
Zveme všechny 
občany na zasedání 
Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slez-
ská Ostrava, které se 
uskuteční 9. března 
2006 od 15 hodin 
v Kulturním domě 
v Muglinově. Zasedá-
ní je veřejné.

Ročník XIV     leden 2006     zdarma

K sestavení rozpočtu pro rok 2006 byly 
použity návrhy a podklady jednotlivých 
odborů a bylo přihlédnuto k předpokláda-
nému výsledku hospodaření dosaženého 
v roce 2005. Vycházelo se ze schváleného 
rozpočtu roku 2005. 

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (271 869 
tis. Kč) a výdajů (271 869 tis. Kč) je sestaven 
jako vyrovnaný (z toho financování +9 550 
tis. Kč). Do tohoto financování se promítá 
umořovací fond ve smyslu OZV č. 11/2000 
Statutu města Ostravy, článku 9, odst. 
17 ve výši 5 450 tis. Kč. Tento fond slouží 
k uhrazení poskytnutých návratných fi-
nančních výpomocí, půjček a úvěrů, jejichž 
jednorázová splatnost je delší než dva roky. 
Umořovací fond je každoročně až do doby 
jednorázové splatnosti naplňován částkou 
rovnající se ročnímu podílu splátky. Ke dni 
splatnosti musí umořovací fond obsahovat 
plnou výši splátky. Rovněž se do financová-
ní promítá zapojený předpokládaný přeby-
tek z roku 2005 ve výši 15 000 tis. Kč.

Příjmy roku 2006 jsou cca o 41 mil. Kč 
vyšší, než v roce 2005. Toto navýšení je pře-
devším u přĳatých dotací, cca o 5 mil. Kč so-
ciální dávky, o 5,5 mil. Kč neinvestiční dota-
ce z města Ostravy, o 12,5 mil. Kč investiční 
dotace z města Ostravy (převod nevyčerpa-
ných dotací z roku 2005 u investičních akcí, 
které budou dodělány v závěru roku nebo 
začátkem roku 2006) a vlastní příjmy o cca 
6 mil. Kč. Do vyšších celkových zdrojů se 
promítne vyšší přebytek z roku 2005 (+3 
mil. Kč) a nižší umořovací fond (-1 mil. Kč). 
Rozpočet rovněž zahrnuje nové investiční 
dotace z vyšších rozpočtů – města Ostravy 

ve výši 9,84 mil. Kč (Nová osada 9 mil. Kč, 
Ústřední hřbitov 840 tis. Kč).

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, 
aby byla zajištěna vyrovnaná bilance pří-
jmů, výdajů a financování městského ob-
vodu. V porovnání s rozpočtem roku 2005 
jsou výdaje vyšší rovněž o cca 35 mil. Kč 
– nákup energií o 2,5 mil. Kč, připravené 
investiční akce o cca 23 mil. Kč, výplaty so-
ciálních dávek o 6 mil. Kč, čištění obvodu 
a opravy a údržby komunikací o 4,5 mil. 
Kč. Na položce rezervy je ponecháno 7 mil. 
Kč z důvodu možného vrácení státní dota-
ce a penále za porušení rozpočtové kázně 
na akci „Stavební úpravy ZŠ Koblov“ (v ro-
ce 2002).

Na všech výdajových položkách, zejmé-
na provozu úřadu, byla přĳata úsporná 
opatření, i když rozpočet na této položce je 
zvýšen cca o 2,5 mil. Kč (platy a pojištění).

V rámci našeho rozpočtu jsou financo-
vány naše příspěvkové organizace, tj. ZŠ 
a MŠ. Tak jako v roce 2005 je i v letošním 
roce pro každou příspěvkovou organizaci 
stanoven příspěvek a rovněž závazný uka-
zatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, 
el. energie, odpisy a plavecký výcvik), kte-
rý organizace nesmí překročit. Celková 
částka příspěvku činí cca 13,8 mil. Kč. Do-
šlo k výraznějšímu přerozdělení finančních 
prostředků z důvodu zrušení odloučeného 
pracoviště Základní školy Ostrava-Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvkové 
organizace, v Ostravě-Koblově, Antošovic-
ká 55/107.

Rozpočet příspěvkovým organizacím byl 
stanoven z několika hledisek – podle počtu 

dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti 
pozemku na údržbu (včetně kácení stromů 
a odklízení sněhu z přístupových cest), re-
žĳních nákladů na stravování dětí a žáků, 
stavu nemovitostí vzhledem k nutným 
opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, 
požadavků Krajské hygienické stanice, 
a rovněž v souvislosti s finančními pro-
středky v rezervním a investičním fondu 
a výsledky hospodaření za období leden 
– září 2005.

Finanční prostředky byly sníženy výše 
uvedené Základní škole Ostrava-Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvkové 
organizaci, jednak z důvodu zrušení jejího 
odloučeného pracoviště, dále z důvodu 
probíhající komplexní rekonstrukce bu-

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2006

V loňském roce 2005 dokončil správce vo-
dovodních a kanalizačních sítí spol. OVaK 
a.s. pasportizaci všech kanalizačních sítí na 
území Heřmanic. Cílem této pasportizace 
bylo zjistit, které z těchto sítí jsou funkční 
a odvádějí domovní splašky do dvou čistí-
ren (ČOV) – to je na ul.Najzarově a v areálu 
bývalého Dolu Heřmanice, ale i různé sítě 
vybudované v období tzv. akce „Z“, jež od-
vádějí splašky do Heřmanického rybníka.

V neposlední řadě byl ověřen i technický 
stav těchto kanalizačních sítí a možnost je-
jich využití při budování nové kanalizace.

V letošním roce 2006 bude zpracována 
nová projektová dokumentace kanalizace 

pro území celých Heřmanic. Zároveň bude 
zahájeno územní a stavební řízení, které je 
u takovéto stavby velmi náročné. Ne všech-
ny pozemky, v nichž budou kanalizační sítě 
uloženy, jsou v majetku obce, což se projeví 
ve finančních nákladech této stavby, které 
se zatím podle hrubého odhadu pohybují 
okolo 55 milionů korun.

I z těchto důvodů bude tato stavba roz-
dělena do několika etap.

Termín zahájení výstavby se jeví jako re-
álný v průběhu roku 2007 s tím, že 1. eta-
pou by měla být výstavba v lokalitě ulic 
Záblatská, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, 
Kubicova, U Vlečky a K Maliňáku. Zde 

bude muset být vybudována i přečerpá-
vací stanice do již zprovozněné kanalizace 
v dolní části ulice Vrbické.

Toto řešení vychází ze skutečnosti, že 
stavba kanalizace musí být budována od 
jejího nejnižšího místa, aby mohla být po-
stupně napojována na již funkční kanalizaci.

Vlastní postup prací na celé stavbě se 
bude odvíjet také podle množství finančních 
prostředků, které budou v rozpočtu měs-
ta na tuto stavbu pro rok 2007 vyčleněny.

O postupu prací na vlastním projektu, 
ale i o dalších skutečnostech, Vás budeme 
v průběhu roku informovat.

Josef Burkovič, místostarosta

O kanalizaci v Heřmanicích

Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 – Statut města Ostravy,
v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2006 schválené Zastupitelstvem města Ostravy 

usnesením č. 1975/31 ze dne 26. 10. 2005 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky,
evidenci majetku a postupy v účetnictví.

Pozvánka
SMO, městský obvod Slezská Ostrava 

Vás srdečně zve na 13. obecní ples, kte-

rý se uskuteční 10. března 2006 v KD 

Michálkovice od 20 hodin. K tanci 

zahraje hudební skupina Horsta Olšá-

ka, zajištěny jsou bohaté občerstvení 

a pestrý program. Vstupenky za 150 Kč

jsou v předprodeji na sekretariátu sta-

rosty od 1. 2. 2006.

dokončení na str. 4
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Výbor ZO ČZS v Muglinově Vás srdečně zve na svůj
tradiční ples, který se bude konat

v Kulturním domě Na Druhém dne 11. února 2006.
K tanci a poslechu bude opět hrát hudba Z & Duo.

Bohaté občerstvení zajištěno!
Vstupenky je možné rezervovat nebo zakoupit u pana E. Kotuly.

Tel. č. 596 245 175, nebo 605 834 482.

Odhalením dvou pamětních 
desek byl 10. ledna slavnostně 
ukončen projekt s názvem Roz-
šíření kanalizačního systému 
města Ostravy. První pamětní 
deska byla odhalena u přečer-
pávací stanice v Muglinově 
v blízkosti lávky přes Ostravici, 
aby připomínala výstavbu sys-
tému sedmi kanalizačních sbě-
račů, které vyřešily odvádění 
splaškových vod z Muglinova, 
Krásného Pole, Výškovic, Pro-
skovic a Staré Bělé do městské 
čistírny odpadních vod.

Stavba byla zahájena v červ-
nu 2003 a ukončena v listopadu 
2005. Vyraženo bylo 17 750 me-
trů kanalizačních sběračů s prů-
měrem od 200 do 1400 mm za 
575 milionů Kč bez DPH. Kvůli 
položení sběračů bylo vyraže-
no 3 200 metrů tunelů a byly 
vybudovány dvě přečerpávací 
stanice s průměrnou kapacitou 
asi 200 litrů za sekundu.

Pro náš obvod je významný 
sedmý sběrač – část G – čer-
pací stanice a kanalizace Mug-
linov. Stavba byla zahájena 
27. 10. 2003 a ukončena 30. 11. 
2005. V rámci této stavby byl 
vybudován kanalizační sběrač 
BA, a to ze sklolaminátu a ka-
meniny o celkové délce 1 903 
m. Náklady dosáhly 151,3 mil. 
Kč bez DPH. Kvůli položení 
sběrače o průměru od 300 do 
1400 mm bylo vyraženo 494 
m tunelu. Pro případ povodní 
byla vybudována odlehčovací 
stoka o délce 723 m a průměru 
1200 mm. Vybudování čerpa-
cí stanice si vyžádalo 43,8 mil. 
Kč bez DPH. Za ní je výtlačné 
potrubí do stoky A v Moravské 
Ostravě o celkové délce 571 m 
a průměru 350 mm. Z toho bylo 
vyraženo podzemní technologií 
388 m.

Druhá pamětní deska byla 
odhalena na objektu hlav-
ní vstupní části do kolektoru 
„centrum“ u křižovatky ulic 
Sokolská a 28. října, aby při-
pomínala tuto mimořádnou 
stavbu pod městským centrem. 

Tato stavba za 703 miliony Kč 
bez DPH byla zahájena 30. 1. 
2003 a ukončena 30. 11. 2005. Je 
dlouhá 1650 m. Podpovrchový 
kolektor pro uložení inženýr-
ských sítí je veden v hloubce 
podlahy cca 9 metrů pod povr-
chem. Začíná pod Prokešovým 
náměstím a pokračuje pod So-
kolskou třídou, ulicí 28. října na 
Masarykovo náměstí. Slepá část 
je vedena kolem Ostravského 
muzea zpět na ulici 28. října a je 
ukončena výstupem do budou-
cího obchodního centra. Druhá 
část je vedena pod ulicí Zámec-
kou, částí ulice Nádražní kolem 
objektu bývalého kina Elektra 
a kolem Domu umění pod uli-
cí Jurečkovou a je vyústěna do 
stávajícího kolektoru, který byl 
v minulosti realizován pod ulicí 
Poděbradovou.

V kolektoru je umístěna ka-
nalizace, potrubí s pitnou vo-
dou, horkovodní potrubí, ka-
bely SME, kabel městské sítě, 
kabely veřejného osvětlení, 
sdělovací kabely Českého Tele-
comu, sdělovací kabely televize 
Ostrava, kabely měření a signa-
lizace zařízení vlastní spotřeby 
kolektoru. Další inženýrské 
sítě tu budou pokládány poz-
ději podle potřeby. Kolektor je 
spojen s jednotlivými objekty 
na povrchu vrtanými kolekto-
rovými chráničkami o průměru 
200–400 mm. Celkem bylo od-
vrtáno a osazeno 797 chrániček 
o celkové délce 6994 m. 

Kanalizační potrubí je z litého 
sklolaminátu o průměru od 600 
do 1400 m. Je netradičně umís-
těno pod stropem. Vodovodní 
potrubí má průměr od 200 do 
400 mm. Horkovod má prů-
měr 200–300 mm. Kabely jsou 
na stojinách a roštech z taže-
ných kompozitních materiálů. 
Stojiny jsou upevněny pomocí 
lepených kotev a nerezových 
šroubů. Použitý materiál je ne-
vodivý, nepotřebuje udržovací 
nátěr a jeho životnost se odha-
duje na 100–120 let.

Karel Slíva

Škola nanečisto
Zcela nové prostředí, první setkání s učitelem. Tato nová zkuše-

nost čeká každý rok na budoucí prvňáčky. Pro některou dětskou 
dušičku může být – a často také bývá – tato změna hodně náročná. 
To si uvědomují učitelky ze ZŠ a MŠ na Bohumínské ulici, a proto 
si připravily program, který tento přechod dětem usnadní.

Děti z MŠ spolu s paní učitelkou se vypravily 10. ledna na do-
polední návštěvu ZŠ. Tento den byl pro ně zvláštní a kouzelný. Na 
jedno dopoledne se z dětí stali školáci. Chlapci a děvčata si přines-
li své aktovky a věci nezbytné pro školáky. Spolu s ředitelkou ZŠ 
Mgr. Zdeňkou Halakucovou si prohlédli budoucí prostory, které 
od září budou patřit i jim. Prošli třídy, herny ve školní družině, 
jídelnu i tělocvičnu. Ta se jim líbila nejvíce. Vyzkoušeli si, jak se 
v takové tělocvičně dobře běhá. Jak jsou rychlí a jak jsou odolní 
při zdolávání překážek. A šlo jim to velmi hezky. Žádný strach 
a ostych před novými úkoly u dětí – školáků nebyl.

Pak si to v opravdové třídě děti vyzkoušely, jaké to je ve skuteč-
ném vyučování. Činnosti byly motivovány a odměnou při splnění 
úkolů byla královská koruna. Při střídání činností – čtení písmen, 
přednes říkanek, zpěv, vymýšlení slov, procvičování psaní, počí-
tání a modelování – jim hodina uběhla velmi rychle, a kdo zvládl 
všechny úkony z tajemné koruny, odnesl si ji na památku domů. 
Úkoly i korunu pro ně připravili žáci letošní I. třídy a moc se jim 
povedly. Budoucí prvňáčci byli šikovní, snaživí a koruny si odnesli 
všichni. Tento den se dětem vryl do paměti a budou si pamatovat, 
že škola není pro nikoho žádným „strašidlem“. A tak už nezbý-
vá, než jim popřát šťastnou cestu od zápisu a jejich rodičům stejně 
tak. Mgr. Anna Měrková, učitelka I. třídy, ZŠ Bohumínská ulice

Marie Richtarová, ředitelka MŠ na Bohumínské ulici

Rozšíření kanalizačního systému 
města Ostravy

Heřmanický rybník – vize
Jiří Šárek

Hle poutníče, postůj –
vidím rybník veliký,
do něhož večer hvězdy padají,
rybky a víly tu probleskují,
na vodní hladině.

Vidím jeho slávu,
jak postupně vzkvétá,
jeho okolí upravuje,
to lidská ruka hbitá.

Vidím i rusalky v úžlabinách,
jak si večer své nožky vedou omývají,

nezdárné lidi do vody lákají,
nepřejícným hlavy omývají,
poctivým a pracovitým sílu dodávají.

OKD, OKD, co jste to udělaly,
kéž byste tu dekontaminaci
urychleně a zdárně dokončily.

Ostraváci – Moravané i Slezané,
zas by tu mohli mít kus plochy zelené.
Byl by to vklad i pro turisty,
kde by měli zase svůj koutek jistý.

A tak stále jen čekáme a čekáme,
kdy se nám toho dostane
a sen se nám naplní.

Foto z odhalení pamětní desky v Muglinově. Vpravo náměstek primátora
Ing. J. Chalupa 

Báseň věnuji občanům Heřmanic jako dárek k loňským oslavám 
700. výročí od první písemné zmínky o obci. Nechť jsou Heřma-
nické rybníky do budoucna vkladem k rozvoji turistického ruchu 
v našem obvodě. Foto: archiv SON



Úřední dny na Hřbitovní 
správě na Těšínské ulici 105 
jsou od začátku letošního roku 
následující: pondělí a středa od 

8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 
hodin a pátek od 8.00 do 12.00 
hodin. V úterky a čtvrtky je za-
jištěna pouze služba k přĳímání 
žádostí a podání, a to od 8.00 
do 14.00 hodin.
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Máte-li zájem o orientální ta-
nec, neváhejte. Nový kurz pro 
začátečníky začne 13. února 
a pokračovat bude vždy kaž-
dé pondělí od 18 hod. v restau-
raci Slunečnice naproti vysoko-
školským kolejím na Hladnově.

A jaké výhody tento způsob 
tance má?

Na rozdíl od většiny západ-
ních tanců, u nichž jsou energie 
a váha centrovány do oblasti 

hrudi a trupu, je u břišního tan-
ce maximum energie směřová-
no do oblasti břicha a pánve. To 
má za následek
- masáž břišních svalů
- masáž orgánů v břišní dutině
-  podporu krevního oběhu, vy-

rovnání hormonální hladiny
-  uvolnění páteře, zejména v be-

derní oblasti.
Daniela Štiťáková

Orientální tanec upevňuje zdraví

Především starší spoluobčany 
upozorňujeme, že se i v našem 
obvodu objevila trestná činnost, 
jejíž obětí jsou osamoceně žĳící 
občané, které pod různými zá-
minkami navštěvují podvodníci, 
představující se jako zaměstnan-
ci různých firem nebo společnos-
tí – například vodáren, plynáren, 
elektráren. Využívají důvěřivosti 
starších lidí a pod legendou vrá-
cení přeplatků za plyn, elektřinu 
nebo vodu požadují rozměnit 
bankovky v nominální hodnotě 
5 000 Kč, přičemž sledují, kde 
jsou v domácnosti uschovány 
cennosti, a poté se dopouštějí 
trestného činu krádeže. Tako-
ví zloději „pracují“ většinou ve 
dvojicích, ale objevily se i přípa-
dy, kdy se této trestné činnosti 
dopouštěl jedinec samostatně.

Je nutné zdůraznit, že sku-
teční pracovníci vodáren, ply-
náren, elektráren a jiných spo-
lečností se prokazují legitimací, 
přičemž nájemníci v domě jsou 
vždy předem informováni o je-
jich návštěvách.

Alarmující je případ podvod-
ného jednání, jehož obětí se stala 
starší žena z Koblova. Podvodník 
ji telefonicky kontaktoval a sdělil 
jí, že je její příbuzný a že nutně 
potřebuje půjčit větší finanční 
částku, ale vzhledem k tomu, že 
má důležité jednání, si nemůže 
pro peníze přĳít. Tento a obdob-

né případy pak mají následující 
scénář: pachatel staršímu člově-
ku sdělí, že si pro peníze přĳde 
kamarád, a určí heslo, kterým se 
představí. Poté zejména důvě-
řivé osoby staršího věku dotyč-
ným neznámým vydají peníze, 
přičemž výše půjčky se podepi-
suje na cáru papíru. Spokojený 
podvodník potom odchází nebo 
odjíždí nezjištěným vozidlem.

Žádáme proto všechny spo-
luobčany, aby nepouštěli do 
bytu bezdůvodně cizí osoby, ať 
už uvádějí jakékoliv důvody, 
v rámci telefonických hovorů 
nesdělovali jména svých pří-
buzných a před cizími osobami 
neukazovali, kde mají schová-
ny peníze či jiné cennosti. Při 
vzniku sebemenší pochybnosti 
o účelu návštěvy neznámých 
kontrolorů je vhodné ověřit si 
přímo v daných firmách a spo-
lečnostech, zda jejich pracovníci 
byli danými úkoly pověřeni. 

KONTROLOŘI NEMAJÍ PRÁ-
VO V DOMÁCNOSTECH FI-
NANČNÍ ČÁSTKY VYBÍRAT.

Na závěr bych chtěl požádat 
všechny občany, kteří pojmou 
jakékoliv podezření vůči ta-
kovým neznámým návštěv-
níkům, aby volali Policii ČR 
nebo Městskou policii (tel. č. 
158, 156). mjr. Bc. Josef Pekárek,

vedoucí Obvodního oddělení PČR
Slezská Ostrava

Policie varuje

Nepřehlédněte

Žáci ZUŠ E. Runda se velmi 
aktivně podílejí svými kultur-
ními vystoupeními a výsta-
vami na kulturním dění nejen 
v obvodu Slezské Ostravy, ale 
i v širokém okolí. Velmi vítaná 
je spolupráce se Zastupitel-
stvem městského obvodu Slez-
ská Ostrava při zajišťování kul-
turních vystoupení při akcích 
pořádaných zdejším městským 
obvodem. Jednou z těchto akcí 
byly i oslavy 700 let Heřmanic, 
Kunčic a Muglinova, které se 
konaly v září loňského roku na 
Slezskoostravském hradě a kte-
rých se zúčastnili i žáci naší 
školy a za svá vystoupení skli-
dili obrovský aplaus. Při těch-
to oslavách se posluchačům 
představil kvartet zobcových 
fléten pod vedením paní učitel-
ky Magdy Bohušové, hudecké 
muziky, které vede paní uč. Jar-
mila Červenková, a Jazzcombo 
Milana Straky.

Kvartet zobcových fléten 
a hudecké muziky vystoupily 
v sále slezskoostravské radnice 
u příležitosti návštěvy bývalé-
ho premiéra Miloše Zemana.

Hudecké muziky velmi úzce 
spolupracují s cimbálovou mu-
zikou Technik Jana Rokyty, se 
souborem Hlubina a vystupo-
valy i po boku Jarmily Šuláko-
vé. Každoročně se zúčastňují 
přehlídky muzik v rámci fes-
tivalu ZUŠ, který v roce 2005 
proběhl na podzim v sále Janáč-
kovy konzervatoře v Ostravě.

Žáci dechového oddělení 
často vystupují na koncertech 
pořádaných školou i mimo 
ni. Také se účastní vystoupení 
v rámci festivalu ZUŠ, aktiv-
ně se podílejí na řadě výchov-
ných koncertů pro MŠ. Jedním 
z reprezentativních souborů je 
Jazzcombo ZUŠ E. Runda, které 
kromě účinkování na jazzovém 
večeru v klubu Parník se v loň-
ském roce představilo i divá-
kům na druhém Koncertě na 
kurtech, který také odvysílala 
Česká televize.

Velmi vysoká je také úroveň 
výtvarného oboru. Dokladem 
této skutečnosti bylo pozvání 
k výstavě výtvarných prací při 
příležitosti konání Janáčkova 
máje v Kulturním domě města 
Ostravy, kde široká veřejnost 
mohla zhlédnout výtvarné 
práce žáků na téma „Hudba 
v nás“.

Výtvarný obor působí od za-
čátku letošního školního roku 
v nových prostorách na ulici 
Zámostní. Baletní oddělení se 
každoročně prezentuje v mě-
síci červnu v sále Janáčkovy 
konzervatoře pohádkovým 
představením. V loňském roce 
předvedli žáci pohádku „Šíp-
ková Růženka“. Tato předsta-
vení jsou vždy na velmi vysoké 
profesionální úrovni a setkávají 
se s velkým zájmem MŠ a ZŠ.

Od září 2005 se v naší škole 
opět vyučuje literárně-drama-
tický obor (herectví) pod vede-
ním člena Národního divadla 
moravskoslezského pana Libo-
ra Olmy.

Díky těmto úspěchům a vel-
mi vysoké úrovni výuky se
v naší škole od roku 2003 rea-
lizuje vyučovatelská praxe stu-
dentů Janáčkovy konzervatoře 
v oborech hra na housle, hra na 
varhany, hra na příčnou flétnu 
a rovněž přípravná hudební 
výchova a hudební nauka.

Škola také velmi úzce spo-
lupracuje s obvody Michálko-
vice, Radvanice a Bartovice.
V obvodu Ostrava-Bartovice 
byla v září roku 2005 otevřena 
pobočka naší ZUŠ.

Žáci naší školy jsou velmi 
dobře připravováni k talento-
vým a přĳímacím zkouškám na 
střední umělecké školy a mnozí 
z našich bývalých absolven-
tů jsou dnes velmi úspěšnými 
mladými umělci.

Monika Hejdová,
učitelka ZUŠ E. Runda,

Slezská Ostrava

Úspěchy žáků ZUŠ E. Runda na Keltičkově ulici

V souvislosti s výše uvede-
ným článkem informujeme 
dříve narozené občany našeho 
obvodu, že v rámci projektu 
Městské policie Ostrava mohou 
požádat o montáž bezpečnost-
ních řetízků na dveře u svých 
bytů. Řetízky zamezí tomu, aby 
se neznámé osoby dostaly do-
vnitř. Nárok na tuto bezplatnou 
službu není ovšem automatic-
ký, ale jednotlivé žádosti podlé-
hají prošetření, které provádějí 
pracovnice odboru sociálních 
věcí paní Ivana Adamcová 
a paní  Ivana Řehová. Jednot-
livé žádosti jsou pak zasílány 
k posouzení na MMO.

Základní kritéria pro bez-
platné instalování řetízků jsou 
následující:

a) věk nad 65 let (u osob tě-
lesně či jinak zdravotně posti-
žených se věk posuzuje indivi-
duálně)

b) osoba žĳící sama v domác-
nosti (u dvou a více osob star-
ších 65 let žĳících ve společné 
domácnosti jsou žádosti posu-
zovány individuálně).

Zájemci o tuto službu se mo-
hou obrátit na Bc. Ivanu Adam-
covou, tel. č. 599 410 020.

Více informací lze najít také 
na internetové adrese: www.
mpostrava.cz.

Informace pro seniory

Základní škola Chrustova 24 ve
Slezské Ostravě si Vás dovoluje pozvat na

2. školní ples,

který proběhne

v pátek 10. února 2006 od 19.00 hod.

Kulturní dům Michálkovice
(konečná trolejbusů č. 101 a 104)

Na co se můžete těšit?

* k tanci hraje skupina MAGNET 2 (p. Freisler)
* taneční skupina SLPT Hlubina
* studené a teplé občerstvení
* bohatá tombola
* peklo

 Cena vstupenek 100 Kč Předprodej v ZŠ Chrustova
  telefon 596 243 134
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V roce 2005 okroužkoval ob-
čan Antošovic Alfréd Kuben-
ka se svým synem Jaroslavem 
1900 ptáků 85 druhů. Ze vzác-
nějších druhů lze uvést morčá-
ka velkého, puštíka obecného, 
motáka pochopa, kalouse uša-
tého, bukáčka malého, 25 kusů 
rybáka obecného, 13 kusů led-
ňáčka říčního, dále rorýse obec-
ného, krutihlava obecného, 37 
exemplářů slavíka modráčka, 
šoupálka dlouhoprstého i krát-
koprstého, králíčka obecného. 
Vedle kroužkování se věnovali 
Alfréd a Jaroslav Kubenkovi 
i dalším ochranářským aktivi-
tám. V rámci výstavby dálnice 
u antošovických rybníků bylo 
narušeno přirozené prostředí 
ptáků, a tak bylo znemožněno 
i hnízdění rybáka obecného. 
Proto se rozhodl pan Kubenka 
junior, že postaví dva umělé 
plovoucí ostrovy. Ten větší má 
rozměry 3 x 3 metry a je pro-
veden z dřevěného materiálu 
a na hlavní nosný podklad bylo 
použito 10 ks plastových barelů 
o obsahu 40 litrů. Předpokláda-
lo se, že rybáci ostrov obsadí až 
v příštím roce, ale kupodivu se 
na tomto „ostrově“ rybáci usa-
dili už za 14 dní.

Kroužkování ptáků je jednou 
z nejzáslužnějších aktivit or-

nitologů, kterým udělá mimo-
řádnou radost, dojde-li zpětné 
hlášení o kroužkovaném ptáku. 
Tak tomu bylo například v roce 
2005, kdy bylo oznámeno chy-
cení vlaštovky obecné, okrouž-
kované 2. 8. 2004 v Antošovi-
cích. Byla zjištěna 9. 11. 2005 
na zimovišti v Africe v provin-
cii Katanga na hranici Konga
a Zambie ve vzdálenosti 7031 
km. Za 70 let kroužkování čes-
kých vlaštovek jde o pátého 
opeřence, který byl odchycen 
v Kongu. Oba pánové Kuben-
kové se však mohou pochlubit 
i další záslužnou aktivitou – vý-
robou krmítek a ptačích budek, 
kterých bylo loni kolem 90.

Je obdivuhodné, že se může-
me stále setkávat s lidmi, kteří 
provádějí tyto záslužné aktivi-
ty zcela dobrovolně, ve svém 
volném čase a bez jakýchkoliv 
finančních náhrad.

A co tito ornitologové dopo-
ručují všem milovníkům ptac-
tva? Věnujte hlavně v zimním 
období těmto drobným tvorům 
zvýšenou pozornost, do krmí-
tek sypejte hlavně semínka slu-
nečnic, řepky, prosa aj.

Mo
o našich ornitologů je: 
„V přírodě se musíš mnoho učit, 
abys poznal, jak málo o ní víš.“

V. Čuraj, Antošovice

Záslužná činnost antošovických ornitologů

Běžkování v zoo
Pro všechny zájemce je od

21. 1. otevřena běžkařská trasa. 
Začíná nedaleko od vstupu do 
zoo a vede většinou místy běž-
ně pro návštěvníka nepřístup-
nými. Celková délka středně 
náročné trasy je okolo 3,5 km. 
V některých místech se stopa 
přibližuje hlavní návštěvnické 
trase, a je proto možné spojit 
běžkování s prohlídkou expozic 
zvířat (např. slonů nebo žiraf). 
Běžkaři platí klasické vstupné, 
tj. 60 Kč dospělí a 40 Kč děti od 
3 do 15 let, studenti a důchodci. 
Běžkařskou trasu udržují pra-

covníci zoo a každý běžkař ob-
drží při vstupu speciální mapu 
včetně příslušných pokynů, 
které je povinen dodržovat. Sto-
pa bude v provozu v závislosti 
na počasí, a proto všem zájem-
cům o běžkování doporučuje-
me, aby si vždy ráno zjistili na 
vrátnici zoo aktuální stav (tel. 
596 241 269). Vzhledem k za-
vírací době zoo (v únoru v 17 
hod.) budou poslední běžkaři 
vpuštěni na stopu do 15 hod., 
poté již bude stopa uzavřena!
 Stanislav Derlich 

Zoo Ostrava

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 15. 2. 2006.

Pozor na uzavírky silnic
Stávající uzávěra jízdního 

pruhu ulice Frýdecké ve směru 
na Vratimov bude prodloužena 
do 9. 4. 2006, kdy dojde k pře-
místění dopravního značení 
do protisměru a bude uzavřen 
opačný jízdní pruh směr cent-
rum s termínem ukončení 31. 
května 2006.

Zároveň bude probíhat po 
etapách uzavírka ulice Frýdec-
ké v úseku od ulice Rajnochovy 
po nájezd na ulici Rudnou, a to 
v termínech od 1. 2. 2006 do
31. 5. 2006. Provoz bude převe-
den dopravním značením stří-

davě do jednoho jízdního pásu.
Uzávěra probíhá z důvodu 

rekonstrukce a modernizace 
silnice II/477, ulice Frýdecké.

Do 30. 6. 2006 do 24.00 hod. 
bude probíhat uzavírka pravé-
ho jízdního pruhu ve směru na 
Bohumín v místech křižovatky 
ulic Bohumínská a Koblovská, 
v k. ú. Hrušov, z důvodu vý-
stavby dálnice D-47.

Provoz bude převeden do 
levého jízdního pásu a bude ve-
den vždy v samostatném jízd-
ním pruhu.

odbor dopravy a KS

Blahopřejeme jubilantce
Ke třem stoletým občankám, bydlícím v našem obvodu, přibyla 

15. ledna další – paní Marie Franková, žĳící v Domově pokojného 
stáří v Heřmanicích. Vskutku slavnostní ale pro ni byl už 12. leden. 
V tomto dni se konala v domově oslava, během níž jubilantce při-
šly popřát vše dobré do dalších let také místostarostka MVDr. Bar-
bora Jelonková a členka Rady městského obvodu Slezská Ostrava 
a předsedkyně komise pro občanské obřady a slavnosti Mgr. Marie 
Gospošová. Mezi gratulanty samozřejmě nechyběli obyvatelé do-
mova a jeho vedení. Oslavenkyni také potěšil dopis s blahopřáním 
od ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, který také 
obsahoval zprávu o navýšení jejího důchodu.

Dojatá paní Maruška poté zavzpomínala na svůj život. Do Ostra-
vy-Přívozu se přistěhovala ze Sázovic na Zlínsku za svým manže-
lem, když jí bylo 20 let. S manželem vychovala dvě děti, a ačkoliv 
pro rodinu nastala leckdy tíživá situace, neztrácela nikdy optimis-
mus a problémy řešila s nadhledem. Jak nám sdělila její dcera, paní 
Franková vždy dodržovala zásady správné životosprávy, nekou-
řila a ještě ve svých 85 letech si zacvičila. Do dalších let přejeme 
jubilantce především hodně zdraví, které ona sama považuje za to 
nejcennější, co si může člověk v životě přát.

Potom si s námi přĳďte zacvi-
čit aerobic, a to každou středu 
od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
ZŠ na Škrobálkově ul. 51/300 

v Kunčičkách. Investovaných 35 
Kč týdně se Vám vrátí v podobě 
Vaší půvabné postavy a obdivu 
partnera.               Renata Kaliková

Chcete být půvabné?

Jubilantce blahopřeje místostarostka MVDr. B. Jelonková

dovy, která je hrazena z jiných 
zdrojů, a velké výše finančních 
prostředků ve fondech (1 584 
tis. Kč), které organizace může 
využít dle č. 250/2000 Sb, o roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů. 

Relativně nejvyšší částka 
byla navýšena Základní škole 
Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 
51/300, příspěvkové organizaci. 
Situace v této škole byla něko-

likrát projednávána v komisi 
školství, mládeže a TV s kon-
statováním, že je nutné provoz 
v této škole udržet. Kdyby do-
šlo k jejímu uzavření, nastala 
by situace, kdy by žáci této 
školy, ze kterých je mnoho ze 
sociokulturně znevýhodněného 
prostředí, museli být umístě-
ni v jiných základních školách 
v obvodu, a to by znamenalo 
další odliv žáků z těchto škol. 

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru FaR

Rozpočet městského obvodu...
dokončení ze str. 1

Snímek zachycuje umělý ostrov Foto: S. Kubenka


