
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jednání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
30. června od 

15 hodin v Kulturním 
domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.

Ročník XIII     červen 2005     zdarma

29. dubna se uskutečnila v našem obvo-
du u památníku – tanku č. 051 hlavní pietní 
slavnost k 60. výročí osvobození. Zúčastnili 
se jí příslušníci Čsl. obce legionářské, vete-
ráni – bojovníci z 2. světové války, členové 
vedení našeho obvodu a široká veřejnost. Po 
proslovu pana starosty Miroslava Vojkovské-
ho pronesl projev účastník osvobozovacích 
bojů Mikuláš Končický, jenž jako tankista Čs. 
samostatné tankové brigády osvobozoval 
Ostravu. Poté následovalo předání zlatých 
pamětních mincí Dr. Bořivoji Čelovskému, 
čestnému občanu města Ostravy, který za II. 
světové války spolupracoval s partyzánskou 
skupinou Svoboda, a plukovníku Otakaru 
Riegelovi, členu republikového výboru Čsl. 
obce legionářské, který bojoval na západní 
frontě. Pana plukovníka Riegela jsme požá-
dali o rozhovor:
• Pane plukovníku, můžete nám přiblížit okol-
nosti Vaší cesty na západ?

Nebyla přímočará. Místo, kde jsem žil, bylo 
v době 2. světové války součástí velkoněmec-
ké říše a já musel v roce 1943 rukovat do ně-
meckého wehrmachtu. S německou armádou 
jsem byl odvelen do západní Evropy. Po vy-
lodění spojenců v Normandii 6. června 1944 
tam byl nasměrován také náš útvar. Tam jsem 
byl zajat a spojenci přesunut do Velké Britá-
nie, kde jsem přísahal věrnost československé 
armádě, a přidělen do 3. roty 2. tankového 
praporu, který odplul zpátky do Francie.
• Jaké byly Vaše osudy zde?

Naším úkolem bylo dobytí přístavu 
Dunkerque, ve kterém se opevnily dobře 
vyzbrojené německé jednotky, jež využi-
ly vodních kanálů a zatopily okolí města. 
V rozbahněné půdě nám tanky často za-
padly tak, že jsme je nemohli vyprostit. 
Nejtěžší boje proběhly 5. listopadu 1944. 
Německé dělostřelectvo kladlo tuhý odpor. 
Tehdy jsme přišli o devět tanků, 26 vojáků 
padlo, 9 jich bylo nezvěstných a 56 raně-
ných. Osvobodit Dunkerque by si ovšem 
vyžádalo masivní bombardování.

Francouzi si však přáli zachovat přístav 
v pokud možno neporušeném stavu, takže 
bojová činnost se zde omezila na drobnější 
akce a obléhání trvalo sedm měsíců.

Do Československa jsem se vrátil v roce 1945.
• Co byste chtěl vzkázat těm, kteří válku nepro-
žili?

Učte se vzájemné snášenlivosti, která je 
snad nejdůležitější ve vzájemných mezilid-
ských vztazích.

Kde začne doutnat jiskřička nenávisti, 
může se změnit ve velký požár, vedoucí 
až k válkám. Nikomu nepřeji, aby viděl ty 

spousty mrtvých, naříkajících raněných, vy-
bombardovaná města a hořící vesnice. Mám 
proto velké přání, aby přestaly veškeré bojo-
vé konflikty a nové aby nikdy nezačaly.
• Děkuji za rozhovor.

Ohlédnutí za oslavami 
60. výročí osvobození

Památku osvoboditelů uctili
i členové vedení našeho obvodu

Začátkem měsíce března roku 2005 byla 
ve Slezské Ostravě ustavena místní organi-
zace strany Evropských demokratů, která 
si klade za cíl vnést do komunální politiky 
nový pohled a nový směr.

Proto se snažíme vtáhnout do komunál-
ní politiky ty osoby, které doposud stály 
mimo jakoukoliv politickou stranu. Říká-
me, „nebuďme lhostejní k dění a životu 
v místě, kde žĳeme“. Položme si otázku:
Jsou zde politici pro nás, nebo jsme zde my 

pro ně? Osobně věříme, že politika v míst-
ní oblasti má být službou občanům.

Slezská Ostrava je dnes zapomenutým, 
přehlíženým místem z pohledu velkého 
města Ostravy. Finanční toky jsou ome-
zené. Ale přesto to základní, co vnímáme 
jako hlavní problém, to je renomé tohoto 
místa, známost samotné Slezské Ostravy.

Při nedávném rozhovoru, který jsem vedla 
s občanem z Brna, jsem se dozvěděla, že Slezská 
Ostrava leží někde daleko ve Slezsku. A s měs-
tem Ostravou má jen velice málo společného.

Proč tedy nezměnit pohled lidí na naše 
město z „železného srdce republiky“ na místo 
s železnou historií, které ožívá. A s tím i změnit 
a zviditelnit samotné místo, kde my žĳeme.

Nezasloužila by si to od nás Slezská Ostrava?

Evropští demokraté mají za sebou dvoje 
poslední volby. Ve volbách do Evropské-
ho parlamentu jsme od Vás dostali důvěru 
ve formě cca 10 procent hlasů (SNK – ED), 
v krajských volbách už jsme tak úspěšní ne-
byli. Přesto máme v souhrnu již první zastu-
pitele na místních úrovních, první zastupitele 
v krajích, první starosty, prvního senátora.

Pokud se o nás budete chtít dozvědět 
něco více, budeme rádi. Pokud se budete 
chtít zapojit do práce v komunální sféře 
Slezské Ostravy, jste vítáni. Strana Evropští 
demokraté vznikla v roce 2002. Máme nyní 
za sebou první kroky. Ty druhé bychom 
rádi uskutečnili společně s Vámi.

Bc. Kristina Kaplanová (tel.: 606 246 498)
Ing. Jiří Zrůnek (tel.: 602 640 629)

Politika s úsměvem, 
morálkou a slušností
Evropští demokraté ve Slezské Ostravě

Místostarostka MVDr. B. Jelonková blahopřeje 
plk. O. Riegelovi a Dr. B. Čelovskému
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V klubu důchodců v Michál-
kovicích na Radvanické ulici se 
21. května uskutečnilo setkání 
bývalých členů slezskoostrav-
ského kulturního souboru  Sed-
mička, a to jako vzpomínka na 
60. výročí založení souboru. 
Setkání zorganizoval jako kaž-
dých pět roků přípravný výbor 
s protagonisty Ing. Miroslavem 
Šmídem, Jiřím Masným a Lu-
mírem Tarabou. V příjemné 
atmosféře si bývalí členové za-
vzpomínali na slavné začátky 
souboru…

Už v době protektorátu vzni-
kaly ve Slezské Ostravě skupiny 
mládeže, v nichž se zpívaly ku-
plety, písně trampské i politické 
včetně písní z Osvobozeného 
divadla, známé z tajně poslou-
chaného zahraničního vysílání. 
Skupiny Skaláci, Tuláci, Kuk 
a jiné se scházely v oblasti ko-
lem Slezskoostravského hradu, 
kolem šachty Michálky i na hal-
dě Ema. Po osvobození v roce 
1945 se jejich činnost zlegalizo-
vala a nejprogresivnější z nich 
se začaly scházet ve válkou po-
škozené bývalé sokolovně na 
Najmanské ulici v blízkosti slez-
skoostravského hřbitova nad 
dolem Trojice. Sokolovna byla 
při posledním náletu spojenec-
kých letadel poškozena a teprve 
po osvobození si ji mládežníci 

za pomoci vedení dolu Trojice 
dali dohromady.

V květnu 1945 bylo už ve 
Slezské Ostravě devět mládež-
nických skupin. Soubor děvčat 
a chlapců, pracujících na dole 
Trojice nebo v blízkosti bydlí-
cích, dostal číslo sedm. Do sou-
boru brzy našli cestu i studenti, 
Ladislav Zmuda, absolvent prů-
myslové školy, přinesl i nové 
nápady. S Václavem Krůčkem 
(nynějším profesorem ostravské 
konzervatoře) vytvořili pásmo 
národních písní z jednotlivých 
oblastí celé republiky a s tímto 
potom obšťastňovali lidi nejen 
v Ostravě, ale i v širokém okolí 
včetně pohraničí.

Někteří z členů napsali kul-
turní pásma, písně z hornického 
prostředí střídaly scénky a pís-
ničky Osvobozeného divadla. 
V nich se uplatnil znamenitý 
herec a zpěvák Ludvík Kuska. 
Začali vydávat i vlastní časopis 
„Slovo Sedmičky“.

Miroslav Šmíd začal psát 
texty na známé melodie a po 
zhlédnutí Dunajevského filmu
Celý svět se směje sestavil pás-
mo pro malé obsazení. V sou-
boru aktivně vystoupil nový 
hudebník Jiří Masný, kytaris-
ta, harmonikář a houslista. 
Pro nově založený hornický 
aeroklub složili s M. Šmídem 

jeho hymnu Rozpněte křídla. 
Sedmička se účastnila celo-
státní kulturní akce – Soutěže 
tvořivosti mládeže – s pásmem 
Dvouletka. V souboru vznik-
ly mj. i slavné písně: „Zpívej, 
Ostravo, sláva”, „Ostravské 
komíny kouří” i píseň „Po-
spěšte do našich řad,” která se 
rozšířila po celém ostravském 
regionu. 

V roce 1950 byla Sedmička 
na vrcholu slávy. Soubor zpíval 
v ostravském studiu Čs. roz-
hlasu v pořadech V dobré notě 
po robotě, soutěžil také v Brně 
v rámci Ústředního kola STM 
a v kategorii pásem získal 1. mís-
to, v recitaci druhé a ve zpěvu 
třetí. V roce 1953 byla souboru 
udělena Cena města Ostravy. 

Sedmička pořádala také zá-
jezdy do různých míst v kraji, 
kde svými vystoupeními zpes-
třovala kulturní akce. Zpříjem-
nila tak rekreační pobyty horní-
kům v Klokočově a v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Mimořádný 
úspěch sklidila na předvečeru 
mládežnického 1. máje v Kato-
vicích.

Členové a přátelé Sedmič-
ky se pravidelně každou dru-
hou středu scházejí v klubu 
důchodců v Michálkovicích 
a slavnostní setkání pořádají 
každých pět let. Letošní setkání 
bylo již jedenácté. Pořadatelé 
tímto děkují MOb Slezská Os-
trava za poskytnutí finančního
příspěvku na akci a výpomoc 
při jejím organizování.

Setkání bývalých členů 
slezskoostravské Sedmičky

Foto: archiv SON

Termíny výměny řidičských 
průkazů prodlouženy

Ti řidiči, kteří letos nespě-
chali s výměnou řidičského 
průkazu, jistě přivítali pro-
dloužené termíny, které ná-
sledně uvádíme: Průkazy, kte-
ré byly vydány od 1. 7. 1964 do 
31. 12. 1993, budou platit až do 
31. 12. 2007, průkazy vydané 
od 1. ledna 1994 do 31. 12. 2000 
budou platné až do 31. prosin-
ce roku 2010. U dokladů vyda-
ných od 1. 1. 2004 do 31. 4. 2004 
bude možná výměna do konce 
roku 2013.

Řidičské průkazy se vydávají 
a vyměňují na odboru dopravy 
– úseku evidence řidičských 
průkazů MMO na Výstav-
ní ulici č. 55 ve Vítkovicích 
(tel. č. 974 728 861, 974 728 864).

Žádáte-li o řidičský prů-
kaz po úspěšném provedení 
zkoušky v autoškole, vyplníte 
zde příslušné formuláře. Po 
podání žádosti je stanovena 
lhůta pro vydání řidičského 
průkazu 21 dní. K žádosti se 
přikládá: občanský průkaz 
a typizovaná fotografie sou-
časné podoby žadatele o roz-
měrech 3,5x4,5 cm v předním 

čelném pohledu bez brýlí 
s tmavými skly a bez po-
krývky hlavy. Dále posudek 
o zdravotní způsobilosti, do-
klad o odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel.

A kolik zaplatíte?
– Za vydání řidičského průkazu 
po vykonání zkoušek v autoškole: 
50 Kč.
– Za rozšíření skupiny řidičského 
oprávnění: 50 Kč.
– Za uvedení změn v řidičském 
průkazu: 50 Kč.
– Za vydání nového řidičského 
průkazu za poškozený nebo zcize-
ný: 50 Kč.

Pokud nedošlo k žádné změ-
ně v údajích v řidičském průka-
zu, nevybírá se při jeho výměně 
správní poplatek.

Nové řidičské průkazy platí 
v zemích Evropské unie a jsou 
vydávány na dobu 10 let z dů-
vodu životnosti a čitelnosti 
plastové karty, případně na 
dobu kratší z důvodu omezení 
odborné nebo zdravotní způso-
bilosti řidiče.

Nové kontejnery na plasty a sklo
V červnu budou na níže uvedená místa nově rozestavovány 

kontejnery na separovaný sběr:
Kontejnery na plasty a sklo: 
na ulici Požární v Heřmanicích u domu č. 26/114 
na ulici Antošovické v Koblově  u domu č. 307/257 (poblíž křižovatky)
na ulici Na Tabulkách v Koblově u domu č. 1/268 (na zpevněné ploše)
na ulici Žabník v Koblově  u domu č. 3/147 
na ulici Michálkovické ve Sl. Ostravě u domu č. 146/467
Kontejnery na plasty:
na ulici Plechanovově v Hrušově u domu č. 6/475 
na ulici Serafinově v Kunčicích u domu č. 6/359
na ulici 8. března ve Slezské Ostravě u domu č. 14/277
na ulici Čs.armády u domu č. 1/969 (u křiž. Na Jánské)
na ulici Michálkovické poblíž restaurace Seneca.
Kontejner na sklo:
na ulici U Nové šachty v Koblově u domu č. 61/179. 

Koše na psí exkrementy
V současné době je v našem 

obvodu rozmístěno 17 košů 
na psí exkrementy, především 
v oblastech sídlišť Kamenec 
a Muglinova a v Mírové osadě.

Na základě požadavků ob-
čanů budou během letních 
měsíců umístěny další koše do 
oblasti ulic Nad Ostravicí, Za-
pletalova a Stromovka. Koše se 
vyvážejí 1x měsíčně a sáčky se 
doplňují průběžně dle potřeby.

Pro informaci uvádíme, že 
instalace jednoho koše stojí 
6 200 Kč a vyvážení psích exkre-

mentů pak cca 4 000 Kč měsíč-
ně. Vážení občané, žádáme Vás, 
abyste po svých zvířecích miláč-
cích uklízeli, a tak zamezili roz-
šiřování různých bakterií a pa-
razitóz. Do „psích košů” můžete 
odkládat i psí exkrementy v mi-
krotenových sáčcích.

Rovněž Vás opětovně upo-
zorňujeme, abyste své pejsky 
nevenčili v oblastech, kde se 
pohybuje větší počet malých 
dětí, a dbali maximální čistoty  
na veřejných prostranstvích.

odbor DaKS 
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Dělníci pro čištění města 
provádějí každoročně a často 
opakovaně úklid nepovole-
ných skládek na pozemcích ve 
vlastnictví Statutárního města 
Ostrava – Městského obvodu 
Slezská Ostrava, vytvořených 
našimi neukázněnými obča-
ny, kteří jsou bezohlední vůči 
životnímu prostředí i svému 
okolí. Úklid pozemků, které 
nevlastní SMO, zajišťují jejich 
vlastníci.

V letošním roce byly zatím 
uklizeny nepovolené skládky 
v následujících oblastech:

- garáže a okolí na ul. Na Šes-
tém ve Sl. Ostravě (horní čtyři 
fotografie zachycují stav v květ-
nu 2005 před a po úklidu) – bylo 
naplněno 15 kontejnerů,

- svahy za domy na ul. Dě-
dičné ve Slezské Ostravě (spod-
ní dvojice fotografií zachycuje
stav v lednu 2005 před a po 
úklidu) – naplněn 1 velkoobje-
mový kontejner.

Dále byly odstraněny za-
čínající skládky na Kamenci 
v blízkosti Mostu Pionýrů, na 
ul. Bohumínské a na ul. Heř-
manické. V měsíci červnu bude 
dokončen úklid skládek podél 
ulice Lihovarské v Kunčičkách. 

O počtu kontejnerů naplně-
ných v této lokalitě a úklidu 
dalších nepovolených skládek 
Vás budeme informovat v ná-
sledujících vydáních SON. Fi-
nanční prostředky vynaložené 
(na výše uvedené skládky je 
to cca 65 000 Kč) takto díky 
nezodpovědným občanům 
by mohly být účelněji využity 
na větší četnost přistavování 
velkoobjemových kontejnerů 
ve spolupráci s OZO Ostrava 
s.r.o. pro občany, na zvýšení 
počtu sběrných dvorů  nebo 
na opravy komunikací. Máme 
za to, že informovanost obča-
nů o nakládání s odpady zde 
je. Společnost OZO Ostrava 
s.r.o. se této problematice vě-
nuje vydáváním letáků, článků 
v denním i oblastním tisku atd. 
Občané však stále v nedosta-
tečné míře využívají možnost 
bezplatného uložení odpadu 
ve sběrných dvorech v are-
álu Technických služeb a.s. 
ve Slezské Ostravě a v areálu 
společnosti OZO s.r.o. v Os-
travě-Kunčicích. K dispozici je 
rovněž bezplatná telefonní in-
folinka 800 100 699.

odbor dopravy 
a komunálních služeb

Problém černých skládek

Ve dnech 1.–3.  6.  2005 se dvě 
družstva žáků 9. ročníků ze ZŠ 
na Bohumínské ulici zúčastni-
la republikového kola soutěže 
Mladý záchranář – Dokaž, že 
umíš ve Strakonicích. V této re-
publikové soutěži závodilo cel-
kem 13 družstev. Žáci plnili ná-
sledující úkoly: uzlování, první 
pomoc, požární příprava, topo-
grafie, test odborných znalostí,
střelba ze vzduchovky, impro-
vizované prostředky ochrany, 
hod na cíl, hod záchranným 
kruhem a šplh na laně. V po-
sledním dnu pokračovala sou-
těž jednotlivců, která se konala 
na místním dopravním hřišti, 
kdy žáci absolvovali jízdu zruč-
nosti. Úkoly plnili s nasazením, 
což také dokázalo krásné umís-
tění na 4.–7. místě.

Pobyt ve Strakonicích zpes-
třoval doprovodný program. 
Dětem zahrál a zazpíval místní 
soubor dudáků spolu s dětským 
tanečním souborem. Čekala je 

také večerní prohlídka hradu 
ve Strakonicích s šermířským 
a historickým vystoupením.

Všem žákům děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. P. Buryšová, Mgr.K. Kaníková  

 Mladí záchranáři ve Strakonicích

Z důvodu výstavby dálnice D 47 
byl zamezen pěší přístup občanů 
Koblova do Hrušova, z mostu na 
ul. Stará cesta. Z tohoto důvodu se 
uskutečnilo několik jednání ve věci 
zajíždění autobusové linky č. 52 na 
ul. Žižkovu tak, aby byl občanům 
Koblova umožněn bezpečnější 
a časově kratší přístup k lékaři, na 
poštu a do kostela. Za účasti všech 
zainteresovaných stran byly pro-
věřovány tři alternativy, z nichž, 

z důvodu bezpečnosti a koordina-
ce s opravou ulice Žižkovy, nevy-
hověla ani jedna.

Občané Koblova budou mu-
set  tudíž až do ukončení rekon-
strukce ulic Žižkova a Stará ces-
ta v Hrušově využívat přestup 
z linky č. 52 na trolejbusovou 
linku č. 106 (příp. 105).

Asi k 1. 7. 2006 bude převedena 
veškerá doprava z Koblova  směrem 
do města na ul. Stará cesta a Žižko-
va. Zastávka pro MHD bude vybu-
dována přímo před poštou. 

odbor DaKS

Problém 
s dopravou

Výrobní linka litých asfaltů 
v areálu Jankostav s.r.o., 
Ostrava-Kunčice

SMO ÚMOb Slezská Ostra-
va, odbor výstavby, ŽPaVH 
obdržel od Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje ozná-
mení záměru „Výrobní linka li-
tých asfaltů v areálu Jankostav 
s.r.o.“, který podléhá zjišťova-
címu řízení podle § 7 zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění záko-
na č. 93/2004 Sb. 

Do oznámení lze nahlížet 
v úředních dnech na odboru 
ŽP a zemědělství Krajské-
ho úřadu MSK v kanceláři 
č. F 105, na odboru VŽPaVH 
ÚMOb Slezská Ostrava a na 
příslušných dotčených správ-
ních úřadech.

Po dobu 20 dnů ode dne zve-
řejnění této informace může kaž-
dý ve smyslu § 6 odst. 4 zákona 
k danému záměru zasílat svá pí-
semná vyjádření, a to přímo na 
adresu Krajského úřadu MSK, 
28. října 117, 702 18 Ostrava.

Tato informace včetně tex-
tové části je zveřejněna na in-
ternetu na adrese www.kr-mo-
ravskoslezsky.cz, odkaz E.I.A. 
a IPPC,odkaz Seznam posuzo-
vaných aktivit E.I.A. podle zá-
kona č.100/1991 Sb. 

K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě příslušný úřad nemu-
sí přihlížet (§6 odst. 4 zákona 
o posuzování vlivů na ŽP).

MVDr. Miloslav Šustek,  
odbor výstavby, ŽPaVH

Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů v Kunčičkách si 19. května 
vyměnila role s učiteli Základní 
školy na Škrobálkově ulici. 

Během dopoledne hasiči dětem 
předvedli svou techniku a vy-
světlili žákům používání různých 
pomůcek a výstroje. V druhé části 
výuky promítli hasiči dětem in-
struktážní film, po kterém násle-

dovala beseda, kdy odpovídali na 
zvídavé otázky dětí.

Nepochybuji, že z takové-
ho nenásilného školení si děti 
odnesly poznatky do života 
a vědomosti, jak se zachovat 
v krizových situacích.

Tímto si dovoluji hasičům 
z Kunčiček poděkovat a těším 
se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel ZŠ v Kunčičkách

Hasiči vyučovali

Foto: archiv školy

SMO ÚMOb Slezská Ostrava, odbor dopravy a komunálních 
služeb, oznamuje ukončení provozu stávající autobusové linky 
č. 96, a to na základě výsledků sčítání vytíženosti, které prokázalo 
velmi nízké využití této linky. Provoz bude zastaven od 3. 7. 2005, 
výkony budou dočasně převedeny na linku č.97.
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Letní tábor pro děti
O.s. Pavučina, pobočka 

Kunčičky pořádá od 15. do 
23.  7. 2005 v Malenovicích 
u Zlína letní tábor „Extrem 
camp“. Cena ve výši 2100, -Kč 
zahrnuje cestovné, ubytování, 
stravu 5 x denně, vstupné na 
bazén a do kulturních pamá-

tek a režijní náklady. Základ-
na tábora se nachází v chato-
vé oblasti Malenovic u Zlína. 
Je vybavena sociálním zaří-
zením, ubytování je v chat-
kách. Kontaktní osoba: Ivo 
Neuvirt, tel. č. 723 320 148, 
596 720 849.

Festival Colours of Ostrava
Mezinárodní hudební festival 

Colours of Ostrava se uskuteční 
již počtvrté druhý červencový 
víkend od 8. do 10. července 
2005 v Ostravě v areálech vý-
staviště Černá louka a Slezsko-
ostravského hradu. Festival 
opět během tří dnů nabídne 

na minimálně 7 scénách široký 
výběr zahraničních a domácích 
kapel různých hudebních žán-
rů od rocku přes world a dance 
music až po alternativní směry. 
Bližší informace lze získat na 
www.colours.cz. Vstupenky 
jsou v prodeji v síti Ticketpro.

Prázdninový provoz mateřských škol 
Od 1.  7. do 22.  7.  2005 bude 

otevřena MŠ  na Zámostní uli-
ci, od 25.  7. do  5.  8.  2005 MŠ na 
Bohumínské ulici, od 8.  8. do 

19.  8.  2005 MŠ na Jaklovecké 
ulici, od 22.  8. do 31.  8.  2005 MŠ   
na Komerční ulici.

• Klub vodáků pořádá ve dnech 
9.–10.  7. u soutoku Lučiny a Os-
travice „vodácké dny“. Zájemci 
o sjezd Ostravice si mohou za 
úplatu půjčit loďky a sjet Os-

travici buď ke Komenského sa-
dům nebo až do Muglinova či 
k soutoku Ostravice a Odry.
• 16. 7. proběhne v kostele sva-
tého Josefa tradiční slavnost 
s odpustem na počest P. Marie 
Karmelské.

Zveme Vás

Nepřehlédněte
Upozorňujeme všechny podnikatele, že mají možnost objed-

nat si  za úplatu na našem úřadě provedení preventivních po-
žárních prohlídek. 

Bližší informace Vám poskytne p. Miroslav Válka, pracovník 
odboru organizačního a vnitřních věcí, tel.č. 599 410 012.

Krádeže výsadeb v okrasných mísách
Ve snaze mít náš městský ob-

vod alespoň o trošku krásnější, 
bylo v dubnu 2005 osázeno 
květinami a ozdobnými keříky 
několik okrasných mís v obvo-
du a na Ústředním hřbitově. 
Rostlinky však končí v rukou 

různých nenechavců. Prosíme 
proto každého občana, který si 
všimne těchto zlodějíčků, aby 
informoval městskou policii na 
telefonním čísle 156.

odbor dopravy 
a komunálních služeb

Přiletěly jsme na koštěti osla-
vit s vámi „Den dětí“!!! To byla 
slova čarodějnic, alias učitelek 
a zaměstnankyň MŠ Chrustova 
na „ Zahradní slavnosti“, kona-
né 13. 6. 2005. Především díky 
grantu, získanému od Magis-
trátu města Ostravy, spolupráci 
se zastupiteli KSČM Sl. Ostravy 
a firmě Jurošek, kteří poskytli
sponzorský dar, jsme si mohli 
všichni zpestřit „Den dětí“ no-
vými atrakcemi a množstvím 
odměn a sladkostí.

Spousta soutěží s čaroděj-
ným námětem a bohatý pro-
gram s tanečním vystoupením 
dětí z MŠ a ZŠ Chrustova ne-
nechal nikoho v klidu. Do ča-

rodějnického reje byli vtaženi 
i rodiče. V úžasu všichni pozo-
rovali hasiče a psovody, kteří 
přišli dětem a dospělým před-
vést ukázky své práce. Na naší 
zahradě to zkrátka žilo a jak se 
říká „ nemělo to chybu“. 

Další podobnou akci plánu-
jeme v září a možná přĳde kou-
zelník. Tak Vás všechny zveme.

Milena Kolková

Zahradní slavnost

I o prázdninách do knihoven
V červenci a srpnu budou mít knihovny v obvodu Slezská Os-

trava následující výpůjční dobu:

Knihovna v Muglinově na Hladnovské ulici 49:
Pondělí 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.
Knihovna na Dědičné ulici 10 ve Slezské Ostravě:
Čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.
Knihovna na Holvekově ulici 44 v Kunčičkách:
Úterý 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.
Knihovna v Muglinově na ulici Na Druhém 4:
V červenci bude knihovna uzavřena. V srpnu bude otevřena 
každé pondělí: 9.00–11.30, 12.30–17.00 hodin.
Knihovna v Heřmanicích na Vrbické ulici 133:
V červenci bude knihovna uzavřena. V srpnu bude otevřena 
každé úterý: 9.00–11.30, 12.00–16.00 hodin.
Knihovna v objektu ZŠ na Antošovické ulici v Koblově bude 
uzavřena v červenci i srpnu. Provoz zahájí opět se začátkem 
nového školního roku, tedy v září.

Přejeme všem hezké, slunečné léto, plné pohody a báječných 
zážitků. Přĳďte nás do knihovny navštívit i v této době, jsme tady
pro Vás. Informace o všech knihovnách získáte v knihovně na 
Hladnovské ulici 49, tel. číslo 596 248 123.

J. Gunčagová

Základní umělecká škola U Jezu v Muglinově 
přĳímá žáky k výuce v hudebním

a výtvarném oboru pro školní rok 2005/2006.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole nebo telefonicky 

na tel.č. 596 244 999, 736 123 072

Další úspěch mládežnické 
kopané v Heřmanicích

V neděli 12. června sehrálo „A“ 
družstvo žáků poslední mistrov-
ské utkání městského přeboru 
před vlastním publikem proti „B“ 
družstvu Staré Bělé. Po vítězství 
8:0 propukly oslavy z důvodu 
postupu do krajské soutěže. „A“ 
družstvo Heřmanic z dosavad-
ních 21 utkání v soutěži ani jednou 
neprohrálo, pouze třikrát remizo-
valo a jedno kolo před ukončením 
soutěže vede tabulku s náskokem 
15 bodů při skóre 90:4. Postup do 
krajské soutěže je dárkem k osla-
vám 700. výročí od první písemné 
zmínky o Heřmanicích.

Pohár pro vítěze soutěže předal 
žákovskému družstvu Heřmanic 
před utkáním zástupce výkonné-
ho výboru městského fotbalového 
svazu Ostrava Vlastimil Langer.

Slavnostní události se zúčastnil 
i místostarosta MOb Slezská Os-
trava Ing. Antonín Maštalíř, který 
žákům předal sponzorský dar.

Dobrou práci s mládeží v TJ 
Heřmanice dokládají i výsled-
ky „B“ družstva žáků, hrající 
městskou soutěž starších žáků 
IV. třídy. Toto družstvo rovněž 
vyhrálo svou soutěž se ziskem 
45 bodů a skórem 90:10, s ná-
skokem 15 bodů před druhým 
oddílem z Hrabůvky.

Oddíl starších žáků tvoří 40 
mladých sportovců ročníků 
1990 – 1992, pravidelně trénu-
jících na hřišti v Heřmanicích. 
O jejich růst se zasloužil kolek-
tiv trenérů ve složení: Ing. Vlas-
timil Hudeček, Vladimír Os-
mančík, Milan Klobušiak, Miloš 
Glozyga, Roman Foldyna, ing. 
Petr Lukáš a Jiří Kočvara.

Poděkování si rovněž zaslou-
ží rodiče žáků za pomoc při do-
pravě k mistrovským utkáním 
a řada sponzorů za poskytnutí 
materiální a finanční pomoci
mladým sportovcům.

Nová telefonní čísla na Hřbitovní správu na Těšínské ulici 105:
599 410 231, 599 410 232


