
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 8. června od 15 ho-
din v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
2. června od 14.00 do 22.00 hodin a 3. června od 8.00 do 14.00 hodin.

Slezskoostravské noviny v nově podobě
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou Slezskoostravské noviny ve větším formátu 

a v barevném provedení. Doufáme, že se Vám budou líbit a že přivítáte více in-
formací z dění v našem městském obvodu.

Již po 61. jsme si připomněli v obvodu Slez-
ská Ostrava ukončení II. světové války, kdy větší 
část Slezské Ostravy – od Antošovic po Kunčice 
– byla osvobozena od fašistických německých 
vojsk ve dnech 30. 4. a 1. 5. 1945. 

Osvobození Ostravska provedla Rudá ar-
máda, konkrétně vojska 4. ukrajinského frontu 
v čele s generálem armády A. I. Jeremenkem, 
v součinnosti s 1. čs. samostatnou tankovou bri-
gádou pod vedením pplk. Vladimíra Janka.

Ke všem pamětním deskám a pomníčkům na 
území našeho obvodu byly položeny věnce a ky-
tice. Kladení se zúčastnili starosta – pan Miro-
slav Vojkovský, místostarostové – Ing. Antonín 
Maštalíř a MVDr. Barbora Jelonková – a tajem-
ník úřadu Mgr. Gustav Kuchař.

V Heřmanicích položili kytici k pamětní des-
ce se jmény umučených v koncentračních tábo-

rech za obvod Slezská Ostrava místostarosta Jo-
sef Burkovič a členové Rady městského obvodu 
Slezská Ostrava Dr. Alois Krkoška a Zdeněk 
Martínek.

Z politických stran, které kladly květiny 
v těchto významných dnech, to byly ČSSD, 
KSČM, KDU-ČSL a SNK.

Již třetí generace zná tyto smutné věci jen 
z vyprávění těch dříve narozených či z histo-
rických prací. Ve II. světové válce byly použity 
ty nejstrašnější zbraně hromadného ničení, na 
Hirošimu a Nagasaki spadly atomové bomby. 
Lidstvo by nemělo zapomenout na toto utrpení 
nevinných a také na ty, kteří válku rozpoutali.

Každý rok bychom si to měli připomínat již 
z toho důvodu, aby se takové hrůzy nemohly ni-
kdy opakovat. Zdeněk Martínek

člen Rady městského obvodu Slezská Ostrava 

Volby 2006

Voličské průkazy
Způsob a podmínky vydání voličského prů-

kazu jsou uvedeny v § 6a zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Voliči, který nebu-
de moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, 
popř. zvláštním vedeném seznamu je zapsán, 
vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na 
jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat 
o jeho vydání do pátku 26. 5. 2006 písemným po-
dáním, opatřeným ověřeným podpisem žadatele, 
nebo osobně do středy 31. 5. 2006 do 16.00 hodin 
v přízemí slezskoostravské radnice, v kanceláři č. 
3 u paní Pavlíny Volné.

Voličský průkaz obdrží volič poštou, nebo si 
jej může vyzvednout osobně.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží občané do schránek 

nejpozději tři dny před volbami. Chybějící či po-
škozené hlasovací lístky si mohou voliči osobně 
vyzvednout nebo vyměnit v přízemí slezskoost-
ravské radnice na Těšínské ulici 35 v kanceláři 
č. 2 nebo je přímo obdrží ve volební místnosti.

Jak volit?
Při samotném aktu hlasování volič po přícho-

du do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. Po záznamu ve 
výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního 
seznamu voličů obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič 

svou totožnost a státní občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů. Pokud se volič nemůže 
dostavit do volební místnosti například z váž-
ných zdravotních důvodů, může zprostředko-
vaně nebo telefonicky požádat ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi, aby za ním přišla 
s přenosnou volební schránkou domů nebo do 
některého ústavního zařízení v našem obvodu. 
Telefonicky lze o takovouto možnost hlasová-
ní požádat také na odboru VVŠaK na tel. č. 
599 410 082, 599 410 065 (Mgr. Magda Švédí-
ková) nebo 599 410 066 (Bc. Karel Kosmák) 
před volbami i v jejich průběhu.

Úprava hlasovacích lístků
Ve volební místnosti každý volič hlasuje osob-

ně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem 
nikdo další. S voličem, který nemůže pro svůj han-
dicap sám upravit hlasovací lístek, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků jiný 
volič (nikoliv však člen volební komise), který mu 
pomůže s hlasováním. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič do obálky 
jediný lístek - kandidátní listinu vybrané stra-
ny. Na ní může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u dvou jmen vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpra-
vy nemají vliv. Obálku pak volič vhodí do vo-
lební schránky. Mgr. Magda Švédíková

vedoucí odboru VVŠaK
(Přehled volebních okrsků – viz str. 3)

V souvislosti s výkonem volebního práva ob-
čanů ve volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky, které se budou konat 
ve dnech 2. 6. a 3. 6. 2006, obdržel 24. 4. 2006 
odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy 
souhlas odboru správních činností Ministerstva 
vnitra ČR k vydávání občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů v období od 2. 5. do 3. 6.
2006. Takto vydané občanské průkazy budou 
mít platnost jeden rok ode dne jejich vydání.

Občan, který je přihlášen k trvalému pobytu 
ve statutárním městě Ostravě, a bude o tento typ 
průkazu žádat v období do konání voleb, tj. nej-

později do 31. 5. 2006, může žádost se dvěma 
fotografiemi předložit na kterémkoliv matričním 
úřadě v Ostravě, na který bude zaslán z MMO 
kurýrní poštou zpět vyhotovený průkaz. V době 
konání voleb, tzn. 2. 6. a 3. 6., budou vyhoto-
vovány tyto občanské průkazy pouze na odboru 
vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, ulice 
Gorkého 2, Moravská Ostrava, a to po předlože-
ní vyplněné a žadatelem vlastnoručně podepsané 
žádosti a s přiloženými dvěma fotografiemi.

Magdaléna Kozubová
vedoucí oddělení občanských průkazů

odboru vnitřních věcí MMO

Volby a občanské průkazy

V Komenského sadech položili k památníku padlým věnec pan starosta Miroslav Vojkovský s tajemníkem 
úřadu Mgr. Gustavem Kuchařem.

Uctění památky padlých

Na pozvání ředitelky Ústavu sociální péče 
pro mentálně postižené v Ostravě, Ing. Tamary 
Šeligové, zavítal v úterý 9. května do stacionáře 
ústavu v Ostravě-Muglinově na krátkou pracovní 
návštěvu zmocněnec vlády pro Moravskoslezský 
kraj doc. Ing. Petr Wolf, CSc. Pro vládního zmoc-
něnce to byla vůbec první návštěva tohoto zaříze-
ní ve funkci, kterou zastává od 1. dubna letošního 
roku. Prohlédl si jednotlivá oddělení stacionáře, 
zajímal se poskytované služby ústavu a zároveň 

nabídl pomoc a spolupráci při řešení některých 
dílčích problémů organizace, zejména v možnos-
tech pracovního uplatnění mentálně postižených 
v chráněných dílnách Centra pracovní činnosti 
ostravského ÚSP v Ostravě-Kunčičkách, kde 
může najít zaměstnání až 45 handicapovaných 
lidí. Mgr. Bohdana Rywiková

pracovnice pro vztahy s veřejností
Ústav sociální péče pro mentálně postižené 

v Ostravě

Návštěva vládního zmocněnce 
v ostravském ÚSP 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava pořádá 11. června 2006Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava pořádá 11. června 2006
na Slezskoostravském hradě od 9.00 do 18.00 hodin akci

Děti a mládež do 15 let vstup zdarma, ostatní 20 Kč. 

Je připraven poutavý program:Je připraven poutavý program:
• pro děti i dospělé zazpívá PAVEL NOVÁK• pro děti i dospělé zazpívá PAVEL NOVÁK
• představí se dětský soubor Prievidza a pěvecký sbor Polonia• představí se dětský soubor Prievidza a pěvecký sbor Polonia
• ukázky své činnosti předvedou automodeláři a sokolníci• ukázky své činnosti předvedou automodeláři a sokolníci
•  •  vystoupí děti a žáci MŠ a ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava, rovněž i žáci ZUŠ E. Rundavystoupí děti a žáci MŠ a ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava, rovněž i žáci ZUŠ E. Runda
• zajímavé bude rovněž Divadlo babky Miládky a balónková show• zajímavé bude rovněž Divadlo babky Miládky a balónková show

Děti budou mít možnost seznámit se s hasičskou a policejní technikou, vyzkoušet si střel-Děti budou mít možnost seznámit se s hasičskou a policejní technikou, vyzkoušet si střel-
bu lukem, svézt se na ponících nebo kočárem, zastřílet si na laserové střelnici. Lákavá bu lukem, svézt se na ponících nebo kočárem, zastřílet si na laserové střelnici. Lákavá 
bude rovněž dětská olympiáda pořádaná občanským sdružením YMCA, kde budou mít bude rovněž dětská olympiáda pořádaná občanským sdružením YMCA, kde budou mít 
možnost děti získat lákavé ceny. A to vše ZDARMA! Žongléři, klauni a karikaturista se možnost děti získat lákavé ceny. A to vše ZDARMA! Žongléři, klauni a karikaturista se 
zajisté postarají o výbornou zábavu. Součástí bude také výstavka dětských prací a pre-zajisté postarají o výbornou zábavu. Součástí bude také výstavka dětských prací a pre-
zentace jednotlivých škol.zentace jednotlivých škol.

Nejen pro -náctileté vystoupí PETR BENDE.Nejen pro -náctileté vystoupí PETR BENDE.

SLEZSKÁ OSTRAVA DĚTESLEZSKÁ OSTRAVA DĚTEMM
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Co to znamená, když mládež nemá co dělat, 
nudí se, zvláště o prázdninách a v době volna?

Pak nastává příležitost pro impulzivní chová-
ní silných jedinců v partě, kteří jsou pro ostatní 
vzorem, a ti se je snaží napodobit. Mnohdy jde 
o hec, vyzkoušení nového člena, který má být do 
party přijat apod.

To, co jsem napsal v úvodu, asi všichni nebo 
převážná část dospělých ví. Položme si otázku, 
co jsme udělali pro to, abychom předešli těm-
to negativním jevům mládeže. Nechci tvrdit, že 
mám, jak se říká, patent na rozum, ale myslím si, 
že jsme každý z nás pro to málo udělali. Začně-
me s výchovou v rodině, osobním příkladem, 
dávejme svým ratolestem úkoly, poraďme jim, 
hovořme s nimi, kontrolujme plnění zadaných 
úkolů, buďme důslední k sobě i ke svým dětem. 
Jistě, máme toho v současné době my dospělí 
hodně, abychom do sebe absorbovali veškeré 
bouřlivé změny, které probíhají v naší společ-
nosti. Navíc jsou zde vlivy televizního vysílání 
– akční filmy nevhodné pro mládež, jež jsou 
pro ni jakýmsi „návodem“ – realita v životě je 
ovšem jiná. Přesto jsme povinováni vůči svým 
potomkům – musíme je vychovávat, vždyť jde 
o budoucnost našeho národa. Rodina je vizitkou 
státu. To je v krátkosti podle mne úkol rodičů. 
Ale co společnost, organizace, státní či komu-
nální správa, „neviditelná ruka trhu“?

Díváme-li se na americké filmy, vidíme tam 
mládež i dospělé při hře na jeden koš, basket-
balové hry, turnaje mezi školami nebo ulicemi. 
Zde se rodí potencionální reprezentanti hokeje, 
fotbalu, atletiky, vodních sportů. Mám za to, že 
u nás by důležitou roli mohli sehrávat učitelé, 
vychovatelé. Po skončení vyučování již nejsou 
učiteli, vychovateli? Vím, že to také nemají 
jednoduché – odměňování, nedostatek učitelů 
pro některé předměty, hlavně cizí jazyky apod.  
Vysoké jsou náklady na provoz školy, zavádění 
počítačů atd. Přesto si ale myslím, že mládež je 
naší budoucností, a proto stojí za to, zajímat se, 
co dělá, jak se chová. Je přece známo, že kdo si 
hraje, nezlobí, platí to povšechně i o dospělých, 
natož o mládeži.

A kde je tedy řešení: jednak v programové 
nabídce domů dětí a mládeže, dále v rozšíření 
sportovišť, kdy by mohli učitelé úspěšně vypo-
máhat svými znalostmi z výchovy dětí, v obvo-
dech své děti znají. Vždyť to není jen sport, ale 

i kultura (hudební soubory všeho druhu, drama-
tické kroužky, taneční soubory), vzdělávací kur-
zy – případně i pro ty, kteří v některých předmě-
tech neměli dobré výsledky. Zábavnou formou 
podané vysvětlování problematiky učiva se 
naplní známé Komenského škola hrou. Nechtěl 
bych nabádat pouze pány učitele, toto platí i pro 
dospělé, kteří inklinují k určitému směru, ať je to 
sport, kultura či manuální činnost. O manuální 
výpomoci ve firmách nebo při obecně prospěš-
ných pracích, organizovaných obvody, si mys-
lím, že by byl pro ni při troše dobré vůle prostor. 
Možná, že by bylo nutné upravit legislativu, ale 
hlavní je něčím začít. Vytyčit si úkoly, postupy. 
K tomu by podle mne měly přispět i příslušné 
odborné komise v rámci obvodů a magistrátu. 
Měly by se chopit se iniciativy a nečekat, až ně-
kdo s něčím přijde, ale přispět k realizaci meto-
dicky i organizačně.

Co na závěr: Myslím si, že je zapotřebí dát si 
úkol – odstranit nudu, nebo alespoň přiblížit se 
k jejímu odstranění. Řešení, myslím si, spočívá 
v jakémsi triumvirátu, který by se vzájemně do-
plňoval při výchově mládeže: tj. rodina, škola, 
obec. Je nutné vytvářet vhodné podmínky pro 
život nastupující generace, pokračovatele lid-
stva na naší planetě. Výchova doma, v rodině, 
vlastní příklad, umění nalézt, co dítě baví, dát 
mu „práci“. Obdobně to platí i o škole, a to jak 
ve vyučovacích předmětech, tak i v mimoškolní 
činnosti - zájmové, kulturní, sportovní i vzděláva-
cí, popřípadě i ve spolupráci či pomoci studentů 
pedagogické fakulty nebo fakulty sociálních věd. 
Pro obce to znamená vytvářet podmínky k umož-
nění dětských aktivit mimoškolních – vytváření 
kluboven, hřišť, zábavných parků aj., kde mohou 
smysluplně využívat svůj volný čas. I Slezská 
Ostrava má pro svou rozlehlost od Antošovic po 
Kunčice ještě dostatek prostor pro jejich postupné 
využívání dětmi a mládeží. Ing. Jiří Šárek

člen Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava (redakčně upraveno)

Vážení spoluobčané, určitě jste mnozí z Vás 
zaregistrovali, že se značným úsilím začala jarní 
úklidová akce v celém našem městském obvo-
du. Postupně se snažíme přistavovat mimořádně 
kontejnery na odpad do všech oblastí největšího 
výskytu černých skládek a pohozených odpad-
ků, nehledě na pravidelně přistavované kontej-
nery na jaře do vytypovaných lokalit.

Momentálně uklízíme oblast Kunčiček, kde 
jsme vyčistili do vzorného stavu sad Maxima 
Gorkého, oblast kolem bývalého kina Horník 
a výjezd z Lihovarské ulice na Frýdeckou. Dále 
lesík u ul. Staré Hladnovské v Muglinově pod 
Domem s pečovatelskou službou, okolí gará-
ží v Mírové Osadě v Heřmanicích, okolí nově 
zřízené služebny městské policie v Hrušově Na 
Liščině a jiné nejproblémovější lokality v této 
oblasti. Připravujeme úklid lesíka vedle Domu 
s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici, 
okolí Heřmanického rybníka našim myslivcům 
a dalších lokalit.

Rozhodli jsme se rovněž pro zakoupení 20 
stojanů na polyethylénové pytle, které budou 
rozmístěny v problémových oblastech s největ-
ším znečišťováním. Jejich obměňování zajistí 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava.

Úklidové práce jsou zajišťovány jednak ve 
spolupráci s odborem technické správy komu-
nikací, hřbitovů a zeleně našeho úřadu formou 
zařazování občanů do obecně prospěšných prací 
– k odpracování alternativních trestů – a nyní 
především využíváme spolupráce s občany ne-
přizpůsobivými, kteří se rozhodli spolupracovat 
dobrovolně s obcí na úklidu, a tím zkvalitnění 

životního prostředí. Občané, kteří takto spolu-
pracují s obcí, kde chtějí trvale bydlet, jsou a bu-
dou samozřejmě podstatně dříve a lépe vyslyše-
ni ve svých požadavcích na zlepšení bydlení jak 
bytovou komisí, tak i radou našeho městského 
obvodu, než ti, kteří v obci způsobují pouze 
potíže, nepořádek, hádky, problémy se sousedy 
apod. Touto formou se snažíme řešit problémy 
mimo jiné občanů ze sociokulturně znevýhodně-
ného prostředí.

Navíc novela občanského zákoníku platná již 
od 31. 3. 2006 nám umožňuje bez přivolení sou-
du dát výpověď nájemníkům, kteří:
-  hrubě porušují dobré mravy v domě a jeho 

okolí
-  hrubě porušují své povinnosti vyplývající 

z nájmu bytu, například neplatí nájemné atd.

Přitom výpovědní lhůta při těchto porušeních 
je tříměsíční.

PROSÍME, NEBUĎTE LHOSTEJNÍ KE 
SVÉMU OKOLÍ! Je občanskou statečností upo-
zornit a nahlásit ty, kteří naše prostředí devastují 
a znepříjemňují tak život nám všem. Samozřej-
mostí je zachování anonymity takto statečného 
občana. Využívejte k těmto účelům svého okrs-
káře – příslušníka městské policie, příp. vyfoto-
grafování např. prostřednictvím MMS, nahlášení 
na úřad telefonickou či písemnou formou. Rada 
městského obvodu Slezská Ostrava se rozhodla 
bez průtahů pokutovat přistižené jedince či firmy 
vysokými částkami v řádech desetitisíců Kč.

MVDr. Barbora Jelonková, místostarostka
Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta

ODPADY — ODPADY — ODPADY
Tam, kde jsou v místě Vašeho bydliště umístěny kontejnery na třídění odpadů, prosím, třiďte 

jej a veďte k tomu i své potomky! Dnes se třídí sklo na bílé a barevné, papír, plasty – hlavně PET 
lahve, směsný komunální odpad ukládejte do popelnic či kontejnerů k tomu určených. Nebezpeč-
ný a objemný odpad odvážejte buď do sběrných dvorů anebo si můžete objednat malý či objemný 
kontejner na likvidaci odpadu. U nás ve Slezské Ostravě jsou 2 sběrné dvory:

Areál OZO Ostrava s.r.o. v Ostravě-Kunčicích na Frýdecké ulici, provozní doba: pondělí-pá-
tek: 6.00-17.00 hodin, sobota: 6.00-12.00 hodin.

Areál Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20, provozní doba: pondělí až 
pátek od 10.00 do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do 14.00 hodin.

Staré pneumatiky můžete odevzdávat při nákupu prodejci, taktéž televizory, zářivky,akumulá-
tory, chladničky, u nichž dnes prodejci zajišťují zpětný odběr.

A te�, kam volat, když…?

- potřebuji zjistit základní informace o komunálním odpadu ......................................800 159 238
OZO Ostrava s.r.o. 
- potřebuji objednat nebo odhlásit popelnici 
Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový ............................599 442 516, 599 443 032

599 443 033, 599 443 414
mám problém s poplatky za kom. odpad
Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu
provolba 5994 a dále podle začínajících písmen příjmení podle abecedy:
písm. A-Ď kl. 43 523, písm. E- Ch: kl. 43 521, písm. I-M: kl. 42 360, písm. K: kl. 42 521,
písm. N-R: kl. 42 512, písm. T-Ž: kl. 43 169
- můj odpad není odvážen tak, jak by měl být .............................................................596 133 186
OZO Ostrava s.r.o.
- potřebuji vyměnit poškozenou popelnici ...................................................................596 133 186
OZO Ostrava s r.o., Provozovna 1 – Odvoz odpadu
- potřebuji odvézt objemný odpad (skříň, ledničku atd.) .............................................800 100 699
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 4 – Doprava a manipulace s odpady
zbavit se stavební suti ..................................................................................................596 251 220
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 5 – Obchodní činnost
chci vědět, kde najdu kontejnery na tříděný odpad  .....................................................800 178 532
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 – Odvoz odpadu
- hledám sběrný dvůr či sběrnu, výkupnu papíru atd.  .................................................800 100 699
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 4 – Doprava a manipulace s odpady

Podle příručky ,,Kam s odpady v Ostravě“ zpracoval Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta
Kunčičky, u ul. Lihovarské - nájezd na ul. Frýdeckou - 24. 4. 2006, uklizeno 2. 5. 2006

Nebu�me lhostejní k udržování pořádku ve svém okolí

Znuděná mládež — hrozba okolí

Hrušov, u ul. Na Liščině - 10. 4. 2006, uklizeno 25. 4. 2006

Slezská Ostrava, u ul. Jan Maria - 13. 4. 2006, uklizeno 25. 4. 2006

Muglinov, u ul. Staré Hladnovské - 3. 5. 2006, uklizeno 9. 5. 2006

Heřmanice, u ul. Kotalovy - 25. 4. 2006, uklizeno 22. 5. 2006

Fotografie skládek před úklidem a   ...po úklidu

K zamyšlení
Jedna z nejhorších lidských vlastností, které lze 

obecně nazvat jako hnusné, a každé setkání s ní 

je zlé — je závist.

Snažit se je málo, musí se chtít.

Vybral Ing. Jiří Šárek
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Přehled volebních okrsků
Informace pro voliče městského obvodu Slezská Ostrava pro volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006. Dle tohoto přehledu si, prosím, vyhledejte 

adresu Vaší volební místnosti a příslušné číslo volebního okrsku. 

Č.
VO Ulice spadající pod volební okrsek Umístění volební 

místnosti
Adresa

48 Celé Antošovice MŠ Chalupova Antošovice,
Chalupova 1

49 Celý Koblov Gymnázium 
IUVENTAS

Koblov,
Antošovická 107/55

50

Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalo-
va, Bohumínská (část Hrušov), Plovárenská, Krimlova, Husitská, 
nám. J. Fučíka, Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, 
Moravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, 
Riegrova, Divišova, Pod Haldami, Albertská, K Šachtě

TJ Baník
Stachanov

Hrušov,
Plovárenská 383/11

51 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Plánič-
kova, Keramická, V Koutech, Muglinovská, Vančurova 

MŠ Keramická Muglinov,
Keramická 230/8

52

Žalmanova, U Dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, K Důlkům,
Kanczuckého, Na Vrchu, Technická, Na Vyhlídce, Vývozní,
Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná
(č. or. 5—63), Orlovská (část Hrušov, č. or. 28, 30, 35, 38, 
44, 51), Kotalova

Ústav sociální 
péče

Hrušov,
Na Liščině 342/10

53
Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, 
U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, Bohumínská (část Muglinov), Na 
Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla, Hladnovská 113 a výše

Dům s pečov. 
službou

Muglinov,
Hladnovská 757/119a

54 Velkostranní, Volná, Betonářská, Před Lanovkou, Vdovská, Dudo-
va, Želazného, Bukovanského (část Muglinov, or.č.43, 47,49, 52)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,
Na Druhém 358/4

55

Komerční (část Muglinov, č.or. 2, 4, 6, 22, 24, 25, 26, 30, 
31, 43, 45, 53), Křížkovského, Pěší, Ciorova, Lepařova,
Na Druhém, Muklova, Na Úrovni, Hladnovská (část Muglinov
od č. or. 49 do 111), U Kapličky, Švédská (od č. or. 46 výše)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,
Na Druhém 358/4

56
Dílčí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou, Podvojná, Úpadní, Podolí, Mír-
ná, Fojtská, Švédská (do č. or. 45), Jaklovecká (část Muglinov, 
č.or. 37, 38, 40, 42), Krupova, Na Úbočí

ZŠ Pěší Muglinov,
Pěší 756/3

57
Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část 
Muglinov od č. or. 65 výše), V Korunce, K Lesu, Lachova, 
Gvuž�ochova

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava,
Chrustova 1418/24

58

K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, 
Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85 výše), Najzarova, Kubicova, 
U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, K Maliňáku, Orlovská 
(část Heřmanice, č. or. 143, 151—156, 158, 160, 213, 343, 
345, 347, 351, 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, 
Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, K Oskarce, Kubínova, 
Koněvova (od č. or. 47 výše), Nad Stavy, V Remízkách 

Kulturní dům
Na Dědině

Heřmanice,
Vrbická 151/133

59

Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, Pod Trianglem, 
Stožární, Zachalupní, Zákopní, Fišerova (část Heřmanice, č. or. 
58, 60, 71, 73, 75, 83, 87), Poštulkova, Pětiletky, Katajevova, 
Vrbická (od č. or. 17—84), Švejdova, Brigádnická, Václavíkova, 
Údernická, Ochmanova, Košická, Banášova

Finský domek Heřmanice,
Švejdova 574/4

60 Bohumínská (č. or. 53 - 60, 63, 64, 67, 72), U Domova, 
Dědičná

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

61
Nad Ostravicí, Bukovanského (část Sl. Ostrava, č. or. 4—46, 
48, 50), Bronzová, Bohumínská (č. or. 25, 71, 73, 98), Na 
Mundlochu

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

62

Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám.J.Gagarina, Na Kamenci, 
Bohumínská (č. or. 40, 42, 44, 46—51), Jeronýmova, Sazečská, 
Seidlerovo nábř., Komerční (část Sl. Ostrava, č. or. 1—7, 9, 11, 
13—21, 23, 23a)

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

63

Michálkovická (č. or. 48, 50, 62, 72, 80, 81, 82, 86, 87), 
Dobrovolského, Kmetská, Příbramská, Zámostní (bez č. 23/1930, 
patří VO 69), Rundova, Hýbnerova, Chittussiho, M. D. Rettigové, 
Olbrachtova, Jaklovecká (část Sl. Ostrava), Mahenova, Krani-
chova, Mastného, Na Pěčonce, Holečkova, Hladnovská (část 
Sl. Ostrava, č. or. 6, 7, 9—35, 52), Okrajní, Vedlejší

Ostravská uni-
verzita

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

64
Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Nejedlého, Klikova, Koksová, 
Na Vizině, U Hájenky, Keltičkova (od č. or. 47 výše), Michálko-
vická (od č. or. 108—195), Mojžíškové, Únorová, Skalácká

Ostravská uni-
verzita 

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

65 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Obvodní, Kepkova, 
Nová Osada, Obrovského

Klub důchodců 
— krček

Sl. Ostrava,
Heřmanická 1857/19a

66 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č. or. 
1—46)

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava,
Chrustova 1418/24

67

Červenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Miloše Svobody, Vozač-
ská, Klímkova, Na Najmanské (č. or. 55—91), Šikmá, Uhlířská, 
Kolmá, Michálkovická (od č. or. 197 výše), Topolová, Lichá, 
Petřvaldská, Čs. armády (část Sl.Ostrava), Chladná, Konečné-
ho, Na Juřince, Tvardkova, Zakončená, Šachetní, Panská (část 
Sl. Ostrava) 

Technické služby Sl. Ostrava,
ulice ČSA 877/20

68

Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátkova, Marešova, 
Šmilovského, Na Jánské, Trnkovecká (č. or. 39, 120), Pikartská 
(část Sl. Ostrava), Fišerova (část. Sl. Ostrava, č. or. 2—57, 71), 
Štěpničkova (č. or. 5)

Technické služby Sl. Ostrava,
ulice ČSA 877/20

69

Na Františkově, Na Baranovci, Na Bunčáku, Prokopská, Trojická, 
Na Burni, Občanská, Pod Výtahem, Hradní, Hřivnáčova, Na 
Závadě, Podzámčí (č. or. 20, 21, 23, 38, 62, 65, 81, 83, 89), 
Na Najmanské (č. or. 3, 5, 14, 16, 18, 19, 25, 40), Těšínská 
(č. or. 35—116), Klášterní, Vlčkova, U Staré elektrárny, Vilová, 
Keltičkova (od č. or. 1—46), Zámostní 23/1930

ÚMOb Slezská 
Ostrava

Sl. Ostrava,
Těšínská 138/35

70

Šenovská (část Sl. Ostrava, č. or. 1—117), Štablova, Zárubecká, 
Jakubská, Počáteční, U Garáží, Lučinská, Podborčí, Těšínská
(č. or. 173, 198—211, 224), Hranečník (část Sl. Ostrava),
Pastrňákova (část Sl. Ostrava), Adamcova, Habrová, Podílní, 
Skladní, Špitální, Střelná, Josefova, Zvěřinská, Příjezdná,
U Pavlíny, Michalská

Restaurace
Na Zvěřině

Sl. Ostrava,
Zvěřinská 805/31

71

Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, Košňovské-
ho, Kramolišova, Slívova, Aloisina, Na Souvrati, Na Srázu,
Sněžná, U Tratě, Pošepného (č. or. 4, 8), Čtvercová,
Na Hlásce, Na Jezerce, Matuškova, Kovařovicova

MŠ Slívova Sl. Ostrava,
Slívova 631/11

72

Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, Frýdecká (část Kunčičky), 
Listopadová, Pernerova, Rudná, Bořivojova, Velichova,
Na Rampě, Římanova, Májová, Kaniokova, Kuchnova, Pekařská, 
Podzemní, Zdaru, Holvekova, Šupkova, Lihovarská 

ZŠ Kunčičky Kunčičky,
Škrobálkova 300/21

73
Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, Pstruží, Stavovská, Brusova,
Výhradní, Nadační, Vratimovská (část Kunčičky), Střádalů,
Osadní, Lorišova, Chamrádova, Třebízského, Těsná, Polní osada 

ZŠ Kunčičky Kunčičky,
Škrobálkova 300/21

74 Celé Kunčice MŠ Kunčice Kunčice,
Frýdecká 426/28

Vstříc požadavkům občanů lokality Liščina 
v Hrušově stěžujícím si na zdejší bezpečnostní 
situaci vyšlo vedení našeho obvodu, města Os-
travy i městské policie. V části objektu místní 
mateřské školy byla 28. dubna otevřena nová 
služebna MP, v níž našlo zázemí sedmnáct 
strážníků včetně velitele Romana Žaara. Nákla-
dy ve výši 749 786 Kč byly hrazeny z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. Zvýšenou pozornost 
budou strážníci věnovat nedalekému objektu 
bývalé samoobsluhy, nyní značně zdevastova-
nému, v němž se scházeli narkomané.

Přítomnost strážníků, kteří budou ze slu-
žebny vyjíždět i do okolních míst, zajistí v této 
problémové čtvrti klid a zamezí krádežím a po-
tyčkám.

V minulém číslem Slezskoostravských no-
vin byla zveřejněna informace o zřízení okrsků 
městské policie v městském obvodu Slezská Os-
trava. Nyní zveřejňujeme bližší specifikaci:

Okrsek č. 1: Antošovice
Okrskář: Jiří Čermák
Hranice úseku: po ulici Blatouchové od křižo-
vatky s ulicí Antošovickou, dále po hranici měs-
ta Ostravy, po levém břehu Odry, včetně Anto-
šovických jezer.

Okrsek č. 2: Koblov
Okrskář: Martin Řezanina
Hranice úseku: levý břeh Odry po ulici Výklop-
nou přes CHKO Landek, dále po ulici Rozděle-
né po hranici obvodu k ulici Blatouchové a zpět 
po levém břehu Odry.

Okrsek č. 3: Liščina, část Hrušova
Okrskář: René Starck
Hranice úseku: ulice Orlovská, Betonářská, 

Hladnovská, Podolí, Na Úbočí, Sodná, Koněvo-
va, Kubínova, zpět na ulici Orlovskou.

Okrsek č. 4: Heřmanice
Okrskář: Jaromír Kolářík
Hranice úseku: ulice Orlovská, Kubínova, Ko-
něvova, Najzarova, areál ZOO, Vrbická, Bri-
gádnická, hranice městského obvodu až na ulici 
Orlovskou.

Okrsek č. 7: Kunčice, Kunčičky
Okrskář: Alan Černohorský
Hranice úseku: ulice Rudná, Vratimovská, Střá-
dalů, Chamrádova, Lorišova, Lihovarská, Frý-
decká, zpět k ulici Rudné.

Důležité adresy a telefonní čísla:
Integrované výjezdové centrum, Sl. Ostrava: 
 Čs. armády 20a, 950 735 011
Služebna MP, Hrušov
 Na Liščině 12A, 596 613 258

Prázdninový provoz mateřských 
škol a školních jídelen

název školy týden od–do zajištění stravy
Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Bohumínská 68/450, příspěvková organizace

27., 28. 3. 7.–7. 7. 2006
10. 7.–14. 7. 2006

ŠJ MŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

29., 30. 17. 7.–21. 7. 2006
24. 7.–28. 7. 2006

ŠJ ZŠ Chrustova

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Slívova 11/631, příspěvková organizace

31. 31. 7.–4. 8. 2006 ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava-Hrušov,
Na Liščině 12A/689, příspěvková organizace

32. 7. 8.–11. 8. 2006 ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava-Muglinov,
Keramická 8/230, příspěvková organizace

33. 14. 8.–18. 8.2006 ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Zámostní 31/1126, příspěvková organizace

34. 21.8.-25.8.2006 ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava-Muglinov,
Komerční 22a/704, příspěvková organizace

35. 28.8.-1.9.2006 ŠJ MŠ Komerční

Mateřská škola Ostrava-Antošovice,
Chalupova 1/1, příspěvková organizace v době letních prázdnin zavřeno

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace v době letních prázdnin zavřeno

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice,
Požární 8/61, příspěvková organizace v době letních prázdnin zavřeno

Mateřská škola Ostrava-Kunčičky,
Nástupní 19/146, příspěvková organizace v době letních prázdnin zavřeno

Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 
426/28, příspěvková organizace v době letních prázdnin zavřeno

Nová služebna městské policie na Liščině

Pásku přestřihují místostarosta Ing. Antonín Maš-
talíř a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj 
doc. Ing. Petr Wolf, CSc.

Upřesnění okrsků městské policie v obvodu Slezská Ostrava

V sále ZUŠ v Muglinově proběhl 15. května 
slavnostní učitelský koncert, který si vyslechli 
mj. místostarosta městského obvodu Slezská Os-
trava Josef Burkovič a zástupkyně z Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Dagmar 

Majerová. V programu zazněly skladby skupi-
ny BEATLES, J. NOHAVICI a J. KAINARA. 
Koncert byl zakončen netradičním orientálním 
tancem MgA. Marthy Paláčkové.

Eva Pilařová, ředitelka ZUŠ

Koncert v ZUŠ v Muglinově
Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí odd. ŠaK odboru VVŠaK
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Poděkování za zachování
ordinace v Kunčičkách
V regionálním tisku byly zveřejněny zprá-

vy, že v Kunčičkách hrozí uzavření dětské or-
dinace. Nemocným dětem by tak byly značně 
ztíženy návštěvy dětského lékaře cestováním 
na Hornickou polikliniku či Modrý pavilon. Po 
nesmírně složitých vyjednáváních MUDr. Hugo 
Přibyla, PhD., a za výrazného přispění místosta-
rostů Ing. Antonína Maštalíře a MVDr. Barbory 
Jelonkové a ředitele ZŠ na Škrobálkově ulici 
v Kunčičkách Mgr. Jiřího Smělíka se podařilo 
ordinaci v místě zachránit. Občané mající malé 
děti a děti v dorostovém věku děkují výše jme-
novaným za zachování této služby.

Potom si prostudujte níže uvedenou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 o Účelovém fondu oprav 
a modernizaci obytných domů na území městského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvěrů 
z tohoto fondu v platném znění. Z tohoto fondu lze za podmínek stanovených touto obecně závaznou 
vyhláškou poskytovat účelové úvěry vlastníkům obytných domů na území městského obvodu, a to:
Druh (účel) úvěru, úrok. sazba maximální výše 
Oprava střechy, komínů, včetně klempířských
prvků, starších 15 let, 4%

do 50 tis. Kč na jeden dům
doba splatnosti – 5 let

Zřízení ekologického topení ve stávajícím domě
5%

do 40 tis. Kč na jeden byt
doba splatnosti – 3 roky

Dodatečná izolace domů, starších 10 let,
proti spodní vodě, 4%

do 50 tis. Kč na jeden dům
doba splatnosti – 3 roky 

Obnova fasády domu, včetně oplechování,
výměna oken u domu staršího 15 let, 4%

do 30 tis. Kč na jeden byt 
doba splatnosti – 5 let

Vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího 
koutu v bytě, kde dosud nebyly zřízeny, 7%

do 30 tis. Kč na jeden byt
doba splatnosti – 3 roky 

Nástavba domu provedená v souvislosti s opravou
a modernizací domu, kterou vznikne nový byt, 6%

do 100 tis. Kč na jeden byt
doba splatnosti – 8 let

Vestavba bytu provedená v souvislosti s opravou
a modernizací domu, 6%

do 100 tis. Kč na jeden byt
doba splatnosti – 8 let

Oprava kanalizační přípojky
4%

do 10 tis. Kč na jeden dům
doba splatnosti – 3 roky

Jednotlivé druhy úvěrů lze slučovat, úvěr nelze poskytnout opakovaně na tentýž účel u jednoho 
domu. Úvěry z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných 
domů na území městského obvodu, a to na základě žádosti. Žádosti o úvěr eviduje odbor financí 
a rozpočtu, který zpracovává z těchto podkladů materiály na zasedání rady a zastupitelstva. Výběr 
žadatelů je prováděn čtvrtletně.

Žadatel o úvěr musí podat na odboru financí a rozpočtu žádost o poskytnutí úvěru. K této 
žádosti musí doložit: 
-  u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z tohoto rejstříku (ne starší než 14 

dnů), u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku úřední doklad o jejich právní sub-
jektivitě a statutárním orgánu

- výpis z listu vlastnictví (ne starší než 14 dnů)
-  stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti stavebních prací, které jsou účelem 

úvěru
- doklad o pojištění obytného domu
-  ručení (při úvěru do 50 tis. Kč je nutné ručení jednou fyzickou osobou, při úvěru nad 50 tis. Kč je 

nutné ručení dvěma fyzickými osobami).
Potřebujete-li získat úvěr co nejdříve, odevzdejte žádost se všemi patřičnými doklady paní Danuši 

Raškové do konce července na odbor financí a rozpočtu, ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina, 
3. patro.

Aerobic v ZŠ na Chrustově ulici
V tělocvičně ZŠ Chrustova 24 začaly pro-

bíhat hodiny aerobiku. Lekce pod vedením 
profesionální cvičitelky z Fit & Fun Ostra-
va se konají každý čtvrtek od 18.30 hodin 
do 19.30 hodin. Zveme všechny ženy, které 
chtějí něco udělat pro své zdraví.

Často se mne občané Heřmanic ptají, co se 
bude dít s budovou bývalé ZŠ na ulici Vrbické 
v Heřmanicích. O smysluplné využití tohoto ob-
jektu jsem se začal zajímat již v prosinci roku 
2004, kdy jsem se po deseti letech vrátil na slez-
skoostravskou radnici. V této době byl v držení 
majetkového odboru Magistrátu města Ostravy, 
jenž se ho snažil neúspěšně 3 roky prodat.

Objekt však dále chátral, a proto jsme požá-
dali město o jeho převedení zpátky. 

Jednali jsme s Českou poštou o možnosti 
přemístění pobočky z ulice Vrbické, ale vedení 
této instituce v Ostravě po půl roce svůj zájem 
o přemístění pobočky ztratilo a pošta zůstala ve 
stávajících prostorách.

Zadali jsme tedy realitní kanceláři úkol na 
využití tohoto objektu buď formou pronájmu 
anebo prodeje pro účely, které by nenarušily 
život občanů v této lokalitě. Ani tato iniciativa 
však nepřinesla úspěch. Pro některé byl objekt 
velký, jiní poukazovali na jeho zchátralost a vy-
soké náklady na rekonstrukci.

Zkoušeli jsme hledat zájemce o využití ob-
jektu sami a podařilo se nám nájemce najít. 
V současné době je v objektu firma, která zde 
začne zpracovávat plastové láhve na granulát, 
který dodává zahraničnímu výrobci. Jde o eko-

logicky nezávadnou činnost nenarušující životní 
prostředí, naopak likvidace plastových lahví řeší 
problémy, co s plasty do budoucna.

Firma v první fázi zaměstná pět zaměstnanců 
a dá přednost zájemcům o zaměstnání z blízké-
ho okolí. Své výrobní aktivity hodlá rozšiřovat 
a má zájem o odkoupení celého objektu s jeho 
následnou opravou.

V době, kdy v Ostravě máme spoustu nevy-
užitých objektů a budov po bývalých důlních 
a jiných podnicích, jsme rádi, že se nám poda-
řilo náš obecní majetek využít a zabránit jeho 
devastaci. Josef Burkovič

místostarosta

Jak dál s bývalou ZŠ na Vrbické ulici v Heřmanicích

Foto objektu: archiv SON

Význačná osobnost české hudební kultury 
– pedagog, hudebník a muzikolog, mnohokrát 
oceněný za své celoživotní dílo, se silným ak-
centem na OSTRAVU, žijící v našem obvodě 
– v Muglinově, se dožil 15. května 2006 80 let.

Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let života. Vedení obvodu,

rada městského obvodu a redakce SON

Nebývalý úspěch ZUŠ 
E. Runda v celostátních 

soutěžích
Lidový soubor „Cvrčci“ pod vedením 

paní učitelky Jarmily Červenkové se umístil 
v ústředním kole národní soutěže základních 
uměleckých škol lidových souborů v Břecla-
vi na 1. místě ve své kategorii a zároveň zís-
kal největší počet bodů ze všech 33 souborů. 
Tím se stal absolutním vítězem celé soutěže. 
V těžké konkurenci porazil i tak věhlasné sou-
bory, jako jsou cimbálová muzika ZUŠ Kyjov 
a cimbálová muzika ZUŠ Uherský Ostroh. 

Dalšího významného úspěchu dosáhla 
i žákyně dechového oddělení Tereza Cho-
rovská ze třídy paní učitelky Elišky Temlové, 
která se umístila na 2. místě v celostátní sou-
těži „Novohradská flétna“. ZUŠ E. Runda ve 
Slezské Ostravě opět potvrdila, že patří mezi 
přední ZUŠ nejen v regionu, ale i v rámci 
celé České republiky.

Alice Zábranská, ředitelka ZUŠ

Na konci dubna jsme měli oslavit příchod máje, 
měsíce lásky, májovou veselicí, ale aprílové poča-
sí nám to nedovolilo. Všechno jsme dohnali první 
květnovou sobotu a stihli jsme i soutěž hasičských 
družstev v požárním útoku.

V sobotu 13. 5. 2006 bojovalo za náš sbor 5 
členů v hasičském stovkování v Ostravě-Porubě. 
Za mladé hasiče startovaly Markéta Heiduková, 
Kateřina Krayzlová a Barbora Šmírová, která 
přesto, že startovala jako nejmladší z účastnic zá-
vodu, vybojovala krásné 9. místo (viz foto zleva 
Markéta, Kateřina a Barbora). Za ženy soutěži-
la Silvie Šeděnková a za muže Michal Gavlas.

V neděli 14. 5. 2006 se 18 družstev mladých 
hasičů dočkalo zakončení Heřmanického deseti-
boje, kterého se zúčastnilo 12 sborů dobrovolných 
hasičů z celého okolí. V kategorii mladších žáků 
se na 1. místě umístilo družstvo z Heřmanic, na
2. místě družstvo z Polanky a na 3. místě družstvo 
z Krásného Pole. V kategorii starších žáků se na 
1. místě umístilo družstvo z Muglinova, na 2. mís-
tě družstvo z Polanky a na 3. místě družstvo z Heř-
manic. Gratulujeme! Silvie Šeděnková

Děti z Mateřské školy Požární 8/61 z Ostra-
vy-Heřmanic by chtěly touto cestou poděkovat 
panu Wojciechu Smielákovi za finanční dar 
v hodnotě 5 000 Kč. Za tuto částku byla zakou-
pena dětská trička s potiskem berušek a sluníček 
do obou tříd naší MŠ. Všechny děti z nich mají 
velkou radost. Lenka Anežková 

ředitelka MŠ na Požární ulici
Foto: archiv MŠ

Poděkování

Doc. PhDr. Ivan Měrka 
osmdesátiletý

Jubilantovi blahopřeje místostarostka
MVDr. Barbora Jelonková

Potřebujete úvěr na opravu Vašeho domu?

Činnost SDH v Ostravě-Heřmanicích

Chcete nahlédnout 
do kronik obvodu?

Kronikářské zápisy, zachycující dění v obvo-
du v posledních letech, jsou uloženy na odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury. Zájemci do 
nich mohou nahlédnout po předchozí telefonic-
ké domluvě. (Tel. č.: 599 410 030).

Především dětem pro radost a také díky získa-
nému grantu Magistrátu města Ostravy a sponzor-
skému příspěvku restaurace EDEN připravuje MŠ 
Paprsek na ulici Chrustově na pátek 2. 6. od 15.00 
hodin zahradní slavnost v rámci oslav Dne dětí 
s velmi pestrým programem. K mnoha atrakcím 
jako jsou skákací hrad, motokáry, poníci, kolo 
štěstí a tombola, opékání párků a plnění zábav-
ných úkolů vás letos přijde pobavit i klaun Hop-
salín, nebudou chybět karaoke show a vystoupení 
dětí MŠ. Vaše děti i vy tam nesmíte chybět! Těší-
me se na vás! Kolektiv pracovnic MŠ

Den speciálně 
pro děti
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