
Zveme všechny 
občany na zasedání 
Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slez-
ská Ostrava, které se 
uskuteční 8. června 
2006 od 15 hodin 
v Kulturním domě 
v Muglinově. Zasedá-
ní je veřejné.

Ročník XIV     duben 2006     zdarma

Hodně pobouření způsobila změna jízd-
ního řádu linky č. 49 u občanů Heřmanic. 
Uvedené opatření Dopravního podniku Os-
trava přineslo této organizaci sice úspory, 
ale zkomplikovalo život našim občanům.

Na základě úsilí vedení městského obvo-
du Slezská Ostrava a petice občanů Heřma-
nic, kterou organizoval člen zastupitelstva 
pan Zdeněk Martínek, jsme po jednání s ře-
ditelem Dopravního podniku Ostrava a zá-
stupcem dozorčí rady této společnosti do-
sáhli změn, které by měly snížit nepříznivý 
dopad na dopravu občanů linkou č. 49.

Od nejbližšího termínu celostátních změn 
jízdních řádů, to je od 28. května 2006, bu-
dou na lince č. 49 v úseku „Michálkovice“ 
– „Sad Boženy Němcové“ přidány tři spoje, 
které pojedou v těchto časech:
-  ve 4.18 hod. a 8.25 hod. z Michálkovic 

směrem do Sadu Boženy Němcové 
-  ve 4.41 hod. ze zastávky Muglinovská do 

Michálkovic.
Věříme, že přidáním těchto spojů zajis-

tíme návaznost na spojení k dopravním 
linkám, které jsou při současném jízdním 
řádu pro naše občany těžko dostupné.

Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří 
nám při nelehkém jednání o přidání těchto 
spojů linky č. 49 byli nápomocni.

Josef Burkovič
místostarosta

Dobrá zpráva pro
cestující linky č. 49V jarním a letním období bude dokončena 

nebo započata v našem obvodu řada inves-
tičních akcí.

Zejména řidiči se již mohou těšit na sta-
vební úpravy Keltičkovy ulice. Začnou 
v červenci letošního roku a budou zahrnovat 
odstranění stávající komunikace a zhotovení 
nové konstrukce vozovky, položení zámko-
vé dlažby pro pěší komunikaci, výstavbu 
parkoviště a další související práce. Celkové 
náklady ve výši 29 milionů korun budou 
hrazeny z rozpočtu SMO i našeho obvodu.

Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce 
a modernizace vybraných bytových domů 
v Nové Osadě, která začne také v červen-
ci letošního roku, bude mj. zateplení fasád 
kontaktním systémem, úprava oken a střešní 
krytiny. Předpokládané náklady v letošním 

roce dosáhnou asi 36 milionů korun a bu-
dou kryty z rozpočtu SMO i našeho obvodu. 
Téměř 4,8 milionu korun zaplatí náš obvod 
za zateplení a opravu domů na Štěpaňákově 
ulici 11, 13, 15 v Kunčicích. Akce je napláno-
vána na léto letošního roku.

Projektové dokumentace jsou zpracovává-
ny pro instalaci centrálního vytápění – ply-
novou kotelnu – v Domě s pečovatelskou 
službou na Heřmanické ulici ve Slezské 
Ostravě a na opravu střechy MŠ na Požární 
ulici ve Heřmanicích.

Dokončena byla přestavba části MŠ Na 
Liščině v Hrušově na služebnu Městské 
policie. Akce si vyžádala náklady ve výši
749 786 Kč z rozpočtu SMO.

Podle podkladů investičního odboru

O investičních akcích

Oslava 61. výročí osvobození 
města Ostravy a přilehlých obcí

V našem městském obvodě proběhne 
kladení věnců a kytic u tanku a u památní-
ku Miloše Sýkory dne 29. dubna v 9.30 hod. 
Poté se mohou občané odebrat do Komen-
ského sadů, kde proběhne hlavní pietní 
akt i za účasti našeho pana starosty, a to od 
10.00 hodin. 

Současně místostarostové za spoluúčasti 
zastupitelů a radních našeho obvodu zajistí 
kladení věnců a kytic v 10.00 hod. v Kun-
čičkách u ZŠ, v 10.15 hod. u památníku 
v Kunčicích na Jeseninově ulici a v 10.30 
hod. u památníku v Muglinově, ulice Na 
Druhém.

V Heřmanicích proběhne tento pietní 
akt 30. dubna v 18.00 hod. kladením kytice 
k pamětní desce na kulturním domě.

Zveme všechny naše spoluobčany a or-
ganizace k uctění této památky.

Ing. A. Maštalíř, místostarosta

Vážení spolubčané, dovolte mi, abych vás 
informoval o dopise, který jsem zaslal panu 
primátorovi a na vědomí i dalším zainte-
resovaným stranám o protipovodňových 
opatřeních prováděných městským obvo-
dem Slezská Ostrava tak, jak nám ukládá 
zákon. Chtěl bych vás v krátkosti s obsahem 
tohoto dopisu seznámit a uvést tak na pra-
vou míru účast našeho městského obvodu 
při zajišťování protipovodňových opatření.

Zvýšená vodní hladina při tání sněhu v le-
tošním roce hrozila záplavami na řece Odře 
v lokalitě Žabník, která se nalézá v Koblově. 
Dle platného zákona o vodách zajišťují pro-
tipovodňová opatření a zabezpečovací práce 
správci povodí, v našem případě je to Povo-
dí Odry s.p.

Přesto i náš městský obvod po povodních 
v roce 1997 tuto lokalitu, a to hlavně pro ur-
gence a podněty k řešení zde žĳících obča-
nů, mimořádně sleduje a z vlastních zdrojů 
několikrát čistil a upravoval část tzv. mlýn-
ské strouhy a její přítok. Obvod rovněž v ro-
ce 2002 nařídil OKD, a.s., vyčistění té části 
strouhy, kterou tato společnost vlastní. 

Městský obvod Slezská Ostrava mimo to 
vedl řadu jednání v letech 2001, 2002, 2003 
jak s městem Ostrava, tak i s Povodím Odry 
s.p. ohledně protipovodňových opatření 
s žádostí občanů dotčené lokality z Koblova 
o možnosti vybudování zvýšené ochranné 
levobřežní hráze. Naše požadavky ovšem 
nebyly vyslyšeny a respektovány z ekono-
mických důvodů. Opětovně jsme na zákla-

dě námitek občanů z Koblova svolali na den
14. 9. 2005 jednání, kde jsme rozporovali 
výše uváděné námitky s Povodím Odry s.p.

Nyní k aktuální situaci. Při zvýšení hla-
din všech tří řek v našem městském obvodu 
– Lučiny, Ostravice a Odry jsme celou situaci 
pečlivě monitorovali. Připravili všechna ne-
zbytná opatření na ochranu osob a majetku 
včetně evakuačního plánu. Já sám osobně 
jsem objel nejvíce ohrožené lokality – Žab-
ník, Hřbitovní ulici, Sodnou, Lopuchovou, 
Rajnochovu a poté jsem pověřil tým svých 
spolupracovníků, členů krizového štábu, 
součinností při zabezpečování a monitoro-
vání situace. Byl jsem navíc neustále v kon-
taktu i s Policií ČR a městskou policií. Všech-
ny složky si navzájem pravidelně předávaly 
a vyhodnocovaly všechny informace.

Vlastní záchranné práce byly řízeny profe-
sionálními hasiči Moravskoslezského kraje, 
naše dobrovolné sbory hasičů mj. z Koblova 
i Antošovic byly rovněž na místě a pomáha-
ly podle pokynů hasičů Moravskoslezského 
kraje, za což jim děkují i občané Koblova, 
oblasti Žabník.

Tímto krátkým výčtem jsem vám chtěl, 
vážení spoluobčané, nastínit to, že není 
pravdou, že bychom já a nebo náš městský 
obvod nečinně přihlíželi a nečinili nezbytná 
opatření k zabránění jak povodní, tak i mož-
ných následných škod.

Miroslav Vojkovský, starosta

Reakce na článek primátora města Ostravy 
ohledně protipovodňových opatření v Koblově uveřejněný 

Moravskoslezským deníkem
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Městský obvod tímto děkuje 
společnosti Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava za zodpovědný 
přístup při zimní údržbě komu-
nikací v našem obvodě. Extrém-
ní spad sněhu, který způsobil 
v celém městě prakticky kala-
mitní situaci, zvládla firma bez 

větších problémů. Domnívám 
se, že vozovky v našem obvodě 
byly vždy sjízdné a upravené 
tak, aby byla zajištěna plynulost 
dopravy, a patřily k nejlépe udr-
žovaným v rámci celého města.

MVDr. Barbora Jelonková 
místostarostka

Poděkování

Výměna oken v ZŠ Chrustova 24
Konečně jsme se dočkali. Po 

letech vyjednávání a přesvěd-
čování se dobrá věc podařila. 
Vyměnili jsme okna za plas-
tová. Stav původních oken již 
byl tristní a manipulace s nimi 
nebezpečná. Skla vypadávala 
z křídel a křídla vypadávala 
z rámů, prostě „pohoda“.

Nakonec se podařilo získat 
potřebné finanční prostředky. 
Celkem stála tato akce 2 374 596 
korun, čerpaných z rozpočtu 
SMO i MOb Slezská Ostrava. 

Pracovníci příslušné firmy 
se činili a práce jim šla od ruky. 
Během necelých tří týdnů byla 

všechna okna v budově vymě-
něna. Nejvíce práce měly paní 
uklízečky s panem školníkem. 
Všichni uklízeli a uklízeli.

Všechna práce je již ukon-
čena a my můžeme mít dobrý 
pocit z vykonané práce. Na zá-
věr bych rád poděkoval všem 
zúčastněným. Panu starostovi 
i všem členům rady a zastupi-
telstva, kteří pro nás peníze zís-
kali, firmě, která zakázku rych-
le splnila, a v neposlední řadě 
všem zaměstnancům školy, kte-
ří se podíleli na organizaci prací 
a úklidu. Mgr. Radim Motyčka

ředitel ZŠ 

Již v říjnu loňského roku za-
čalo Myslivecké sdružení Os-
trava-Heřmanice krmnou se-
zonu, kdy pod zásypy byla do-
dávána kukuřičná podestýlka 
a v následujících měsících byla 
již zvěř přikrmována. Na krm-
nou sezonu 2005–2006 bylo při-
praveno množství krmiva: 15 q 
krmných granulí pro srnčí zvěř, 
10 q ovsa, 100 kg krmné soli, 20 
q zlomové pšenice, 15 q ječme-
ne, 50 q sena, 400 q kukuřice. 
Každý člen dodal ještě kolem 
150 kg starého chleba a 50 kg 
kaštanů a žaludů.

Zásluhou těchto nadšených 
milovníků myslivosti došlo 
tedy k minimálnímu úhynu 
lesní zvěře. Navíc odpracova-
li v roce 2005 zdarma celkem 
7236 hodin.

O tom, jak krutá byla letošní 
zima, svědčí to, že počátkem 
ledna muselo myslivecké sdru-
žení požádat specializovanou 
firmu, aby za pomoci buldoze-
ru zpřístupnila komunikaci, na 
níž bylo 50 cm sněhu, k mysli-

vecké chatě, kde byly uskladně-
ny veškeré krmné směsi.

Paradoxem je, že největšími 
nepřáteli lesní zvěře byli opět 
lidé. Při svých toulkách lesem 
či běžkování vyrušili vystre-
sovaná zvířata, a ta ze strachu 
utíkala a následně po zalehnu-
tí prochladla a pošla na zápal 
plic.

V měsíci březnu 2006 pro-
běhla výroční hodnotící členská 
schůze Mysliveckého sdružení 
Ostrava-Heřmanice za účasti 
zástupce kraje ČMS a Ing. An-
tonína Maštalíře, místostarosty 
městského obvodu Slezská Os-
trava, který myslivcům podě-
koval za záslužnou práci, jak 
je výše uvedeno, a sdělil pří-
tomným, že i městský obvod 
přispěl částkou 5 000 Kč na do-
krmování strádající zvěře v le-
tošní kruté zimě.

MS zve všechny občany na 
tradiční smažení vaječiny, které 
se uskuteční 6. května od 9.00 
hod. u myslivecké chaty v Heř-
manicích.

Záslužná činnost MS Heřmanice

Téměř každý rok se může 
ZUŠ U Jezu v Muglinově po-
chlubit mimořádným úspě-
chem v umístění žáků výtvar-
ného oboru v různých soutě-
žích. Připomeňme 1. místo On-
dřeje Golomba v mezinárodní 
soutěži Svět v bezpečí z roku 
2002, nebo úspěch Jakuba Šmer-
dy a Laury Doležalové, kteří se 
v roce 2005 výborně umístili ve 
výtvarné soutěži „Cena Itálie“. 
V témže roce byl Tomáš Kou-
delka pozván do finále X. roční-
ku soutěže „Malujeme po síti“ 

a Kristýna Migdalová se umís-
tila na 2. místě v celostátní vý-
tvarné soutěži „Mistr Jan Hus“, 
a to v kategorii jednotlivců do 7 
let. Kristýna obdržela cenu, kte-
rou do soutěže věnoval senátor 
Sušický.

Vynikající 1. místo získala 
letos Leona Rusínová v ústřed-
ním kole celostátní soutěže 
pro děti a mládež „Komenský 
a my“, konaném koncem břez-
na v Brandýse nad Orlicí.

Mgr. Eva Pilařová
ředitelka ZUŠ

Další úspěchy ZUŠ v Muglinově

Ocenění práce pedagogů
Z rukou náměstka primátora města Ostravy ing. Zdeňka Pražá-

ka převzala 27. března na návrh ředitelky školy v Divadle Antoní-
na Dvořáka ocenění za dlouholetou pedagogickou tvůrčí činnost 
Mgr. Zdeňka Moslerová, zástupkyně ředitelky Základní školy na 
Bohumínské ulici 72 ve Slezské Ostravě, vyučující na této škole 
chemii, dílny a rodinnou výchovu.

Podílí se na vytváření školního vzdělávacího programu „Umět 
a znát, abychom si v životě věděli rady“.
Paní zástupkyně, můžete tento záměr blíže osvětlit?

Ano, s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Halakucovou se nám 
podařilo vytvořit z kolektivu zdejších pedagogů tým, který má 
společný cíl: aby děti navštěvovaly školu rády a aby spolupráce 
s rodiči žáků byla co nejužší. Vždyť učitel, žák a rodič tvoří jeden 
neoddělitelný celek, zklame-li jeden prvek, utrpí celý výchovně-
-vzdělávací proces.
Středem zájmu je ovšem žák…

Samozřejmě. Záleží na umu a pedagogickém taktu učitele, jak si 
najde cestu ke každému žákovi. Tvrdím, že dobrý kantor dovede 
změnit i negativní postoj žáka ke škole, záleží pouze na jeho trpěli-
vosti. Vztah důvěry mezi vyučujícím a žákem musí být založen na 
dialogu. Má-li učitel přirozenou autoritu, je žák ochoten od něho 
přĳímat pravidla chování a akceptovat je. Vyučování je proces, kdy 
učitel je v roli „poradce“, který žáka nejen citlivě vede na cestě ke 
správnému chování a vědění, ale je mu také partnerem, který ho 
vyslechne, poradí v obtížných situacích.
Obvykle se tvrdí, že dobrého učitele formují léta praxe.

Podle mne učitel buď dobrý je, nebo není, a ani léta pedagogic-
kého působení na tom nemusejí nic změnit. Žáci velmi rychle od-
halí učitele, který pracuje bez zájmu, a to se pak projeví na celkové 
atmosféře ve třídě. Práce učitele je celoživotní poznávání a vzdě-
lávání. 

Děkuji za rozhovor.
(míč)

Ocenění také získala, a to na návrh rady našeho městského ob-
vodu, Danuše Lhotská, ředitelka MŠ na Slívově ulici ve Slezské 
Ostravě. Své pedagogické působení zahájila v roce 1967 v Mateř-
ské škole ve Slezské Ostravě na Jakubské ulici jako učitelka a od 
roku 1977 ředitelka.

Po celou dobu působení v předškolních zařízeních se věnuje 
práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cíle-
vědomou prací dosahuje velmi dobrých výsledků v začleňování 
těchto dětí do běžného života.

Následně dne 28. března 2006 proběhl ke Dni učitelů slavnostní 
aktiv za účasti pedagogů našeho městského obvodu v restaurač-
ním zařízení Jan Maria ve Slezské Ostravě.

Pozváni byli všichni ředitelé jak základních, tak i mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je náš městský obvod, dále se zúčastni-
li i zástupci úzce kooperující ZUŠ Edvarda Runda a Soukromého 
gymnázia a Střední odborné školy IUVENTAS.

Na tomto setkání za vedení městského obvodu v zastoupení 
starosty pozdravil přítomné místostarosta ing. Antonín Maštalíř, 
pověřený řízením úseku školství a kultury, a poděkoval všem za 
svědomitě vykonávanou práci. Poté všichni ocenění přítomní ob-
drželi drobné dárky z rukou přítomných členů vedení městského 
obvodu a rady. 

Závěrem konstatoval místostarosta Ing. Antonín Maštalíř, že na 
úseku školství a kultury dochází k řadě pozitivních změn. Ať už 
se to týká zvýšení investic do školství, například v běhu je GO ZŠ 
Bohumínská, proběhla celková GO MŠ Keramická, byla vyměněna 
okna v ZŠ Chrustova, připravuje se znovuotevření MŠ na Antošo-
vické ulici v Koblově, dokončuje se oprava části sociálního zařízení 
v ZŠ Škrobálkova, připravuje se výměna střechy na MŠ Požární, 
v ZŠ Pěší dojde přes prázdniny k opravě izolací. V podstatě do 
každé školy či školky bude letos investováno značné množství fi-
nančních prostředků včetně dovybavení tzv. nerez programem. Na 
druhé straně jsou potěšující i informace z dění v mateřských a zá-
kladních školách, nemalou úlohu při zajišťování výchovy a vzdělá-
vání v ZŠ sehrávají i školské rady, za což jim taktéž patří dík vedení 
obvodu. O dobré jméno na úseku školství se zasloužila i komise 
školství, mládeže a tělovýchovy, kterou vede Ing. Petr Škapa, rad-
ní. Komise úzce spolupracuje s radou našeho městského obvodu 
a patří jí poděkování za dobrou práci. 

Ing. Antonín Maštalíř,
místostarosta
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Velikonoční akce se líbily
Slova chvály a obdivu zněla 

z úst návštěvníků dvou výstav, 
pořádaných jako připomínka 
a oslava přicházejících veliko-
nočních svátků. Jednu pořá-
dala v KD v Heřmanicích MŠ 
na Požární ulici, druhou v KD 
v Muglinově MŠ na Komerč-
ní ulici. Na obou byly k vidění 
zdobené kraslice, pomlázky 
a další upomínkové předměty, 
přičemž děti i dospělí si je moh-
li sami vyrobit. Poděkování ná-

leží všem, kteří se o uspořádání 
těchto akcí zasloužili, přede-
vším studentkám Střední školy 
odborné a speciální Klimkovice, 
příspěvkové organizace, a jejich 
učitelkám Iloně Šmírové a Mar-
cele Petruškové. Díky svým 
aranžérským dovednostem vy-
zdobily sály a připravily dětem 
i dospělým nezapomenutelný 
den.

Foto z akce v KD v Muglinově: 
archiv SON

I když v denním tisku i ve 
Slezskoostravských novinách 
byla již uveřejněna častá upo-
zornění na rozšiřující se trest-
nou činnost, jejíž obětí jsou dů-
věřiví senioři, podvody tohoto 
charakteru jsou stále častější.

Bohužel, v našem obvodu 
došlo opětovně ke krádeži fi-
nanční částky ve výši 40 000 Kč. 
Okradenou byla stařenka z Do-
mu s pečovatelskou službou na 
Heřmanické ulici. 

Apeluji proto zejména na 
starší a osamoceně žĳící obča-
ny, aby nepouštěli v žádném 
případě neznámé osoby do 
svých bytů a domů. Skuteční 

pracovníci vodáren, plynáren, 
elektráren či jiných podobných 
organizací musejí mít písemné 
pověření a prokazují se legiti-
mací. Kontroloři nemají právo 
v domácnostech jakékoliv fi-
nanční částky vybírat.

Pokud pojmete jakékoliv po-
dezření vůči neznámé osobě, 
vykazující se jako kontrolor, 
kontaktujte prosím ihned Měst-
skou policii (bezplatná linka 
156) nebo Policii České republi-
ky (bezplatná linka 158).

Mjr. Bc. Josef Pekárek
vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR, Slezská Ostrava

Varování policieRajonové čistění
V měsíci květnu bude v sídlištích na Kamenci ve Slezské Ostravě 

a v Muglinově probíhat rajonové čistění vozovek a parkovišť.
V souladu se silničním zákonem bude předmětná oblast ozna-

čena týden před vlastním čistěním dopravní značkou B 29 „Zákaz 
stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodi-
na, od 6.00 do 18.00 hodin. 

V tomto časovém rozmezí firma Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava provede postupně vyčistění všech zpevněných ploch 
v obou sídlištích. 

Aby akce proběhla bez problémů, žádám řidiče o respektování 
zákazu stání v daném časovém období. 

Vážení občané, v tomto období přeparkujte, prosím, svá vozidla 
na jiná místa – na parkoviště pod estakádou, na odstavné pruhy na 
ul. Hladnovské atd., pomůžete takto ke zlepšení životního prostře-
dí ve Vašem sídlišti.
Oblast sídliště Kamenec, k.ú. Slezská Ostrava
9. 5. 2006  Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 

1387/73, 1056/71, 1139/67, 1486/5, 1360/1, 1361/2, 
1362/3, 1363/4

11. 5. 2006  Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 788/
61, 789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 
442/51, 441/49

15. 5. 2006  Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 
448/60, 449/58, 50, 440/48, 439 /46, 438/44, 437/42, 
436/40

Oblast sídliště Muglinov, k.ú. Muglinov
17. 5. 2006  ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. Křížkovského)
  parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 

672/22, 679/24, 685/26
19. 5. 2006  ul. Vdovská (od ul. Křížkovského po ul. Na Dru-

hém) 
  ul. Křížkovského (od ul. Vdovská po ul. Švédská)
  parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 696/36, 697/38, 

692/34
22. 5. 2006  ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. Křížkovského)
  parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 

664/29, 666/31, 636/7, 637/9, 638/11, 668/33
24. 5. 2006 ul. U Kapličky (celá)
 ul. Švédská (od ul. Křížkovského až dolů)
  parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 737/40, 

734/8, 733/6, 732/4, 730/75, 728/73, 729/2
26. 5. 2006 ul. Fojtská (celá) včetně parkoviště 

Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru TSKZaH

Zřízení okrsků Městské policie
v obvodu Slezská Ostrava

V návaznosti na koncepci rozvoje a zlepšení funkčnosti činnosti  
městské policie budou zřízeny okrsky, které budou součástí stáva-
jících služeben. V našem městském obvodu se bude jednat o tyto 
okrsky:

Okrsek č. 1 – Antošovice (okrskář Jiří Čermák), č. 2 – Koblov 
(okrskář Martin Řezanina), č. 3 – Liščina (okrskář René Starck),
č. 4 – Heřmanice (okrskář Jaromír Kolářík), č. 7 – Kunčice-Kunčičky 
(okrskář Alan Černohorský).

Strážník okrskář bude provádět pochůzky ve svěřeném rajonu 
prakticky neustále, bude dbát na dodržování veřejného pořádku 
a prohloubí se jeho znalost poměrů v místě. Bude chránit majetek, 
ale i dohlížet formou prevence,aby nebyla páchána trestná činnost. 
Bude dokumentovat přestupky a provádět i preventivní zákroky. 
Při této práci bude úzce spolupracovat jak s Policií ČR v dané lo-
kalitě, tak i s představiteli městského obvodu a hlavně s občany. 
Nebuďte proto lhostejní ke svému okolí a přispějte i vy konkrétní-
mi žádostmi, připomínkami. Chceme, aby každý občan znal svého 
strážníka. Zcela určitě to přispěje k minimalizaci negativních jevů 
v našem městském obvodě a nastolí větší pocit bezpečí, jistoty 
a klidu.

V souvislosti s tím oznamuji našim občanům přemístění stávající 
služebny Městské policie  v Hrušově do nových prostor na Liščině, 
které proběhne koncem dubna 2006. Nemohu se rovněž nezmínit 
o tom, že připravujeme zřízení obdobné služebny i v Kunčičkách 
v objektu vedle místní knihovny na Holvekově ulici.

Bližší specifikaci jednotlivých okrsků zveřejníme v příštím čísle 
Slezskoostravských novin.

Miroslav Vojkovský, starosta

Dobré výsledky ZŠ na Chrustově ulici
V ZŠ na Chrustově ulici 24 se 

uskutečnila koncem března té-
matická inspekce. Dva inspek-
toři ČŠI hodnotili výsledky ško-
ly ve třech oblastech. Jako první 
oblast byla sledována úroveň 
řízení školy v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků, podpora rozvoje osob-
nosti žáka, rovných příležitostí 
ke vzdělávání a sledování roz-
voje vlastního hodnocení ško-
ly. Druhou  sledovanou oblastí 
byla prevence sociálně patolo-
gických jevů na 2. stupni ZŠ.

Poslední oblastí byla analýza 
využití informačních a komuni-
kačních technologií ve výuce na 
2. stupni ZŠ. 

Výsledek inspekce je po-
zitivní, řízení školy a využití 
ICT byly hodnoceny jako stan-
dardní a oblast prevence soci-
álně patologických jevů jako 
výborná. Zúročuje se nám zde 
pečlivá výchovná práce s žáky, 
spolupráce s rodiči a s odborem 
sociálních věcí ÚMOb Slezská 
Ostrava.

Mgr. Radim Motyčka
ředitel školy



-  V areálu Slezskoostravského 
hradu pořádá 6. května Klub 
českých turistů za účasti fol-
kových skupin akci Porta. 
Ve dnech 24.–25. května zde 

proběhnou dny středověké 
kuchyně, ve dnech 27.–28. 5. 
potom hradní slavnosti ke 2. 
výročí otevření hradu s boha-
tým doprovodným progra-
mem.
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Zveme Vás

V sále hotelu Atom se 17. 
června 2006 uskuteční již 7. se-
tkání rodáků a přátel Hrušova, 
konané tentokrát u příležitosti 
750. výročí od první písemné 
zmínky o Hrušovu. Na akci je 
přihlášeno více než 300 zájem-
ců, čímž je téměř naplněna ka-
pacita sálu. Výjimečně ještě bu-
dou přĳímány přihlášky z řad 
zájemců starší generace.

V současné době procházejí 
tato setkání generační obmě-
nou. Vzhledem k tomu, že se 

konají každé tři roky a někteří 
zájemci mladších ročníků nevě-
dí, jak se na akci přihlásit, sdě-
lujeme adresu, na niž mohou 
zaslat své osobní údaje, a před 
dalším konáním setkání Hru-
šováků jim bude automaticky 
zaslána pozvánka a přihláška. 
Kontaktní adresa je: Zdeněk 
Dudek, Olešní 12, 712 00 Ostra-
va-Muglinov.

Za přípravný výbor
Zdeněk Dudek a Ladislav Staněk

Připravuje se setkání Hrušováků

Foto z akce v DPS na Hladnovské ulici

Malí námořníci v MŠ
Stalo se již tradicí, že naše 

mateřská škola každým rokem 
pořádá dětský karneval. Ten 
letošní nazvaný „Námořnický 
bál“ se konal 16. února.

Herna se na přání dětí a za 
jejich vydatné pomoci začala 
proměňovat v moře. Postavily 
si loď z molitanových kostek, 
kterou postupně vybavovaly 
podle toho, co viděly v knihách 
a filmech o lodích. Nechyběl 
ani pirátský ostrov, na kterém 
byl ukryt poklad.

Perfektní převleky dětí za-
jistili jejich rodiče. O zpestření 
akce se postaral „námořník“ 
z klaunského divadla, pan Va-
šut. Hry a soutěže se pravidelně 
střídaly s dětskou lodní disko-

tékou. Nechyběly ani pirátské 
koláčky.

Radostná nálada a úsměvy 
dětí samy hovořily o jejich spo-
kojenosti. Následující den nás 
vítaly otázkou „Kdy zas bude 
další…?“ A jaký? Třeba zvířát-
kový.

Vlasta Knoppová, ředitelka MŠ na 
Nástupní ulici 19/146, Kunčičky

Foto z akce: Vít Podešva

Chcete pořádat předvolební shromáždění?
Potom vás jistě budou za-

jímat následující informace: 
veřejným shromážděním se ro-
zumí zejména schůze, pouliční 
průvody a manifestace konané 
na veřejných místech. Konání 
shromáždění podléhá oznamo-
vací povinnosti.

Shromáždění lze konat, bylo-
-li řádně oznámeno oprávněnou 
osobou a nebylo-li příslušným 
úřadem vyvěšeno na úřední 
desce písemné vyhotovení roz-
hodnutí o zákazu jeho konání. 

Shromáždění může svolat ob-
čan starší 18 let nebo právnická 
osoba se sídlem na území České 
republiky, nebo skupina osob 

(svolavatel) za splnění všech 
požadovaných náležitostí.

Konání shromáždění oznámí 
svolavatel písemně nebo osob-
ně obecnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu se má shro-
máždění konat, a to tak, aby 
úřad oznámení obdržel alespoň 
5 dnů před dnem jeho konání 
(v odůvodněných případech 
může úřad přĳmout oznámení 
i ve lhůtě kratší). V našem obvo-
du směrujte žádost na OVVŠaK 
ÚMOb Slezská Ostrava, Těšín-
ská 35, 710 16 Slezská Ostrava. 
Příslušní pracovníci tohoto od-
boru Vám také poskytnou bližší 
informace.

V květnu bude již každoden-
ně probíhat komentované kr-
mení zvířat pro veřejnost. Nově 
budou ošetřovatelé komentovat 
krmení hrochů, žiraf, klokanů, 
medvědů, slonů, velbloudů, 
tradičně šimpanzů a zeber. 
Která zvířata budou v jednot-
livých dnech krmena (a v kolik 
hodin), se návštěvníci dozvědí 
z informačních cedulí umístě-
ných v areálu zoo.

Ve výukovém pavilonu zoo 
se 3. května uskuteční přírodo-
vědná přednáška Dr. Pluháčka 

na téma „Je zabíjení mláďat 
přirozené — samčí infanticida 
a příklad u stepních zeber“. Za-
čátek v 16.00 hodin.

V rámci Dne zdraví s RBP 
27. května budou mít pojištěnci 
RBP volný vstup, chybět nebu-
dou soutěže pro děti, návštěv-
níci budou mít možnost nechat 
si změřit cholesterol, tlak apod.

Zoologická zahrada je v květ-
nu otevřena od 9.00 do 19.00 
hod. Pavilony a pokladny se 
zavírají o hodinu dříve.

Stanislav Derlich 

Zajímavé akce v zoo

Slavnostní velikonoční po-
sezení seniorů, kterým před-
cházelo pečení velikonočních 
beránků, malování kraslic 
a tvorba velikonočních ozdob, 
se 12. dubna konala v domech 
s pečovatelskou službou na 
Hladnovské ulici a na Heřma-
nické ul. Už tradičně sklidil 
velký úspěch svou hrou na 

harmoniku pan Ožana, s nímž 
si senioři společně zanotovali. 
Přítomni byli i místostarostka 
MVDr. Barbora Jelonková a ve-
doucí odboru sociálních věcí 
Bc. Zdeněk Matýsek.

Děkujeme všem za hojnou 
účast a těšíme se na další spo-
lečné setkání.

Kolektiv pečovatelek

Senioři oslavili Velikonoce

Z důvodu opravy vodovodu na ulici Na Tabulkách v Koblově 
dojde k částečné uzávěře této místní komunikace.

Uzávěra bude probíhat po úsecích v termínu od 2. 5. 2006 do
23. 6. 2006. Zodpovědný pracovník zhotovitele, OVaK a.s., bude 
informovat občany v uzavřené části o změnách v dopravním zna-
čení a o době trvání těchto změn. Celá akce bude ukončena v čer-
venci tohoto roku. Ivona Buroňová, odbor TSKZaH

Uzávěra místní komunikace

Maturity ve Střední škole 
v Ostravě-Kunčicích

Na počátku dubna začaly pí-
semnou částí maturitní zkoušky 
ve Střední škole v Ostravě-Kun-
čicích. V 10 studĳních oborech 
Střední odborné školy, Střední-
ho odborného učiliště a nástav-
bového studia se letošních ma-
turit zúčastní 217 studentů, na 
které čekala nejdříve písemná 
zkouška z českého jazyka, stu-

denti oboru technické lyceum 
v příštích dnech absolvují ještě 
písemnou zkoušku z matema-
tiky. 

Maturity budou pokračovat 
v květnu praktickou a ústní 
částí. Slavnostní předání matu-
ritních vysvědčení opět proběh-
ne ve slezskoostravské radnici.

Stanislav Drozd


