží do skláren Vetropack Moravia 
Glass v Kyjově, kde se přidává do 
sklářského kmenu při výrobě no-
vých skleněných obalů.

Na území obvodu Slezská Os-
trava je v současnosti rozmístěno 
celkem 64 kontejnerů na plasty 
a 71 kontejnerů na sklo. Plastový 
a skleněný odpad, který do nich 
odložíte, neskončí bez užitku na 
skládce, ale bude recyklován. Ten 
pocit, že děláte něco pro životní 
prostředí ve svém městě, přece 
stojí za to!

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

ODPADOVÉ DESATERO

Dbáte na čistotu v obvodě?
V těchto jarních měsících  se 

realizuje v celém našem obvo-
du čištění vozovek a chodníků, 
vyhrabávání zeleně a úklid od-
padků z veřejných ploch.

Vzhledem k rozsáhlosti ob-
vodu se práce provádějí prů-
běžně, a to dodavatelskou fir-
mou a dělníky zdejšího úřadu.

Především úklid papírů, za-
metání zastávek, podchodů 
a schodů se na frekventovaných 
místech provádí jednou týdně, 
popř. jednou za 14 dní.

Není možné přehlédnout od-
ložené nepotřebné věci kolem 
sběrných nádob na komunální 
odpad, množství papírů v keřích, 
psí exkrementy na chodnících, ne-
dopalky cigaret na zastávkách.

Je zřejmé, že tento problém 
je především na sídlištích Ka-

menec a Muglinov, kde je vět-
ší koncentrace občanů, a tím 
i větší anonymita.

V mnoha případech se pro-
vede úklid jeden den a druhého 
dne to již není poznat. 

Úklid stojí nemalé finanční
prostředky, které by mohly být 
použity účelněji, např. na opra-
vu chodníků a vozovek.

Z těchto důvodů apelujeme 
na všechny občany, aby si vá-
žili svého životního prostředí, 
používali odpadkové koše, 
sběrné nádoby, velkoobjemo-
vé kontejnery a v neposlední 
řadě i sběrný dvůr pro odho-
zení papírků, nedopalků ciga-
ret  a odstranění svých nepo-
třebných věcí.

Ing. Ilona Borošová,
vedoucí odboru dopravy a KS

Hřbitovní správa upozorňuje
Městský obvod Slezská Ostra-

va, odbor dopravy a komunál-
ních služeb – Hřbitovní správa 
spravuje Ústřední hřbitov ve 
Slezské Ostravě a pět okolních 
hřbitovů – v Kunčičkách, v Mug-
linově, v Koblově a v Heřmani-
cích starý a nový hřbitov.

Na všech uvedených hřbito-
vech zajišťujeme provádění pra-
videlné celoroční údržby, která 
se týká nejen odvozu odpadků, 
ale i kosení a hrabání spadlého 
listí. Problémy nám způsobují 
neukáznění občané, kteří kon-
tejnery využívají k odkládání 
nejrůznějšího domovního od-
padu nebo sezonních přebytků 
ze svých zahrad. Žádáme proto 
ty, kteří si takto počínají, aby 
naše hřbitovy neznečišťovali 
a nedělali si z nich skládky ko-
munálního odpadu.

Návštěvníci hřbitovů, které 
spravujeme, si mohli povšim-
nout, že mnoho hrobových míst 
je opuštěných a hrobové stavby 
nejsou udržovány. Na plochách 
kolem nich v rámci našich mož-
ností provádíme kosení a oře-
zy keřů.  O povolení k ořezům 
nebo kácení vzrostlých stromů 
musíme žádat odbor  životního 
prostředí MMO. Nejnáročnější 
na údržbu je Ústřední hřbitov 
ve Slezské Ostravě, který je svou 
rozlohou cca 27 hektarů a po-
čtem hrobových míst nejrozsáh-

lejším hřbitovem v našem kraji. 
V loňském roce jsme zde nechali 
provést ořezy tújí, na letošní rok 
jsme připravili projekt na obno-
vu zdejší zeleně a na opravu vo-
dovodního řadu.

Nezapomínáme ani na ostatní 
hřbitovy. Pro hřbitov v Kunčič-
kách máme vypracován projekt 
na opravu plotu, na hřbitově 
v Muglinově mají být provedeny 
ořezy a kácení stromů, ohrožují-
cích bezpečnost návštěvníků, na 
hřbitově v Koblově a na starém 
hřbitově v Heřmanicích má být 
provedena obnova zeleně.

Pro informaci uvádíme, že na 
ÚH a okolních hřbitovech bylo 
v roce 2004 nově zřízeno 66 epi-
tafních míst a obnoveno 1042 
nájmů hrobových míst.

V této souvislosti  bychom 
chtěli upozornit nájemce hro-
bových míst, že je nutné na 
Hřbitovní správě na Těšínské 
ulici 105 hlásit změny v osob-
ních údajích, to znamená změ-
ny bydliště, jména atd., a že 
všechny již ukončené smlou-
vy o pronájmu hrobových, 
urnových a epitafních míst 
je nutno obnovit, respektive 
ve smyslu zákona č.256/2001 
Sb., v platném znění  uzavřít 
na Hřbitovní správě  nájemní 
smlouvy nové.

Nataša Lukášová,
vedoucí Hřbitovní správy

Oznámení nájemníkům obecních bytů
1. Městský obvod Slezská Ostra-

va dohodl pro nájemníky obecních 
bytů poruchovou službu, která 
bude občanům k dispozici ve 
dnech pracovního volna a pracov-
ního klidu (případně mimo pra-
covní dobu úřadu). Níže uvádíme 
příslušné firmy a telefonní čísla:
elektropráce: 
• Rudolf Jurošek, tel.: 
596 242 492 nebo 777 242 442
• DEMO v.o.s , tel.: 603 202 677 
nebo 736 614 215
kanalizace, žumpy: 
• firma KHK., tel. 596 244 983
• firma K.A.O., tel. 596 242 020
rozvody vody, odpady: 
• Rudolf Ficek ,tel.: 602 533 945
• Bedřich Raška, tel.: 604 512 009
• DEMO v.o.s , tel.: 603 202 677 
nebo 736 614 215
kotelny, ÚT: 
• TES, tel.: 602 767 627 

plynová zařízení: 
SMP – Služby, s.r.o., 
tel.: 728 800 555

Tato informace bude také 
uvedena na  plakátech, vylepe-
ných  postupně ve společných 
prostorách obecních domů.

2. Na svém jednání dne 
24. 3. 2005 rozhodla Rada městské-
ho obvodu Slezská Ostrava o tom, 
že uplatní své právo zvýšit nájem-
né u smluvních nájmů o index růs-
tu spotřebitelských cen za rok 2004 
tak, jak bylo dohodnuto v plat-
ných nájemních smlouvách. Český 
statistický úřad pro rok 2004 uvá-
dí index spotřebitelských cen ve 
výši  2,8 %. Ke zvýšení nájemného 
o 2,8 % dojde od května 2005. Ná-
jemníci, kterých se zvýšení nájmu 
týká, budou informováni písemně.

Ing. Pavel Slabý,
vedoucí odboru bytového hospodářství

Od 18. dubna je z důvodu rekonstrukce mostu přes Lučinu 
uzavřena část ulice Podzámčí. Uzávěra, která potrvá do 18. října 

2005, se dotkla tras autobusových linek č. 22 a 28. Zastávky 
„Hradní náměstí" a „Důl Zárubek“ byly přemístěny v obou 

směrech na ulici Frýdeckou cca  
90 metrů za rampami v úrovni Slezskoostravského hradu.

N E P Ř E H L É D N Ě T E
SME, a.s., sděluje, že 18. 5. v době od 7 do 15 hodin bude v Kun-
čicích na ulici Blokově, Demlově, Krouského, Nogově, U Sýpky 
a Vratimovské přerušena dodávka elektrické energie.
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Velikonoční veselí v Heřmanicích

Nejen pro rodiče dětí z MŠ 
na Požární ulici, ale pro širokou 
veřejnost připravila ředitelka 
tohoto předškolního zařízení 
Lenka Anežková s kolektivem 
na 22. března zdařilou akci s ná-
zvem Velikonoční veselí, kona-
nou v místním kulturním domě. 
Návštěvníci zhlédli ukázky zdo-
bení vajíček různými technikami, 
paličkování či malování na sklo. 
Zaujala i výstava vazeb suchých 
květů, ale nadšení vzbudilo ta-
neční vystoupení dětí, navště-
vujících v uvedené MŠ hasičský 
kroužek. „Finanční krytí na tuto 

akci jsme zajistili jednak pro-
střednictvím grantu Statutární-
ho města Ostravy, jednak díky 
sponzorskému daru podnikatele 
Daneše Zátorského. Jemu i všem, 
kteří se podíleli na přípravě akce, 
chceme  tímto poděkovat“, dopl-
nila paní ředitelka a dodala, že 
v dalších letech se budou všichni 
zainteresovaní snažit učinit z ta-
kovéto akce tradici.

Akci navštívili i místostarosta  
ing. A. Maštalíř a místostarostka  
MVDr. Barbora Jelonková a na 
adresu organizátorů nešetřili 
slovy chvály.

Ústředna: 599 410 011
Miroslav Vojkovský, starosta: 
599 410 003
Josef Burkovič, I. místostarosta: 
599 410 002
Ing. Antonín Maštalíř, 
II. místostarosta: 599 410 004
MVDr. Barbora Jelonková, 
III. místostarosta: 599 410 007
Mgr. Gustav Kuchař, 
tajemník: 599 410 005
Sekretariát starosty  
a I. místostarosty: 599 410 001 
Sekretariát tajemníka, II. a III. 
místostarosty: 599 410 006
Karel Klíma, vedoucí 
investičního odboru: 599 410 077
Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu: 
599 410 060

Jaroslava Novotná, vedoucí 
odboru výstavby, ŽP a VH: 
599 410 045
Jana Lasevičová, vedoucí 
odboru majetkového: 
599 410 062
Ing. Pavel Slabý, vedoucí 
odboru bytového hospodářství: 
599 410 033
Pavel Bernatský, vedoucí OŠaK: 
599 410 075
Bc. Zdeněk Matýsek, vedoucí 
odboru sociálních věcí: 
599 410 026
Ing. Ilona Borošová, vedoucí 
odboru dopravy a kom. služeb: 
599 410 050
Sylva Kaiserová, vedoucí 
odboru org. a vnitřních věcí: 
599 410 082

Stavba dálnice D 47 v našem obvodu
Územím obvodu Slezská Os-

trava bude procházet asi 5 ki-
lometrů dlouhý  úsek dálnice 
D 47 , a to převážně katastrální-
mi územími Hrušova, Koblova 
a Antošovic. Investorem stavby 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR 
a na realizaci se podílí několik re-
nomovaných mostařských a sil-
ničářských firem.

Úsek začíná v Hrušově mos-
tem přes Ostravici a v soubě-
hu s ulicí Bohumínskou kolem 
skládky OZO přichází k Vrbic-
kým jezerům. Za nimi po zavě-
šeném mostě přechází přes řeku 
Odru do Koblova a Antošovic. 
Území našeho obvodu opustí 
dálnice na dalším mostě přes 
Odru a bude směřovat mezi 
Starým a Novým Bohumínem 
k polským hranicím.

Dálnice je navržena v katego-
rii D 28,0/120 a bude převážně 
umístěna na násyp. V dané trase 
bude 9 mostů, z nichž nejpozo-
ruhodnější bude most přes řeku 
Odru a Antošovické jezero. Tvo-
řit jej bude estakáda o délce 606 
metrů s mostním polem zavěše-
ným na středový, přes 48 metrů 
vysoký ocelobetonový pylon.

Součástí stavby mezi Kob-
lovem a Antošovicemi  bude 
oboustranná dálniční odpo-
čívka s benzínovou pumpou 
a příslušným zázemím slouží-
cím k odpočinku, občerstvení, 
případně přespání. 

Podél dálnice, jejíž stavba 
má být ukončena v roce 2008, 
budou vybudovány cyklotrasy 
a chodníky.

Tak bude vypadat budoucí zavěšený most přes řeku Odru

Dne 24. 3. 2005 byl v Kulturním 
domě v Muglinově zahájen pod 
vedením lektorky D. Štiťákové 
kurz břišních tanců. Kurz má 10 
lekcí a je koncipován pro začáteč-
níky a mírně pokročilé. Lektorka 
se věnuje tanci již od dětství a od 
roku 1997 speciálně orientálním 
tancům. Tanci se učila u egyptské 
tanečnice v Praze a v Londýně. 

Na rozdíl od většiny západ-
ních tanců, u nichž je energie a 
váha centrována do oblasti hru-

di a trupu, je u břišního tance 
maximum energie směřováno 
do oblasti břicha a pánve, a pro-
to tento způsob tance mj.

– masíruje břišní svaly a orgá-
ny v břišní dutině

– podporuje krevní oběh, vy-
rovnává hormonální hladinu

– je využíván jako terapeutic-
ká metoda při depresích a du-
ševních tlacích.

Bližší informace získáte na 
tel.: 603 716 990 nebo v KD.

Kurz břišních tanců

Vystoupení dětí z "hasičského kroužku" při MŠ na Požární ul.     Foto: archiv SON

Důležitá telefonní čísla

Před Velikonocemi, 22. břez-
na t. r., se v 17 hodin slavnost-
ně otevřela opona a básní „Já 
rostu“ začala akademie žáků 
ZŠ na Škrobálkově ulici 51 
v Kunčičkách. Děti vystoupily 
ve 22 číslech. Scénky střídaly 
zpěv, tanec a recitace. Někte-
rá vystoupení měla špičkovou 
úroveň, hodnou televizního 
natáčení. Vrcholem bylo vy-
stoupení Nikoly Koniášové 
a Jarka Bandyho v čísle DUO 
ROMALE a sólový tanec Mi-
chaely Horváthové.

Nezapomenutelné byly také 
scénky z nesmrtelné pohádky 

„Mrazík“. V závěru vystoupil 
40členný školní sbor, který za-
končil akademii Beethoveno-
vou „Ódou na radost“.

U 250 zúčastněných diváků 
měla akademie velký ohlas. 
Je pro nás velkou radostí, se-
jdou-li se na takové akci obča-
né Kunčiček a Kunčic, rodiče 
žáků školy i širší veřejnost 
a vidí, že naše děti se dovedou 
bavit a mnoho věcí umí.

Dík, a to největší, patří samo-
zřejmě dětem a učitelkám, které 
akademii pomohly nacvičit.

Mgr.Jiří Smělík,
ředitel ZŠ v Kunčičkách

Školní akademie v ZŠ 
v Kunčičkách

Pozor na změny v dopravě
Z důvodu výstavby kolek-

toru na  Sokolské ulici je tato 
komunikace od 18. dubna 
uzavřena pro veškerý silniční 
provoz v úseku od křižovatky 
s ulicí 28. října po křižovatku 
s ulicí Českobratrskou. Trolej-
busové linky č. 101,105,106,107 
a 108 jsou v obou směrech ve-
deny přes Most Pionýrů s vy-
necháním zastávek „Náměstí 
J. Gagarina“ a „Most Miloše 
Sýkory“ a nově staví na za-
stávce „Most Pionýrů“. Trolej-
busová linka č. 110 není vede-
na přes Most Pionýrů a Most 
M. Sýkory(o tento úsek se její 
trasa zkrátila).

Autobusové linky č. 29, 30, 
38 a 71 jsou po dobu uzávěry 
vedeny oběma směry přes za-
stávky „Náměstí J.Gagarina“ a 
„Most Pionýrů“. Linky č. 29 a 
30 se otáčejí na kruhovém ob-
jezdu u Nové radnice.

Předpokládaný termín ukon-
čení uzávěry je 31. července 
2005.

Pro zachování návaznos-
ti spojů jsou upraveny jízdní 
řády. Najít je můžete v 2. do-
datku jízdního řádu ODIS – ob-
last Ostrava, který je k dostání 
v knižní a elektronické podobě 
ve všech prodejnách jízdních 
dokladů DPO a.s.
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