
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na zasedání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
15. 12. 2005 od 15 

hodin v Kulturním 
domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.
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Dne 28. října 2005 si občané Heřmanic 
připomněli u památníku obětem I. světo-
vé války před místním kulturním domem 
vznik Československého státu. V tomto dni 
byla rovněž instalována busta prvního pre-
zidenta T. G. Masaryka, který se význam-
ně zasloužil o vznik samostatného Česko-
slovenska. Proslov u památníku přednesl 
místostarosta Josef Burkovič, který ve svém 
projevu vyzvedl význam tohoto dne a rov-
něž připomněl peripetie, které tento památ-
ník za období 67 let provázely.

Věnec za Zastupitelstvo městského ob-
vodu Slezská Ostrava položili u památní-
ku místostarostové ing. Antonín Maštalíř 
a MVDr. Barbora Jelonková a člen rady 
městského obvodu Zdeněk Martínek.

Státní svátek byl také spojen s význam-
ným dnem pro Heřmanice, neboť uplynulo 
již 700 let od založení obce. Při této příle-
žitosti byli někteří občané Heřmanic oce-
něni pamětní stříbrnou mincí, a to Mojmír 
Najzar, Karel Sedláček a Jan Kos, kteří toto 
vyznamenání převzali již 18. září 2005 na 

Oslavy u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa 
roku 1918 a oslavy 700 let od založení obce Heřmanice

Sbor dobrovolných hasičů v Heřmani-
cích pořádá každoročně hasičskou soutěž 
„Do vrchu“. Letos tato kuriózní soutěž pro-
běhla v sobotu 8. 10. 2005. Na prvním místě 
se umístilo družstvo z Kateřinek, 2. místo 
patřilo družstvu Heřmanic a 3. místo heř-
manickému družstvu veteránů. V kategorii 
žen zvítězilo družstvo Heřmanic, druhé 
byly Petřkovice a třetí Muglinov. V neděli 
9. 10. jsme kopec pod kostelem přenechali 
mladým hasičům. Všechny děti si s nároč-
nou soutěží bravúrně poradily. Dne 28. 10. 
2005 členové sboru zabezpečovali čestnou 
stráž u památníku T. G. Masaryka. Zároveň 

se sbor podílel na technickém zabezpeče-
ní ozvučení projevu místostarosty p.Josefa 
Burkoviče při odhalování busty T. G. Ma-
saryka a ozvučení vystoupení dětí z MŠ 
Požární, MŠ a ZŠ Chrustova v místním kul-
turním domě.

V sobotu 29. 10. 2005 proběhla v rámci 
oslav v hasičské zbrojnici taneční zába-
va s vepřovými hody. Akce byla úspěšná 
a sbor dobrovolných hasičů tímto děkuje 
městskému obvodu Slezská Ostrava za 
umožnění jejího uspořádání.

V podvečer 11. 11. 2005 proběhl u hasič-
ské zbrojnice večerní branný závod mladých 

hasičů. Zúčastnilo se jej 30 tříčlenných hlí-
dek. Při této příležitosti děkujeme spoluob-
čanům bydlícím v blízkosti hasičské zbroj-
nice za jejich trpělivost. Družstvo mladých 
hasičů z Heřmanic nezklamalo a v kategorii 
mladších žáků zvítězilo. V kategorii star-
ších žáků zvítězilo družstvo ze SDH Přívoz.

Nábor mladých hasičů do sboru stále 
probíhá. Jestliže máte dítě ve věku 6–15 let, 
jež by mělo zájem soutěžit za náš sbor dob-
rovolných hasičů, přĳďte některou středu 
do hasičské zbrojnice mezi 16.–18. hodinou, 
rádi vám podáme informace.

Silvie Šeděnková, SDH Heřmanice

Záslužná činnost SDH v Heřmanicích
Čestná stráž u památníku T. G. M. v Heřmanicích

Místostarosta ing. A. Maštalíř předává pamět-
ní list plk.v.v. O. Riegelovi

Místostarosta J. Burkovič při projevu

Slezskoostravském hradě při oslavách 700 
let od první písemné zmínky o Heřmani-
cích, Kunčicích a Muglinovu.

U památníku byly rovněž předány pa-
mětní listy, a to Dr. Bořivoji Čelovskému 
a plk.v.v. Otakaru Riegelovi, kteří v letoš-
ním roce u příležitosti 60. výročí osvoboze-
ní již převzali zlaté mince, udělené radou 
a zastupitelstvem našeho obvodu.

Dále byly v tomto významném dni 28. 
října uděleny u památníku pamětní stříbr-
né mince občanům z obvodu Slezská Os-
trava: panu Josefu Benešovi za odbojovou 
činnost a podíl na zvelebování Muglinova 
a panu Josefu Gérykovi za úspěšnou peda-
gogickou činnost v ZŠ na Pěší ulici v Mug-
linově v letech 1979–2004. Za zemřelého 
Vladimíra Marečka, který vykonal mnohé 
v rámci osvětové činnosti v Muglinově, 
převzal minci jeho syn. Také pro onemoc-
nělého Eduarda Subíka, jemuž byla mince 
udělena za spolupráci se ZŠ na Pěší ulici 
v Muglinově, převzal minci jeho syn.

Po tomto slavnostním aktu se účastníci 
oslav přemístili do kulturního domu, který 
po opravách zářil novotou. Vystoupení dětí 
z Mateřské školy na Požární ulici pod ve-

dením ředitelky Lenky Anežkové lahodilo 
oku. V kulturním domě měli občané zdar-
ma k dispozici publikaci o historii Heřma-
nic, kterou zpracoval bývalý učitel, sporto-
vec a pak funkcionář heřmanického sportu 
pan Mojmír Najzar.

Dále už oslavy probíhaly v režii Sboru 
dobrovolných hasičů z Heřmanic, kteří se 
postarali o občerstvení a následujícího dne 
zorganizovali zábavu s vepřovými hody.

Z toho všeho vyplývá, že občané se mají 
scházet u obou památníků – jak obětem I. 
světové války dne 28. října, tak obětem II. 
světové války dne 30. dubna – každoročně, 
nejen v období kulatých výročí. Tyto památ-
níky by měly lidi spojovat, a ne rozdělovat, 
a to už pro pietu těch mrtvých. Znovu by 
se mělo oprášit slovo vlastenectví, protože 
jsme národ, ne etnikum, a národ by měl mít 
toto slovo ve svém slovníku. Ti, kteří jsou 
jmenováni na památnících, položili své 
životy za náš národ. A to je vlastenectví.

Zdeněk Martínek, člen Rady a Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava

Vedení městského obvodu a odbor 
školství a kultury děkují tímto SDH Heř-
manice za pomoc při organizování této 
slavnostní akce. 
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Podle zákona č. 218/2005 
Sb., kterým se mění zákon č. 
100/1988 Sb., o sociálním za-
bezpečení, došlo s účinností od
1. října 2005 ke změnám. 

Upravuje se částka posky-
tovaná občanovi, který pobírá 
příspěvek při péči o blízkou 
nebo jinou osobu. Při péči o jed-
nu osobu se příspěvek zvyšuje 
z částky 3776 Kč na částku 5310 
Kč měsíčně a při péči o dvě a ví-
ce osoby z částky 6490 Kč na 
částku 9086 Kč. Pokud má ob-
čan při pobírání příspěvku pří-
jem, zvyšuje se maximální výše 
čistého měsíčního příjmu na 
částku 5900 Kč měsíčně (jedná 
se pouze o výdělečnou činnost, 
která zakládá účast na nemo-
cenském pojištění, nebo osobu 
samostatně výdělečně činnou).

Nová právní úprava umož-
ňuje, aby příspěvek pobírali 
v plné výši i občané, kteří jsou 
příjemci vdovského a vdovec-
kého důchodu. Nadále platí 
předchozí úprava, která stanoví, 
že příjemci starobního nebo pl-
ného invalidního důchodu mají 
nárok na příspěvek pouze za 
předpokladu, že jejich důchod 
je nižší než příspěvek. V tomto 
případě náleží občanům rozdíl 
mezi výší jejich důchodu a vý-
ší příspěvku při péči o blízkou 
nebo jinou osobu. 

Občan, který pečuje o dítě 
svěřené do pěstounské péče, 
a je mu poskytován příspěvek, 
bude mít zároveň nárok na 
odměnu pěstouna, pokud tato 

odměna nebude poskytována 
z důvodu péče o totéž dítě, ale 
o dítě další svěřené do pěstoun-
ské péče. Stejná úprava platí 
i u poskytování rodičovského 
příspěvku, tzn. že občan, který 
bude pobírat rodičovský pří-
spěvek a přitom bude pečovat 
o blízkou nebo jinou osobu 
(např. svého prarodiče), bude 
mít nárok na poskytování obou 
příspěvků. 

Pokud občanům pobírajícím 
příspěvek je současně přiznána 
i dávka sociální péče do výše 
jejich sociální potřebnosti nebo 
sociální potřebnosti rodiny, 
bude jim při hodnocení jejich 
příjmů započtena pouze polovi-
na výše uvedeného příspěvku. 

U občanů, kteří již příspěvek 
při péči o blízkou nebo jinou 
osobu pobírají, je s účinností od 
1. října 2005 rozhodnuto o zvý-
šení tohoto příspěvku automa-
ticky bez jejich žádosti. Občané, 
kteří zároveň pobírají opakova-
nou dávku sociální péče, jsou 
povinni požádat o započtení 
poloviny příspěvku pro dávku 
sociální péče. 

O změně podmínek pro po-
skytování příspěvku při péči 
o blízkou a jinou osobu je mož-
né se informovat osobně na od-
boru sociálních věcí ÚMOb Slez-
ská Ostrava, Gagarinovo nám. 5, 
přízemí, kancelář č. 112 (paní 
Adamcová, paní Řehová), nebo 
telefonicky na čísle: 599 410 020. 

Bc. Zdeněk Matýsek,
vedoucí odboru sociálních věcí

Rozšíření provozu pečovatelské služby 
v DPS Heřmanická 19, 21, 23, 25

Od 1. 11. 2005 byl rozšířen provoz pečovatelské služby v do-
mech s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici 19, 21, 23, 
25, a to následujícím způsobem:

pondělí až pátek: od 7.00 do 19.00 hodin
sobota a neděle: od 7.00 do 15.30 hodin

Zároveň je v jídelně v Domě s pečovatelskou službou na Heř-
manické ulici 19 zabezpečen výdej oběda i o sobotách, nedělích 
a svátcích.

Bližší informace podá vedoucí pečovatelské služby, paní 
Šrámková, DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov, tel.: 
596 245 502. 

Bc. Zdeněk Matýsek,
vedoucí odboru sociálních věcí 

Ve dnech 1.–3. listopadu 
2005 probíhal na výstaviš-
ti Černá louka v Ostravě 12. 
mezinárodní elektrotechnický 
veletrh ELEKTROTECHNIKA 
2005. Na výstavě se prezento-
vala mezi více než sto firmami 
Střední škola, Ostrava-Kun-
čice svou expozicí, ve které 
předváděla jednu z moderních 
učebních pomůcek pro výuku 
automatizace. Mezi špičkovými 
společnostmi se jistě neztratila, 
o čemž svědčil velký zájem ná-
vštěvníků.

Jako doprovodnou akci spo-
lečně s firmou BAEL, která vele-
trh pořádala, a pod záštitou sta-
rosty městského obvodu Slezská 
Ostrava škola uskutečnila soutěž 
odborných dovedností a znalos-
tí pro žáky elektrotechnických 
středních škol moravskoslez-
ského regionu ELEKTRONIKA 
2005 o pohár starosty Slezské 
Ostravy. Soutěže se zúčastni-
lo 13 dvoučlenných družstev. 
Žáci měli za úkol odpovědět 
na otázky testu a zhotovit 
zadaný elektronický obvod. 

Zvítězilo družstvo SPŠ elek-

trotechnické z Ostravy, druzí 
byli žáci z ISŠ Ostrava Na Jíz-
dárně a třetí skončilo družstvo 
Střední školy, Ostrava-Kunčice. 
V jednotlivcích se nejlépe umís-
til Pavel Nevlud z ISŠ Na Jíz-
dárně, druhý byl David Schenk 
z Ostravy-Kunčic a třetí Václav 
Duc ze SPŠ Ostrava. 

Putovní pohár předával sta-
rosta pan Miroslav Vojkovský 
za přítomnosti místostarosty 
ing A. Maštalíře, ředitele SŠ 
Mgr. F. Repky, pořadatele vý-
stavy, ředitele firmy BAEL 
pana Babárika a členů poroty. 
Sponzory soutěže byly firmy 
HADEX, GES, BAEL a městský 
obvod Slezská Ostrava.

Střední škola se opět před-
staví společně s akciovou spo-
lečností Mi�al Steel Ostrava 
na výstavě Učeň, středoškolák 
a vysokoškolák ve dnech 2. a 3. 
prosince 2005 na Černé louce.

Zároveň připomínáme, že 
Dny otevřených dveří proběh-
nou v naší škole na Vratimov-
ské ulici v Kunčicích 10. 12. 
2005 a 7. 1. 2006.

Stanislav Drozd

Soutěž o pohár starosty

Příspěvek při péči
o blízkou osobu

Enviromentální výchova 
představuje neoddělitelnou 
součást výuky dětí. Usilujeme 
o kvalitní a trvalé zařazení eko-
logické výchovy do všech vyu-
čovacích předmětů i do celko-
vého života školy, prosazujeme 
lásku k přírodě a její ochranu. 
Jako škola jsme zařazeni do 
sítě škol zabývajících se ekolo-
gickou výchovou M.R.K.E.V. 
a zapojujeme se do projektu 
„Ekologická škola v Moravsko-
slezském kraji“.

Aby si děti více uvědomily 
kontakt s přírodou a nutnost 
její ochrany, spolupracujeme se 
středisky ekologické výchovy 
– VITA, OZO, Telepace. Řadu 
zajímavých programů a besed 
také nabízí Stanice mladých 
přírodovědců, Ostravské měst-
ské lesy, planetárium či ZOO 
Ostrava. Žáci se pravidelně 
zúčastňují akcí hnutí DUHA 
a Dne Země.

V rámci enviromentální vý-
chovy probíhá v naší škole 
postupná ekologizace prostor. 
Šetříme zdroji energie, do jídel-
ničku zařazujeme nové produk-
ty ekologického zemědělství. 
Abychom předcházeli vzniku 
odpadu, organizujeme sběr 

PET lahví, separujeme odpad 
ve třídách, šetříme papírem, 
využíváme recyklovaný papír. 
Již tradičně se ve sběru starého 
papíru zapojujeme do soutěže 
„Papírová škola“, žáci rovněž 
každý rok sbírají kaštany pro 
oboru.

Péče o zeleň ve třídách i ve 
školním dvoře se stala samo-
zřejmostí. Ozdravné pobyty, 
lyžařské kurzy, přírodopisně 
– zeměpisné exkurze, Den dětí 
v přírodě a školní výlety jsou 
další, již běžné akce, které učitelé 
pro žáky každoročně připravují.

Také mimoškolní aktivity 
rozvíjejí u žáků zájem o příro-
du. Děti ze ŠD se v době prázd-
nin podílejí na čistění lesa v Ky-
jovicích, zhotovují výrobky 
z přírodnin, poznávají přírodu 
během svých pravidelných vy-
cházek.

Děti si zkrátka začínají uvě-
domovat, že péče o životní pro-
středí je problémem každého 
jednotlivce, nejen velkých insti-
tucí, a že svým příkladem mo-
hou působit i na chování svých 
kamarádů, rodičů a všech obča-
nů našeho obvodu.

Mgr. Zdeňka Halakucová,
ředitelka ZŠ

ZŠ Bohumínská se hlásí k programu 
„Ekologická škola“

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti Mittal Steel 
Ostrava a.s. pro zařízení „Závod 15-Rourovny“

SMO ÚMOb Slezská Ostrava, odbor výstavby, ŽPaVH obdržel 
od Krajského úřadu MSK oznámení o obdržení žádosti pro zaříze-
ní „Závod 15-Rourovny“. Dnem 27. 10. 2005 bylo zahájeno řízení 
o vydání integrovaného povolení v souladu s ustanoveními pří-
slušných zákonů. 

Jedná se o jeden z výrobních závodů společnosti Mi�al Steel Os-
trava a.s., kde budou provozovány dvě válcovací tratě(válcovny za 
tepla) a spirálová svařovna.

Do textové části oznámení lze nahlédnout na odboru výstavby, 
ŽPaVH ÚMOb Slezská Ostrava, Gagarinovo nám. 5, Slezská Os-
trava - II. poschodí, č. dv. 312, nebo také na portálu veřejné správy 
www.env.cz/ippc a na úřední desce MSK po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení.

Účastníci řízení mohou zaslat svá vyjádření krajskému úřadu 
v souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci ve lhůtě 
30 dnů po obdržení žádosti.

Občanská sdružení a další subjekty se mohou jako účastníci říze-
ní přihlásit do 30 dnů od zveřejnění údajů ze žádosti. 

MVDr. M. Šustek, úsek ŽP a VH odboru výstavby



Upozorňujeme občany, že 
podle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích 
a Vyhlášky města Ostravy č. 11/
97 o udržování čistoty veřejné-
ho prostranství zodpovídají za 
schůdnost chodníků podél ne-
movitostí v době nepříznivých 
povětrnostních podmínek – vá-
nic, mrznoucího deště, oblev, 
dlouhodobého sněžení apod., 
vlastníci nemovitostí.

Závady ve schůdnosti na 
chodnících je nutno odstranit 

nejpozději do 24 hodin po spadu 
sněhu, přičemž se zmírňováním 
závad ve schůdnosti musí být 
započato bez zbytečných odkla-
dů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Zároveň upozorňujeme ma-
jitele motorových vozidel, aby 
odstavovali své automobily 
v souladu se zákonem 361/2000 
Sb. tak, aby nebránily průjezdu 
čisticích mechanismů, pluhů 
a vozidel OZO Ostrava.

Ing. I. Borošová,
 vedoucí odboru DaKS
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SMO ÚMOb – OV, ŽP a VH 
obdržel dne 9. 11. 2005 od Mi-
nisterstva životního prostředí 
ČR oznámení podle zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. – zveřejnění posud-
ku o vlivech záměru na životní 
prostředí — „Mořicí linka v are-
álu Mi�al Steel Ostrava a.s.“

Do posudku je možno na-
hlédnout do 30 dnů od zveřej-
nění informace o posudku na 
úřední desce dotčeného kraje, 

na úseku ŽP a VH, dv. č. 312 
na odboru výstavby ÚMOb 
Slezská Ostrava , dále pak v In-
formačním systému EIA na in-
ternetových stránkách České 
informační agentury životního 
prostředí (h�p://www.cenia.cz/
EIA) a na stránkách Minister-
stva životního prostředí (h�p://
www.env.cz/EIA), kód záměru 
OV9026.

MVDr. Miloslav Šustek,
úsek ŽP a VH odboru výstavby

Posuzování vlivů na ŽP

Od 7. 11. 2005 se provádí 
oprava části chodníku na ul. 
Vratimovské v Ostravě-Kunčič-
kách, a to v délce 150 m na obou 
stranách - podél hřbitova a kos-
tela na jedné straně a ve stejném 
rozsahu na straně druhé. Chod-
ník tak bude opraven na tram-
vajových zastávkách a v místě 
přechodu. 

Opravy zbývajících částí 
chodníků budou zařazeny do 
plánu oprav na rok 2006.

 Rovněž od 7. 11. 2005 se 
provádí oprava ulic Blokovy 
a Nogovy v Ostravě-Kunčicích. 
Jedná se o první etapu opravy 
vozovek, která řeší odstranění 

stávajícího povrchu, položení 
nového struskového podkladu 
a asfaltového koberce z drenáž-
ního asfaltu tl. 5 cm. Šířka vo-
zovek 5,0 m zůstane zachována. 
V rámci této etapy budou rov-
něž instalovány dešťové vpustě, 
které budou napojeny do nové 
dešťové kanalizace.

 Předpokládaný termín ukon-
čení obou akcí je konec roku 
2005.

 Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o stavby, které omezují po-
hyb chodců i vozidel, žádáme 
občany o pochopení a vstříc-
nost.  Radmila Malíčková,

odbor dopravy a KS

Opravy chodníků a ulic
I v našem obvodu byla 11. 

listopadu uctěna při příležitosti 
Dne veteránů památka obětí I. 
a II. světové války. Kytice k hro-
bům a památníkům padlým 
v obou těchto válečných kon-
fliktech položili na Ústředním 
hřbitově místostarostka MVDr. 

Barbora Jelonková a vedoucí 
odboru sociálních věcí Bc. Zde-
něk Matýsek.

Den veteránů se slaví v ze-
mích Evropy, USA a Kanadě 
u příležitosti ukončení první 
světové války.

Foto: archiv SON

Uctění památky obětí válek

Učitelé této základní školy si 
v minulosti uvědomili nutnost 
pečovat o děti již před nástu-
pem do školy. Proto byl otevřen 
před 8 lety přípravný ročník 
pro děti ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí z blíz-
kého okolí.

Přípravný ročník je určen pro 
všechny děti, které v dalším 
školním roce nastupují do prv-
ní třídy. Ve třídě je maximálně 
15 dětí. Individuální prací s tě-
mito dětmi se zvyšuje školní 
úspěšnost. S dětmi zde pracují 
učitelka a pedagogická asis-
tentka. Žáčci si nejen hrají, ale 

hlavně se intenzivně připravují 
pro vstup do 1. třídy.

Přípravný ročník se nachá-
zí na odloučeném pracovišti 
základní školy, na ulici Třebíz-
ského 22, které již mnohokrát 
zhlédly návštěvy z Holandska, 
Anglie i Skotska, zabývající 
se problematikou těchto dětí. 
Zároveň byla oceněna kvalita 
a úroveň péče o malé „předško-
láky“.

Zveme všechny, aby se přišli 
podívat. 

 Mgr. Jiří Smělík,
 ředitel ZŠ v Kunčičkách

Přípravný ročník v ZŠ Ostrava-
-Kunčičky, Škrobálkova 51/300

Prodloužení silniční uzávěry
Z důvodu prodloužení ter-

mínu stavby „Modernizace 
a rekonstrukce silnice II/477 
ul. Bohumínská, Frýdecká, km 
3,831–6,642, úsek od křížení 
s ulicí Na Karolině po křižovat-
ku s ul. Škrobálkovou“ se pro-

dlužuje i uzávěra 2. etapy stav-
by (jízdní pruhy ve směru do 
Vratimova), a to do 31. 3. 2006.

Provoz je zajištěn v obou 
směrech po polovině vozovky.

Ivona Buroňová,
odbor dopravy a KS

Dbejte na schůdnost chodníků

Den otevřených dveří
na hladnovském gymnáziu se uskuteční 14. 12. od 13.00 hodin. 

Gymnázium nabízí žákům 7. tříd česko-španělské studium,
žákům 9. tříd všeobecné čtyřleté studium, žákům 9. tříd studium 
živých jazyků. Od ledna 2006 budou pořádány přípravné kurzy

pro zájemce o studium.
Informace na tel. č. 596 241 073 nebo www.hladnov.cz

Památku obětí válek na Ústředním hřbitově uctili místostarostka
MVDr. B. Jelonková a Bc. Z. Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí

Po půlroční práci studentů 
na mezinárodním projektu byl 
dne 18. 10. 2005 na Gymnáziu 
Hladnov ve Slezské Ostravě 
otevřen studentský klub KPZ. 
Slavnostního zahájení se zú-
častnily: náměstkyně hejtmana 
pro školství Moravskoslezského 
kraje PhDr. Jaroslava Wenige-
rová, zástupce Sdružení rodičů 
a přátel gymnázia při naší škole 
ing. Kateřina Plintová, zástupce 
Českého červeného kříže slečna 
Kateřina Fiurášková a paní Věra 
Zemanová, zástupce hlavního 
sponzora - Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti, která podpo-
ruje vznik studentských klubů 
po celé České republice. Dále 
nás navštívili ing. Petr Holuša 
– zástupce turistického oddílu 
mládeže Hogan a členové dru-
hého studentského klubu Skok 
v Ostravě, kteří s námi při naší 

činnosti úzce spolupracují.
Klub KPZ je volnočasový spo-

lek mladých studentů, který je 
součástí mezinárodní sítě klubů 
Klub-net v Německu, Polsku 
a České republice. U nás je zaští-
těn Nadací rozvoje občanské spo-
lečnosti (NROS). Cílem tohoto 
klubu je umožnit všem mladým 
lidem ve věku od 14 do 19 let, 
aby smysluplně trávili svůj volný 
čas, a také směřovat jejich záliby 
směrem ke sportovním, turistic-
kým, ekologickým a kulturně-
vzdělávacím akcím, které budou 
celoročně probíhat. Klub je sa-
mozřejmě přístupný veřejnosti.

Slavnostní zahájení se nám 
vydařilo a doufáme, že celá 
naše činnost bude i nadále 
úspěšná.

Další informace najdete na 
www.hlklub.wz.cz.

Jiří Ptašek

Na hladnovském gymnáziu byl
slavnostně otevřen studentský klub KPZ



-  V areálu Slezskoostravského 
hradu proběhne od 14. do 
31. prosince výstava betlémů 
a ve dnech 17. a 18. prosince 
se zde uskuteční vánoční trhy 
s kulturním programem.

-  V Husově sboru Církve čes-
koslovenské husitské na Zá-
mostní ulici ve Slezské Os-

travě se uskuteční 15. 12. od 
17 hodin vánoční koncert 
v podání žáků ZUŠ E. Runda 
ve Slezské Ostravě. V 16.30 
hodin zde bude zahájena ver-
nisáží výstava prací žáků vý-
tvarného oboru této školy.

-  Slavnostní vánoční koncert se 
také uskuteční 13. 12. v ZUŠ 
U Jezu v Muglinově. Začátek 
v 17 hodin. 
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Trafika u železničního přejez-
du na Škrobálkově ulici v Ostra-
vě-Kunčičkách byla postavena 
asi v letech 1929–1930. Nechal si 
ji postavit svým otcem Karlem 
Gabsdilem, majitelem stolařství 
v Kunčičkách, pan Rudolf Gab-
sdil (nar. 1895) z Kunčiček. Po 
první světové válce se vrátil do 
Kunčiček jako válečný invalida 
a od obce mu byla přidělena sta-
rá, často vykrádaná trafika. Požá-
dal proto otce o postavení nové. 

Po Rudolfu Gabsdilovi star-

Zajímavá místa v našem obvodu
Trafika u železničního přejezdu na Škrobálkově ulici v Kunčičkách

Již dva roky se žáci a učitelé 
ze ZŠ na Bohumínské ulici ve 
Slezské Ostravě starají o keň-
skou dívenku Zawadi. Projekt 
adopce afrických dětí umožňuje 
získat základní vzdělání tisícům 
dětí v Nairobi a Mombase. Naše 
Zawadi je sirotek a bez pomoci 
by nemohla do školy chodit.

Abychom se dozvěděli o ži-
votě dětí v Keni více, přivítali 
jsme možnost poslechnout si 
koordinátorku Humanistického 
centra Na rovinu Soňu Heřtuso-
vou, která v létě Keňu navštívi-
la a setkala se s adoptovanými 
dětmi a jejich učiteli a rodiči.

Zahrnula nás mnoha zajíma-
vými informacemi a postřehy 
o podmínkách, v nichž děti žĳí 
a učí se. Zawadi žĳe na vesnici 
a do školy chodí denně něko-
lik kilometrů. Stejnokroj, kte-
rý musí mít všichni žáci, děti 
vlastně chrání, protože je zřej-
mé, že dítě někam patří, že je 
pod kontrolou. Minimalizuje se 
tak nebezpečí, které hrozí bez-
prizorným dětem.

Soňa nám vyprávěla, jak se 

děti do školy těší a jak si váží 
možnosti učit se. Rodiče jsou 
pyšní, když jejich dítě umí číst, 
psát, počítat, mluvit anglicky.

Dovedete si představit uči-
tele, který se skoro rozpláče 
radostí, když dostane pro svou 
školu několik krabiček barev-
ných kříd? Ve školách je veliký 
nedostatek školních pomůcek, 
hlavně sportovní náčiní dětem, 
které milují pohyb, chybí.

Mohli jsme také obdivovat 
výrobky dětí a rodičů, jejichž 
prodejem získává škola finanční 
prostředky na chybějící vybave-
ní. Ručně tkané látky, náramky 
a náhrdelníky ze zvířecích kos-
tí, lastur a výrobky z barevných 
hlazených kamenů, to vše nám 
Afriku ještě více přiblížilo.

Africká hodinka se všem moc 
líbila a budeme se těšit na další 
zprávy od naší Zawadi, které 
umožníme navštěvovat školu 
také příští rok a další léta, aby 
dosáhla základního vzdělání, 
které jí umožní získat práci a se-
beúctu. Marie Voráčková,

učitelka ZŠ na Bohumínské ulici 

Africká hodinkaSpolečnost OVaK oznamuje
SMO ÚMOb Slezská Ostrava 

obdržel oznámení společnos-
ti OVaK a.s., o tom, že její za-
městnanci zahájili v k.ú Mug-
linov kontroly napojení dosud 
nepřihlášených odběratelů ke 
stočnému v oblastech, kde byla 
vybudována kanalizace, která 
je ve správě OVaK a.s.

V případě, že bude zjištěno 

napojení na veřejnou kanaliza-
ci bez právního důvodu, bude 
občanům zaslán dodatek ke 
smlouvě stávající nebo návrh 
nové smlouvy o dodávce pitné 
vody a odvádění odpadních 
vod.

S případnými dotazy je možno 
se obrátit na paní Kristenovou, 
tel. č. 597 475 217. (OVaK a.s.)

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 12. prosince.

Městský obvod Slezská Os-
trava dohodl pro nájemce obec-
ních bytů poruchovou službu, 
která zabezpečuje opravy ve 
dnech pracovního volna a pra-
covního klidu, případně mimo 
pracovní doby zaměstnanců 
ÚMOb Slezská Ostrava. Tato 
poruchová služba bude zajiště-
na pro případy havárií i v době 
vánočních svátků.
Elektropráce:
Rudolf Jurošek, tel. č. 596 242 492 
nebo mobil 777 242 442
DEMO v.o.s., tel. č. 603 202 677 

nebo 736 614 215
Kanalizace, žumpy:
firma KHK, tel. č. 596 244 983
firma K.A.O., tel.č. 596 242 020
Rozvody vody, odpady:
Rudolf Ficek, tel. č. 602 533 945
Bedřich Raška, tel. č. 604 512 009
DEMO v.o.s., tel. č. 603 202 677 
nebo 736 614 215
Kotelny, ústřední topení:
TES, tel. č. 602 767 627
Plynová zařízení:
SMP – Služby, s.r.o.
tel. č. 728 800 555.

Ing. P. Slabý, vedoucí odboru BH

Upozornění pro nájemníky obecních bytů

Halloween v Muglinově
V „podvečer dušičkový“ dne 

2. listopadu 2005 uspořádala 
Základní škola na Pěší ulici 
v Muglinově tajemný rej zva-
ný „Halloween“. Po setmění se 
před školou sešla bizarní spo-
lečnost různých pohádkových 
a strašidelných bytostí. Jimi 
vytvořený průvod v maskách 
a s lampiony se poté vydal uli-
cemi Muglinova do Komenské-

ho sadů. Zde děti absolvovaly 
označenou „strašidelnou stez-
ku“, při níž prokázaly nemalou 
dávku odvahy. Odměnou pak 
byla pro každé dítě sladká po-
zornost. Této zdařilé akce se ke 
všeobecné spokojenosti zúčast-
nilo 45 dětí a několik rodičů.

Mgr. Markéta Hlinková, učitelka
Andrea Fojtková, vychovatelka ŠD

Zveme Vás

Den otevřených dveří v Základní škole v Muglinově
V pátek 16. prosince 2005 

v době od 8.00 do 14.00 hod. 
se uskuteční v areálu Základ-
ní školy na Pěší ulici v Mugli-
nově „Den otevřených dveří“. 
Na tuto akci srdečně zveme 
všechny děti, jejich rodiče a pe-
dagogické pracovnice okolních 
mateřských škol a pochopitelně 
také všechny rodiče a jejich děti 
v předškolním věku, které ne-
navštěvují mateřskou školu.

V rámci „Dne otevřených 
dveří“ si děti prohlédnou zví-
řata ve školní minizoo, zahrají 
si zajímavé hry v učebně po-
čítačů, zúčastní se poutavých 
a naprosto bezpečných pokusů 

v chemické laboratoři, mohou si 
vyzkoušet svůj talent při hře na 
různé hudební nástroje v učeb-
ně hudební výchovy, zapojí se 
do sportovních a soutěžních 
aktivit v tělocvičně, učebnách, 
školní družině a dalších prosto-
rách školy. 

Nebude pochopitelně chy-
bět ani vánoční stromeček, pod 
nímž si děti budou moci vybrat 
drobný upomínkový dárek.

Upřímně se těšíme na Vaši 
návštěvu.
Za kolektiv pracovníků ZŠ Pěší

Mgr. František Vrána,
ředitel školy

Překvapivý dopis obdržel 
v polovině října majetkový od-
bor našeho úřadu od ředitelky 
Knihovny města Ostravy. Kon-
statuje se v něm, že v souvislos-
ti s celkovým přehodnocením 
dislokace knihovnických služeb 
ukončí provoz k 31. 12. 2005 
knihovna v KD Na Druhém 
v Muglinově.

Rada našeho obvodu na tuto 
situaci okamžitě reagovala a na 
své 59. schůzi 3. 11. 2005 se 
usnesla požádat dopisem Radu 
města Ostravy, aby ke zrušení 
knihovny nedošlo. Dopis byl 
odeslán 7. 11. 2005. Snahou ve-
dení obvodu a všech členů rady 
je zachování knihovny.

Vedení obvodu brání místní knihovnu

ším převzal objekt Rudolf Gab-
sdil mladší (nar. 1925). V etapě 
znárodňování drobných živnos-
tí kolem roku 1948 se trafika do-
stala do pronájmu n.p. Pramen 
a byly zde prodávány noviny, 
kolky, známky, cigarety. Prosto-
ry sloužily také jako skladiště.

Od roku 1989 zde provozoval 
živnost opět pan Rudolf Gabs-
dil mladší. V roce 1994 byl ob-
jekt prodán paní Monice Hor-
váthové.

Asi v letech 1975–1976 se ob-
jevila trafika ve filmu Boj o Hed-
viku. Pro tento účel byla speci-
álně upravena a popsána názvy 
českých deníků a žurnálů.

Exteriér objektu je stále zeleně 
natřen. Trafika je vyobrazena na 
pohlednici z roku 1936, která je 
zveřejněna na str. 518 v Dějinách 
Ostravy, vydaných v roce 1993.

Podle vzpomínek pana Oldřicha 
Gabsdila z Kunčiček


