
Vedení městského ob-
vodu Slezská Ostrava pře-
je všem občanům mnoho 
štěstí, zdraví, spokojenos-
ti a pracovních úspěchů
v roce 2006 a zároveň 
si je dovoluje pozvat 
na slavnostní ohňostroj
o půlnoci 31. 12. u slez-
skoostravské radnice. 
Miroslav Vojkovský, 

starosta

Ročník XIII     prosinec 2005     zdarma

Výhled rozvoje je rovněž vázán schvále-
ným Územním plánem města Ostravy a je 
součástí strategického plánu rozvoje statu-
tárního města Ostravy.

Městský obvod Slezská Ostrava je již jed-
ním z posledních městských obvodů, který 
je připraven svou rozlohou a svou přírodní 
členitostí nabídnout městu Ostrava plochy 
a lokality bývalého těžkého průmyslu pro vý-
stavbu staveb občanské vybavenosti, bydlení 
(hromadného i individuálního), rekreačního 
a sportovního vyžití a lehkého průmyslu.

Např. stavby občanské vybavenosti je 
možno realizovat v k. ú. Muglinov, Sl. Os-
trava-Hladnov, ZOO, Františkov, Trojic-
ké údolí, Heřmanice. Stavby rekreačního 
a sportovního využití v k.ú. Koblov, An-
tošovice (jezera), Heřmanice (Heřmanické 
rybníky), Sl. Ostrava (Hladnov), Kunčičky 
(park M. Gorkého), Kunčice (u řeky Ostra-
vice), dále stavby pro bydlení, především 
v k. ú. Sl. Ostrava (Františkov), Muglinov 
(Podolí) a dostavby lokalit pro bydlení 
v Kunčicích, Kunčičkách, Heřmanicích, 
Koblově a Antošovicích.

Rozvoj lehkého průmyslu v bývalých 
areálech dolů může zachránit tyto lokality 
před další devastací, a tím zachránit území 
před ekologickými škodami.

Veškeré shora uvedené aktivity, které 
území městského obvodu Sl. Ostrava se 
svými osmi kastastrálními územími nabízí, 
jsou základem pro atraktivitu města Ostra-
vy ve vztahu k cestovnímu ruchu a k ná-
vštěvnické atraktivitě regionu.

Návrh rozvoje obvodu dostali členové 
zastupitelstva dne 24. 11. 2005 na 7. mimo-
řádném zasedání k připomínkování a byli 
bychom rádi, kdyby své připomínky k to-
muto materiálu předložili i občané našeho  
obvodu.

Chtěli bychom vás seznámit s přehledem 
rozvojových záměrů v jednotlivých katast-
rálních územích, ale bez drobných investič-
ních akcí, které jsou součástí každoročního 
plánu investic.

k. ú. Antošovice
-  kanalizace (studie předána Magistrátu 

města Ostravy k realizaci)
 1.  varianta – výstavba ČOV u bývalé 

šachty Dolu Odra
 2. varianta – napojení na ČOV Šilheřovice
-  opravit komunikace a chodníky, vč. mo-

biliáře (odpadkové koše, lavičky)
-  využit možností okolí vodních ploch je-

zer k rekreačním účelům (cestovní ruch 
– příměstský tábor, rybářství, ornitolo-
gie, hipoterapie)

-  při bytové výstavbě respektovat záplavo-
vé území

-  využít dálnici (stavby na odpočívce, např. 
ČS PHM, občerstvení aj.)

-  vybudovat cyklostezky pro cestovní 
ruch, včetně odpočívadel a občerstvení

k. ú. Koblov
- kanalizace (příprava projektů a dotací)
 1.  část Koblova bude svedena do výtlač-

ného potrubí s napojením na ÚČOV 
Mor. Ostrava

 2.  část Koblova (Tabulky, Podsedliště, ul. 
Blatouchova) bude napojena na ČOV 
u bývalé šachty (studie předána na 
MMO), d�o Antošovice

-  opravit komunikace a chodníky, včetně 
vybavení mobiliářem (odpadkové koše, 
lavičky)

-  vybudovat cyklistické stezky pro cestov-
ní ruch (cykloservis, odpočívadla, občer-
stvení)

-  využít koblovská jezera pro rekreaci (pří-
městský tábor, camping, skauting, rybář-
ství, jízdy na koních pro zdravotně po-
stižené, sportovní aktivity) – diplomové 
práce studentů VŠB

-  agroturistika – zahradnictví Körner, Lan-
dek

-  využít objekt ZŠ pro školu v přírodě, 
nebo v letních měsících pro příměstský 
tábor

-  respektovat záplavové území lokality 
„Žabník“, omezení bytové výstavby

k.ú. Hrušov
-  kanalizace (příprava projektů a dotací)
  * výtlačné potrubí na ÚČOV pro napojení 

Koblova a severní části Hrušova
  * odvodňovací příkop v území severního 

Hrušova (vypracovaná studie pro přípra-
vu „průmyslové zóny“)

  * odkanalizování oblasti Liščina na ČOV 
Heřmanice 

-  dekontaminovat a využít prostor býva-
lých „Hrušovských chemických závodů“ 
pro lehký průmysl

-  dočasně využít ploch pro „průmyslovou 
zónu“ v severovýchodní části Hrušova 
pro volnočasové aktivity (např. útulek pro 
zvířata, cvičiště – kynologové, stanoviště 
pro cirkus, auto-moto-cyklokrosový sport 
aj.). Podpořit urychlenou výstavbu infra-

struktury v tomto území a nabízet ji k zá-
stavbě investorům LP

-  ukončit skládkování tuhého komunální-
ho odpadu (dále TKO) u Vrbice a připra-
vovat nový prostor pro skládku TKO na 
odvalu Heřmanice (dle ÚPlMO)

-  převzít bytový fond Na Liščině od OKD, 
a.s. do majetku města a modernizovat jej 

-  modernizovat bytový fond: ul. Plechano-
vova, Pláničkova, M. Henryho v případě, 
že domy nebudou prodány

-  opravit komunikace a chodníky v jižní 
části Hrušova

k. ú. Heřmanice
-  kanalizace
  * dokončit výstavbu kanalizace na čistír-

nu odpadních vod Heřmanice dle zpra-
covaných projektů a studií, které byly 
předány MMO, včetně odkanalizování 
části Bučiny a finských domků na čistír-
nu v Michálkovicích

-  opravit komunikace a chodníky, včetně 
mobiliáře (odpadkové koše, lavičky)

-  vybudovat cyklistické stezky, včetně cyk-
loservisu, odpočívadel a občerstvení

-  ve spolupráci s OKD, a.s. zrevitalizovat 
území „Heřmanických rybníků“ pro 
rekreační účely a volnočasové aktivity, 
např. rybářství. V součinnosti s Ostrav-
skou univerzitou a OKD, a.s. vytvořit 
podmínky pro výchovu mladých příro-
dovědců, včetně vybudování pohostin-
ského zařízení na rybářské speciality.

-  přestavět bývalou administrativní budo-
vu Dolu Heřmanice na Dům s pečova-
telskou službou a využít dalších objektů 
u vstupu do bývalého areálu šachty

-  upravit veřejné prostranství mezi oprave-
nými obytnými domy ul. Kubínova (ze-
leň, mobiliář, chodníky – sídlištní úprava)

-  podpořit výstavbu infrastruktury pro vý-
stavbu rodinných domků v lokalitách: ul. 
Kubínova, Parcelní, Koněvova, V Korun-
ce, Nad Dvorem a K Maliňáku

k. ú. Muglinov
-  podpořit výstavbu infrastruktury pro 

výstavbu rodinných domků – ul. Podolí, 
Sodná, Před Lanovkou, Ciorova

-  modernizovat bytový fond s převedením 
vytápění na centrální zásobování teplem 
(ul. Bohumínská, Muglinovská)

-  dokončit výstavbu kanalizace dle Gene-
relu odkanalizování

Výhledový návrh rozvoje
městského obvodu Slezská Ostrava v horizontu 10–15 let

Výhledový návrh rozvoje městského obvodu vychází především ze současných a krátkodobě
výhledových potřeb městského obvodu Slezská Ostrava.

dokončení na str. 2
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Oznámení o poruchové službě
V období vánočních a novoročních svátků mohou nájemníci 

obecních bytů v případě poruchy volat na tyto soukromé firmy:
- elektropráce: Rudolf Jurošek tel. 596 242 492
 nebo mobil 736 472 080
- kanalizace, žumpy: firma K.H.K. tel. 596 244 983
 K.A.O. tel. 596 242 020
- rozvody vody, odpady: Bedřich Raška mobil 604 512 009
 DEMO v.o.s. mobil 603 202 677 
- kotelny, topení: Jiří Kačírek mobil 602 767 627

Ing. Pavel Slabý, vedoucí odboru BH

-  opravit komunikace a chod-
níky, včetně vybavení mobili-
ářem (odpadkové koše, lavič-
ky, parkové osvětlení aj.)

-  provést revitalizaci sídliště 
(zeleň, mobiliář)

-  podpořit úpravy hřiště a sta-
vebních objektů na hřišti pro 
činnost TJ Jiskra Hrušov (ul. 
V Koutech, Vančurova)

k. ú. Slezská Ostrava
-  podpořit výstavbu kanali-

začního sběrače „B“ do Rad-
vanic, včetně připojení kana-
lizace z oblasti ul. Pikartské, 
ze „Zvěřiny“, Hranečníku, 
Kunčic a Kunčiček

-  modernizovat bytový fond 
dle „Kapitálového výhledu 
investic“z r. 2005 a dle „Kon-
cepce oprav a údržby byto-
vého fondu“ (Nová Osada, 
Mírová Osada, ul. Koněvova, 
Františkov aj.)

-  pokračovat ve výstavbě Fran-
tiškova, dle zpracované urba-
nistické studie „Sl. Ostrava 
– Zámostí, Františkov“ 

  * upravit komunikace a chod-
níky – ul. Keltičkova, Zámost-
ní, Hýbnerova, Dobrovolské-
ho,  Vilová, U Staré elektrár-
ny, včetně mobiliáře

  * upravit chodníky a plochy 
v okolí slezskoostravské rad-
nice a nám. J. Gagarina, včet-
ně mobiliáře

  * vybudovat vjezd na nám.
J. Gagarina

  * využít pozemek nad slez-
skoostravskou radnicí

  * estetizovat garáže a oplo-
cení dvora slezskoostravské 
radnice

  * využít sklípku slezskoost-
ravské radnice pro vinárnu

  * zabezpečit objekty na nám.
J. Gagarina č. 4, 5, 6 proti 
zemní vlhkosti

  * realizovat zástavbu byt. 
domy na ul. U Staré elektrár-
ny a na plochách místo řado-
vých garáží

  * modernizovat bytový fond 
ul. Keltičkova, Na Burni

  * realizovat zástavbu parko-
viště u bývalé spořitelny

  * dokončit výstavbu komuni-
kace „Obvodová“ Františkov, 
vč. zavedení trolejové dopravy,

-  usilovat o úpravy trasy ko-
munikace Michálkovická 
(narovnání)

-  podpořit humanizaci řeky 
Ostravice s vazbou na pro-
jekt „Ostravských vodáckých 
stezek“a sportovně zábav-
ního areálu u lávky „UNIE“ 
v blízkosti Slezskoostravské-
ho hradu

-  usilovat o využití „Trojického 
údolí“ ve spojení se Slezsko-
ostravským hradem (adrena-
linová zábava, bobová drá-
ha, halda Ema – rozhledna, 
pěšiny turisticky značené 
– součinně s Klubem českých 
turistů)

-  usilovat o vrácení objektu ul. 
Bohumínská 1 (spořitelna)

-  revitalizovat sídliště Kame-
nec (zpevněné plochy, zeleň, 
mobiliář)

-  revitalizovat zeleň - Tylův sad
-  usilovat o udržení funkce sta-

dionu Bazaly
Pro zachování a využití staveb 
usilovat o záchranu objektů:
*  bývalé Hornické fakulty, ul. 

Michálkovická
*  „Vyhlídky – Panoramy“ ul. 

Chi�ussiho
 *  „Sodovkárny“ – ul. Michál-

kovická – bývalá rozvodna 
Dolu P. Bezruč

 *  ředitelství Správy majetku 
OKD, a.s., ul. Čs. armády

*  kasáren Hranečník
*  bytového fondu OKD, a.s., na 

Zárubku, Hranečníku, Zvěři-
ně

*  šachetního areálu Dolu P. 
Bezruč, Dolu Alexander, 
Dolu Heřmanice

k.ú. Kunčičky
-  kanalizace (příprava projektů 

– studie předána na MMO) 
– realizace: po vybudování 
sběrače „B“ do Radvanic

-  řešit odklonění dopravy 
z průmyslového areálu ul. 
Střádalů (bývalá panelárna) 
z ul. Vratimovské na ul. Rud-
nou, nebo Lihovarskou

-  opravit komunikace, chodníky, 
včetně vybavení mobiliářem 
(odpadkové koše, lavičky)

-  dořešit správcovství „Slez-
skomlýnského náhonu“, ve 
vazbě na údržbu

-  usilovat o záchranu a moder-
nizaci byt. fondu OKD a.s. 
(ul. Nadační, Výhradní, Škro-
bálkova, Holvekova)

-  zeleň, cyklostezky, po úpravě 
území podél řeky Ostravice 
(rekultivace nádrží Jeremenko)

k.ú. Kunčice
-  kanalizace (příprava projektů 

– studie je předána na MMO). 
Realizace: po vybudování 
sběrače „B“ do Radvanic.

-  usilovat o změnu Územního 
plánu v oblasti za „Zámeč-
kem“ z funkčního využití 
lehký průmysl na volnoča-
sové aktivity, alespoň podél 
řeky Ostravice

-  opravit komunikace, chodníky, 
včetně vybavení mobiliářem 
(odpadkové koše, lavičky)

-  cyklostezky podél řeky Os-
travice 

-  modernizovat bytový fond.

 Tento přehled rozvojových 
záměrů v katastrálních částech 
našeho obvodu bude odborem 
výstavby, kterým je jeho tvůr-
cem, dopracován do konečné 
podoby po doplnění o připo-
mínky ze strany občanů a členů 
zastupitelstva.
 S jeho konečnou podobou vás 
seznámíme v r. 2006.

Josef Burkovič, místostarosta

DP Ostrava a.s. upozorňuje
Dopravní prostředky měst-

ské hromadné dopravy budou 
koncem roku jezdit takto:
• Od 27. do 30. 12. 2005
  Doprava podle jízdního řádu 

pro pracovní den.
• 31. 12. 2005

  Doprava podle sobotního 
jízdního řádu. 

• 1. 1. 2006 – Nový rok
 Doprava podle nedělního 
jízdního řádu. V ranních ho-
dinách bude na většině linek 
provoz omezen.

Tříkrálová sbírka 2006
Tříkrálovou sbírku 2006, která bude probíhat v době od 1. do 15. 

ledna 2006, organizuje Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. 
Alexandra a s dobrovolnickou Charitou v Hrabyni a v Brušperku. 
Získané příspěvky plánujeme použít na tyto projekty:
- Automobil pro mobilní hospicovou jednotku
- Výstavba hospice – pořízení pozemku
-  Rozvoj chráněných dílen – pracovní uplatnění handicapovaných lidí
- Projekt „První šance“
- Humanitární aktivity
- Charitní středisko poradenských a sociálních služeb – provoz
-  Kontaktní místo pro osoby v nouzi – poskytování humanitární 

pomoci
-  Rekonstrukce Charitního domu sv. Františka – azylový dům pro 

osoby bez přístřeší
Naši prosbu o pomoc při Tříkrálové sbírce 2006 směřujeme na 

všechny občany, kteří vnímají potřeby osob trpících jakýmkoli han-
dicapem. Věříme, že Vy i Vaše děti se laskavě zapojíte do akce na 
pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra

Výhledový návrh rozvoje
městského obvodu Slezská Ostrava v horizontu 10–15 let

Vážení občané,
vzhledem k nepříznivým kli-
matickým podmínkám nejsou 
dokončeny stavební úpravy 
vozovek ul. Blokova a Nogova
v k. ú. Kunčice n. O. Komunika-
ce jsou upraveny tak, aby neby-
la ohrožena bezpečnost silnič-
ního provozu a byla zajištěna 
obslužnost všech nemovitostí. 

Stavba bude pokračovat v jar-
ních měsících. Zimní údržba 
je zajištěna firmou Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava.

Žádáme Vás o zvýšenou opa-
trnost při chůzi a jízdě po těch-
to komunikacích a děkujeme za 
pochopení.

Ing. I. Borošová,
ved. odboru dopravy a KS

Vánoční poezie
Zdeňka Nosálová

Přišla zima, přišel mráz,
čas vánoční přichází zas,
z oblohy snáší se sníh bílý,
jeho lesk a třpyt pozvolna sílí.

Mráz, malíř bez štětce a palety,
kouzlí v oknech hvězdy a komety.
Radost a pohoda usedá do tváří,
když vánoční stromek jasem zazáří.

V dálce slyšet jsou rolničky,
lidé zpívají koledy, písničky.
Dárečky plní si svůj sen,
vítají Vánoce a Štědrý den.

Tichem vánočním se ozve půlnoční zvon,
velebné písně „Ave Maria“ jasný tón.
Vůně purpury a jehličí nese se krajem,
š�astné Vánoce lidem přejem.

Autorka je obyvatelkou Penzionu pro důchodce na Kamenci 



1. SPOLEČENSKÉ A VEŘEJNÉ AKCE

7. ledna oslavil své 90. narozeniny dlouholetý bý-
valý občan Kunčic, pan Jan Vlosinský. Blahopřeje 
mu místostarostka MVDr. B. Jelonková.

V Denním centru pro seniory na Heřmanické ulici 
proběhla řada zajímavých přednášek, které se setka-
ly s mimořádným zájmem klientů.

Jedním z vyznamenaných pedagogů při příležitosti 
Dne učitelů byl Mgr. František Vrána, ředitel ZŠ 
na Pěší ulici v Muglinově. Ocenění převzal od ná-
městka primátora města Ostravy ing. Z. Pražáka.

Za protifašistickou činnost byl vyznamenán 29. 4. 
na slavnosti konané u tanku č. 051 mj. Dr. Boři-
voj Čelovský. Blahopřeje mu místostarosta ing. A. 
Maštalíř.

Při příležitosti 60. výročí osvobození pronesl na 
této akci 29. 4. slavnostní projev pan starosta M. 
Vojkovský.

Oslav 60. výročí osvobození se účastnili také vá-
leční veteráni.

29. 4. při příležitosti oslav 60. výročí osvoboze-
ní položili členové vedení obvodu věnec k tanku
č. 051.

1. 7. uctili pan starosta s plk. v. v. Otakarem Rie-
gelem u pamětní desky v Kunčicích na Jeseninově 
ulici památku padlých zborovských hrdinů, pochá-
zejících z Kunčic.

Čínskou zahradu, otevřenou 20. 7. 2005 v ZOO, si 
se zájmem prohlédl místostarosta J. Burkovič.

19. října navštívil slezskoostravskou radnici Miloš 
Zeman. Na schodišti radnice s panem starostou M. 
Vojkovským a místostarostou ing. A. Maštalířem.

Bývalý premiér s místostarosty ing. A. Maštalířem 
a MVDr. B. Jelonkovou v obřadní síni slezkoost-
ravské radnice.

28. října se uskutečnila v Heřmanicích slavnost 
k výročí vzniku republiky. Odhalena byla nová bus-
ta T. G. Masaryka, kterou vytvořil sochař J. Gajda.

Dění v městském obvodu Slezská Ostrava v roce 2005 ve fotografiích



3. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A OPRAVY

Největší investiční akcí na území obvodu, která je financována ze státního rozpočtu, je výstavba dálnice 
D 47.

V obvodu probíhá výstavba rodinných domků. Na 
snímku výstavba u Hladnovské ulice v Muglinově.

2. SLEZSKOOSTRAVSKÝ DEN NA HRADĚ 18. 9.

Pan starosta v rozhovoru s PhDr. L. Zaorálkem, 
předsedou Poslanecké sněmovny PČR.

Místostarosta ing. A. Maštalíř s PhDr. L. Zaorál-
kem si prohlížejí výstavu historických dokumentů.

Vystoupení hrušovské rodačky Marie Ro�rové.

Zlatá upomínková mince, kterou zpěvačka obdržela. Na své si přišly také děti. Velkou atrakcí byl vyhlídkový vláček.

Na hradě byla připravena řada zábavných akcí. Žongléři na chůdách. Zájem diváků vzbudili automodeláři.



Rekonstrukcí prochází Základní škola na Bohu-
mínské ulici 72/1082.

Řada občanů pohrdá životním prostředím, ve kterém žĳe. Z lenosti nevyužívá přistavovaných kontejnerů 
a odhazuje je do přírody. Vrcholem nevkusu je opětně zakládaná černá skládka u Lihovarské ulice. Snímky 
zachycují stav před úklidem a po úklidu.

V Kunčicích byl opraven dům č. 426 na Frýdecké 
ulici.

V téže obci byl rekonstruován dům č. 422 na Frý-
decké ulici s prodejnou potravin.

Rekonstrukce kulturní památky – tanku 1. čs. sa-
mostatné brigády...

... a oprava schodiště vedoucího k tanku. Od července do září byly prováděny opravy KD 
v Heřmanicích.

V říjnu byla zprovozněna rekonstruovaná lávka 
přes Lučinu.

Z účelové státní dotace byly opraveny chodníky na 
Ústředním hřbitově.

Oprava ulice Pod Lanovkou v Muglinově.

Výstavba chodníku podél Antošovické ulice 
v Antošovicích.

4. KULTURA

4. února proběhl v KD v Michálkovicích již 12. 
obecní ples.

Dění v obvodu natáčí od začátku roku kabelová te-
levize FABEX.

V KD v Heřmanicích uspořádaly pracovnice MŠ 
na Požární ulici akci Velikonoční veselí.



5. ŠKOLSTVÍ A SPORT

Děti z MŠ na Chrustově ulici předvedly 28. 10. 
v KD v Heřmanicích pohádku o Červené Karkulce.

Mimořádných sportovních úspěchů dosáhlo letos 
družstvo TJ Heřmanice – žáci.

Na téže akci vystoupily i děti ze ZŠ na Chrustově 
ulici.

Ze školní akademie žáků ZŠ na Škrobálkově ulici 
v Kunčičkách.

Žáci 8. ročníku ZŠ na Bohumínské ul. se seznamují 
na exkurzi v OZO Ostrava se zpracováním odpadů.

V ZŠ na Pěší ulici se konala zdařilá vánoční aka-
demie.

Školka ve škole anebo děti z MŠ Chrustova v ZŠ 
Chrustova.

Na hladnovském gymnáziu přednášel poslanec
Evropského parlamentu – Dr. L. Rouček.

Za přítomnosti náměstkyně hejtmana PhDr. J. 
Wenigerové (vlevo) byl na Gymnáziu Hladnov ote-
vřen studentský klub KPZ.

V KD v Muglinově se konala 23.–24. dubna akce 
Kouzlo Orientu.

21. 5. se uskutečnilo setkání bývalých členů kultur-
ního souboru Slezskoostravská sedmička.

Na koncertě ve Slezskoostravské radnici 10. května 
se představilo České barokní trio.

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu se 
konal v Husově sboru 23. 10. koncert Slovenského 
komorního orchestru Bohdana Warchala.

Mikulášská nadílka v knihovně na Hladnovské uli-
ci ve Slezské Ostravě.

Studenti Gymnázia Hladnov koncertují v obřadní 
síni slezskoostravské radnice.
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Výbor ZO Českého svazu 
zahrádkářů v Muglinově přeje 
všem svým členům, ale i všem 
spoluobčanům do nového roku 
2006 kromě správného rozkro-
čení nad záhony hodně životní 
pohody, zdraví, radosti a spo-
kojenosti! Zároveň zve všechny 
na výroční členskou hodnotitel-
skou schůzi organizace dne 31. 
ledna 2006 v Kulturním domě 
v Muglinově v 16 hodin. Oče-

káváme připomínky a návrhy 
k další činnosti.

Dále si dovoluje pozvat 
všechny, kteří se chtějí dobře 
pobavit, 11. 2. 2006 do mugli-
novského kulturního domu na 
společenský večírek, který za-
čne v 19 hodin.

Těšíme se na Vás, abychom 
radostně zahájili rok 2006!

J. Janšta, Muglinov

Pozvánka

Práce na kompletaci kanali-
začních sběračů (celkem 7 díl-
čích staveb) probíhala v Mugli-
nově od října 2003 do listopadu 
2005. Sběrač začíná nejmenším 
profilem na ulici Hladnovské 
a pokračuje ulicí Betonářskou. 
Dále prochází v úseku 250 me-
trů pod haldou. Tady byl ra-
žen v hloubce až 14 metrů pod 
úrovní stávajícího terénu. Na 
konci tunelu se stavba dostala 
na ulici Petra Karla v O�ově 
kolonii. Po přechodu ulice Bo-
humínské prochází ulicí Oleš-
ní a ústí do čerpací stanice na 
konci ulice Mexické. Odtud se 

dostává přes lávku na druhý 
břeh Ostravice a je zaústěn do 
stávající kanalizace v Moravské 
Ostravě.

Výstavba kanalizačního sbě-
rače vytváří systém protipo-
vodňové ochrany v popsané 
části Muglinova.

Na stavbě se proinvestovalo 
575 milionů korun. Zlepšení 
kanalizačních systémů v celé 
Evropě je součástí programu 
Evropské unie. Proto z celoev-
ropského fondu bylo uvolněno 
pro tuto stavbu 385 milionů 
korun.
 Karel Slíva

Výstavba kanalizačních sběračů
v Muglinově

„Sněhové vločky k zemi se snáší, 
mráz si s okny pohrává, 
chybí už jen pár stran v kalendáři
a vánoční čas nastává...“

Gymnázium Slezská Ostrava
přeje všem do nového roku

pevné zdraví, vzájemné porozumění a lásku. 

Přečerpávací stanice v Muglinově Foto: archiv SON

,,Opona otevřených srdcí“ to 
je název projektu, díky kterému 
jsem měl možnost vidět před 
několika dny velmi působivé 
divadelní představení ,,Legen-
da o králi Adarovi“ – v Kultur-
ním domě v Ostravě-Michálko-
vicích.

Přiznávám se, že když jsem 
se rozhodl navštívit premiéru 
hry ,,Legenda o králi Adaro-
vi“, že jsem ve své mysli ani 
v nejmenším nepřipustil, že 
zhlédnu dětské divadelní před-
stavení, které bude mít tak vy-
sokou kulturní úroveň.

 Jednotlivé hlavní postavy 
zahrály roli tak, že mnoha ná-
vštěvníkům běhal ,,mráz po 
zádech“. Podmanivá scénická 
hudba a nádherné kostýmy 
všech 23 obrazů vháněly slzy 
do očí mnoha divákům, kterých 
byl mimochodem plný sál. A co 
teprve romské tance, romské 
písně, které dotvářely děj po-
hádky a vytvářely svou profe-
sionalitou překrásný kulturní 
zážitek.

Za těmito úspěchy divadelní-
ho souboru, tvořeného dětmi, 
dobrovolníky a pracovníky ze 
tří komunitních center: Lišči-
na, Zárubek, Hrušov, která jsou 
součástí občanského sdružení 
Vzájemné soužití, jehož před-

sedou je Mgr. Kumar Vishwa-
nathan, je nutno vidět mnoho 
mravenčí práce.

Komunitní centra žila od 
února divadlem. Denně se na-
cvičovalo, a ti co nehráli, vyrá-
běli kulisy, rekvizity, šili kos-
týmy, připravovali scénu (paní 
Hadrabová, paní Václavíková).

Vedoucí tří tanečních soubo-
rů Elena Mirgová, P. Dunka, K. 
Kršková, N. Horváthová, R. Ga-
žiová nacvičovali romské písně 
a tance, jež byly součástí diva-
delního představení.

Všichni si kladli otázku: Bu-
deme mít úspěch?

A že to byl dne 29. 11. 2005 na 
premiéře opravdový úspěch, na 
to se můžete zeptat kohokoliv 
z diváků.

Významná pomoc přišla 
z nadace NROS ,,Pomozte dě-
tem“, Magistrátu města Ostra-
vy, Ministerstva kultury ČR. 
Dík patří i sponzorům firmě 
Jiří Tumakov, firmě klempířství 
Tomáš Bako a syn a firmě X-
-Media print s.r.o, zastoupené 
Jakubem Sedláčkem.

Projektovým záměrem byla 
prezentace romské kultury
a poznání její historie prostřed-
nictvím divadelního předsta-
vení. 

Ing. V. Kozel

Mimořádné divadelní
představení

Jednou z hlavních činností 
policistů je prevence, a to ze-
jména na úseku proti majetko-
vé trestné činnosti. Proto bych 
chtěl touto cestou požádat ob-
čany o spolupráci při řešení kri-
minality v obvodu. V poslední 
době při prošetřování zejména 
majetkových trestných činů 
jsme se totiž setkali s tím, že 
občané viděli pachatele, jak se 
například vloupal do vozidla 
nebo do restaurace, ale nedali 
nám to vědět. A přitom každá 
informace podaná včas od ob-
čanů nám pomůže při řešení 
trestné činnosti v obvodě, a to 
i když je podána anonymně. 
Důležité pro nás je to, aby nám 
byla podána co nejdříve, ješ-
tě v době, kdy je pachatel na 
místě činu, nebo bezprostředně 
po činu. Pro úplnost uvádím 
telefonní čísla: 156 nebo 158. 
Důležité je i to, aby si občané 
zapamatovali vzhled a oblečení 
pachatele, případně trasu jeho 
odchodu. Hlídky pohybující se 
v terénu jsou schopny přĳet na 

místo co nejdříve a dle informa-
cí od občana zahájit pátrání po 
pachateli v okolí spáchaného 
trestného činu. Tím se zvyšuje 
naděje, že pachatelé budou do-
padeni a řádně potrestáni.

Společnými silami by se nám 
mohlo podařit snížit nárůst 
trestné činnosti, zejména ma-
jetkového charakteru, v našem 
obvodě. V současné době nás 
nejvíce tíží různé krádeže želez-
ného šrotu, a to jak ze soukro-
mých pozemků, tak z různých 
firem a staveb, dále vloupání 
do vozidel a vloupání do růz-
ných objektů.

Na závěr bych chtěl popřát 
jménem svým i všech policistů 
z Obvodního oddělení Policie 
ČR ve Slezské Ostravě občanům 
obvodu klidné a pohodové vá-
noční svátky a do nového roku 
hodně zdraví a lepší vzájem-
nou spolupráci mezi Policií ČR 
a obyvateli městského obvodu 
Slezská Ostrava.

Mjr. Bc. Josef Pekárek,
vedoucí OO Policie ČR, Sl. Ostrava

Policie upozorňuje

Oprava vodovodní sítě v Heřmanicích
V Heřmanicích se budou 

opravovat asi do konce března 
2006 vodovodní řady v lokali-

tách ulic: Záblatská, Orlovská, 
Nad Dvorem, Nad Vodárnou, 
U Vlečky, Kubicova.

Snímek z představení: archiv obč. sdružení



-  Jak chodí sloni spát aneb so-
botní večerní komentované 
prohlídky pavilonu slonů po 
„zavírací době“ – tato akce 
bude probíhat v ZOO v led-
nu 2006 každou sobotu a sraz 
bude vždy v 16.00 hod. v pa-
vilonu slonů. V podvečerní 
atmosféře nasvíceného pavi-
lonu bude ošetřovatel prová-

dět krmení slonů a vše bude 
doprovázeno odborným vý-
kladem. Akce potrvá zhruba 
1 hodinu. Účastníci zaplatí 
klasické vstupné, tj. 60 Kč do-
spělí, 40 Kč děti. 

-  V muzeu „Keltičkova kovár-
na“v blízkosti slezskoostrav-
ské radnice potrvá do 28. 2. 
2006 výstava minerálů a po-
lodrahokamů. Bližší informa-
ce na tel. č. 596 242 036.
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Během podzimního a zimního 
období zahrádkář obvykle uva-
žuje o osevním plánku zahrady, 
zvažuje, co bude sít, co se mu 
v daném roce podařilo, co nao-
pak „nešlo“. Ale k těmto, řekně-
me agrotechnickým, starostem 
se přidávají v současné době 
i motivy ekonomické. V naší 
oblasti, kde se vyskytuje až pře-
hnané množství obchodních ře-
tězců různých názvů, začínáme 
přemýšlet, zda vynaložené úsilí 
a náklady jsou adekvátní cenám 
zeleniny a zelinářských produk-
tů v marketech nabízených. Sa-
mozřejmě, že konkurence, dnes 
už mezinárodní, stlačuje ceny co 
nejníže. A tak si myslím, že uži-
vatelů „půdy“ v tomto smyslu 
dosti rychle ubývá. Jistě, ještě 
zůstaneme u pěstování zeleniny 
běžného dne: petržele na nať, sa-
látů, kopru, rajčat, okurek, snad 
špenátu… Zelenině s dlouhou 
dobou růstu už stejně odzvoni-
lo. Cibuli a pórek za vlhka ničí 
plísně a kořenová háďátka. Do 
zelí a kapusty se pustí housen-
ky běláska a nechceme-li použít 
chemie, není nic odpornějšího, 
než je ničit rukama.

A nyní se naskýtá filozofická 
otázka: co s nimi? Rozuměj: se 
zahradami. Před třiceti lety jsme 
se divili zprávám z Holandska 
a západní Evropy vůbec, že pro-

dukční zahrádky se přeměňují 
na zahrady okrasné. 

Nezbývá nám tedy než uznat 
obchodní pokrok a začít s po-
stupnou a rozumnou přemě-
nou našich zahrádek. K tomu 
může posloužit spousta odbor-
né literatury, například od arch.
Č. Böhma. Vzorem nám mohou 
také být pěkně řešené zahrady, 
například pod muglinovským 
hřbitovem. Také mnohá za-
hradnictví mají ukázková řešení 
okrasných zahrad při vstupech 
do areálů. Okrasný sadbový ma-
teriál ve všech druzích je dnes 
nabízen tak bohatý, že se nám 
o něčem takovém před časem 
ani nezdálo!

Nebylo mým záměrem vy-
tvořit v tomto článku epitaf na 
pomník našich užitných zahrad. 
Mělo by to být jen malé zamyš-
lení na téma dalšího využití 
našich zahrádek, které by nám 
i nadále měly sloužit, dopřávat 
radost a poskytovat místo k od-
počinku…

Všem vám, kteří se rozhod-
nete i v příštím roce černý úhor 
přeměnit na zelený pažit, pro-
tkaný perlami květů, přeji hod-
ně odvahy, rozvahy a hlavně 
mnoho úspěchů. Nenechávejte 
ani píď země bez užitku, bez 
vzdělané krásy!

Jaromír Janšta, Muglinov

Zimní zamyšlení zahrádkářeSpolečnost OVaK upozorňuje
SMO ÚMOb Slezská Ostrava 

obdržel oznámení společnosti 
OVaK a.s., o tom, že její zaměst-
nanci zahájili v k.ú. Slezská Os-
trava 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 kanalizaci 
bez právního důvodu, bude ob-
čanům zaslán dodatek ke smlou-
vě stávající nebo návrh nové 
smlouvy o dodávce pitné vody 
a odvádění odpadních vod.

S případnými dotazy je mož-
no obrátit se na paní Kristeno-
vou, tel. č. 597 475 217 (OVaK 
a.s.).

Svoz vánočního odpadu
Jako každoročně i letos má 

společnost OZO Ostrava pro 
všechny obyvatele města tradič-
ní dárek: během vánočních svát-
ků vyjedou popeláři do ulic i ve 
svátečních dnech, aby zvládli 
mimořádný nárůst množství 
odpadu v popelnicích a kontej-
nerech, který tyto nejkrásnější 
svátky roku tradičně provází. 
Celkem bude odpracováno 350 
směn pracovníků s výjezdem 
120 speciálních vozidel na svoz 
komunálního odpadu.

Mimořádné směny začnou 
již v neděli 18. 12. 2005 a budou 
pokračovat až do 1. 1. 2006 bez 
přerušení. 

V posledním týdnu v roce, 
od 26. 12. do 31. 12. 2005, bude 
proveden posun odvozu z po-
pelových nádob u rodinných 
domů o jeden den. To znamená, 
že odvozové dny stanovené na 

pondělí 26. 12. 2005 (svátek), se 
změní na úterý a dále obdobně 
v celém týdnu. 

Od 2. 1. 2006 již bude odvoz 
všech typů nádob probíhat 
přesně podle harmonogramů 
v určené svozové dny.

Zhruba od poloviny ledna 
pak bude v několika etapách 
probíhat mimořádný svoz vy-
hozených vánočních stromeč-
ků. Vyzýváme proto obyvatele 
na sídlištích, aby odstrojené 
vánoční stromečky po Vánocích 
odkládali vedle kontejnerových 
stanovišť. To však platí pouze 
pro vánoční stromečky – žádné 
jiné odpady, jako je třeba starý 
nábytek či elektrospotřebiče, na 
zem vedle kontejnerů samozřej-
mě nepatří!!!

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

Zveme Vás

Zápisy dětí do prvních tříd
... se pro školní rok 2006/2007 uskuteční v termínech uvedených 

u jednotlivých škol:

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, pří-
spěvková organizace

úterý 17. ledna 2006 od 12.00 do 17.00 hod.
středa 18. ledna 2006 od 12.00 do 17.00 hod.

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, 
příspěvková organizace

středa 18. ledna 2006 od 12:00 do 17.00 hod.
čtvrtek 19. ledna 2006 od 12:00 do 17.00 hod.

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková orga-
nizace

pondělí 16. ledna 2006 od 12.00 do 18.00 hod.
úterý 17. ledna 2006 od 11.00 do 17.00 hod.

Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěv-
ková organizace

úterý 17. ledna 2006 od 12.00 do 17.00 hod.
středa 18. ledna 2006 od 12.00 do 17.00 hod.

 platí rovněž pro přípravnou třídu.

Ve všech pěti knihovnách 
městského obvodu Slezská 
Ostrava jsme letos společně 
s dětmi opět přivítali Mikuláše 
a na některé pobočky dokonce 
zavítal i čert. Byl to čas soutěží, 
kvizů a také veselých her. Do-
konce se rozdělovala i nadílka 
za bohatého přispění městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. Od 
ledna 2006 ve všech pobočkách 
Knihovny města Ostravy, a te-
dy i v pěti pobočkách obvodu 
Slezská Ostrava proběhne sou-
těž „Putování za poklady Mo-
ravy a Slezska“ pro děti od 6 

do 15 let. Cílem je seznámit děti 
s vlastivědou a kulturou ostrav-
ského regionu a podpořit dět-
ské čtenářství. Bližší informace 
získáte v každé knihovně.

Upozorňujeme všechny čte-
náře, že během vánočních svát-
ků jsou knihovny otevřeny 
v nezměněné výpůjční době.

Knihovníci městského obvo-
du Slezská Ostrava přejí všem 
šťastné Vánoce a úspěšné vy-
kročení do nového roku 2006. 

Jarmila Gunčagová,
vedoucí knihoven

Co nového v knihovnách

Důležitá tel. čísla a adresy
Stává se Vám, že chcete telefonovat nebo faxovat na náš úřad 

a nemáte po ruce telefonní seznam?
Právě pro vás zveřejňujeme následující telefonní čísla:

Ústředna  .......................................................................... 599 410 011
Fax  .................................................................................... 599 410 226
T-Mobile  ........................................................................... 605 238 232
Eurotel  ............................................................................. 606 694 426
Oskar Vodafone  .............................................................. 777 153 435

Adresy: Statutární město Ostrava 
 městský obvod Slezská Ostrava
 Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava

 Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
 nám. J. Gagarina 5, 710 16 Slezská Ostrava


