
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 7. září 2006 od 15 
hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné.

Přes 300 rodáků a přátel Hrušova se 17. červ-
na sešlo v hotelu Atom, aby si zavzpomínalo na 
zašlou slávu této kdysi kvetoucí ostravské měst-
ské části, v letošním roce oslavující 750 let od 
první písemné zmínky. Mezi přítomnými byl 
i starosta našeho obvodu Miroslav Vojkovský, 
který sám několik roků v této obci bydlel. Po 
slavnostním zahájení předal spolu s Mgr. Mag-
dou Švédíkovou, vedoucí odboru VVŠaK, za-
sloužilým hrušovským občanům stříbrné pamět-
ní mince. Vyznamenáni byli: Růžena Slívková 
– dlouholetá občanka Hrušova, aktivní členka 
ČSČK, Sokola a později TJ Hrušov, kde se po-
dílela hlavně na práci s mládeží. Podílí se na or-
ganizování setkání rodáků a přátel Hrušova.

Bude Vás zajímat, že ještě letos...
v Antošovicích dokončíme opravy a úpravu bý-
valé prodejny Budoucnosti Ostrava na prodejnu 
potravin a posléze i na občerstvení. Chtěli by-
chom, aby prodejna byla otevřena nejpozději do 
konce června 2006.

V Koblově u Antošovické ulice bude položen 
nový chodník, opravíme fasádu a přilehlou dlaž-
bu u smuteční síně, necháme přizvednout asfal-
tový koberec před vstupem na hřbitov tak, aby 
v době silného deště voda netekla na toto místo 
posledního odpočinku. Dále zahajujeme pře-
stavbu mateřské školy tak, abychom v letošním 
roce otevřeli jednu třídu, druhá bude vyprojek-
tována a úkol jejího dokončení bude připraven 
pro příští zastupitelstvo. Připravujeme společně 
s Magistrátem města Ostravy, Povodím Odry 
a HZS Moravskoslezského kraje protipovod-
ňové úpravy. V úvahu přichází několik variant, 
a sice mobilní hráz, pevná sypaná hráz, výkup 
rodinných domků. O tom, jak vše dopadne, se 
rozhodne ještě v letošním roce. V úvaze je zří-
zení autocampingu v Ostravě, jednou z lokalit, 
kterou vybral Magistrát města Ostravy, jsou 
i Koblovská jezera. 

V Hrušově zajišťujeme s vypětím všech sil zá-
chovnou údržbu objektů bydlení včetně úklidu 
hlavně v okolí Pláničkovy ul. Připravujeme pro-
dej a opravu objektu bývalé služebny městské 
policie na nebytový prostor. V domech na Ple-
chanovově ulici 2, 4 a 6 byly opraveny rozvody 
vody. V jednání je odkup areálu bývalé chemič-
ky firmou Sekyra group za 25 mil. Kč, takže lze 
předpokládat, že dojde k estetizaci a smyslupl-
nému využití tohoto nevábného prostředí a chát-
rajících objektů. 

V Muglinově provedeme v letních měsících 
v místní Základní škole na Pěší ulici novou 
izolaci proti zemní vlhkosti. Dále zde bude vy-
budováno nové hřiště s umělým travním povr-
chem na místě stávajícího již nevyhovujícího 
asfaltového a v jednání je přidělení financí na 
zřízení enviromentální třídy na pozemku školy, 
včetně hřiště na vybíjenou a prolézaček pro děti 
– sponzorem je a.s. Mittal Steel Ostrava. V Do-
mě s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici 
zřídíme z domovnického bytu po panu Fickovi 8 
sociálních lůžek pro naše občany. Byly oprave-
ny ulice Pod Lanovkou, Dílčí a Kosá. Investiční 
odbor připravuje podklady pro realizaci stavby 
„Výstavba místní komunikace Podolí“. Zaháje-
ní akce je závislé na přidělení finančních pro-
středků z MMO.

Ve Slezské Ostravě začneme v červnu s opra-
vou kanalizace na Prokopské ulici, budeme po-
kračovat v realizaci probíhajících oprav Základní 
školy na Bohumínské ulici, zahájíme generální 
opravu Keltičkovy ulice. Koncem června začne 
velká oprava předsálí pro konání slavnostních 
občanských záležitostí v přízemí slezskoostrav-
ské radnice tak, aby se tento prostor stal důstoj-
ným místem pro prožití slavnostních životních 
chvil našich občanů. Nad naší radnicí pokračuje 
výstavba bytových domů a rodinných domků. 
Tato lokalita se stává jednou z nejžádanějších 
v Ostravě – tzv. ostravským Barrandovem, na 
což jsme samozřejmě velmi pyšní! Dále se při-
pravuje studie a následně projekt zřízení výstav-

Setkání rodáků a přátel
Hrušova nad Odrou již posedmé
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Zdeněk Dudek – rodák z Hrušova, aktivně 
pracoval v TJ Hrušov v oddíle ZRTV. Současný 
organizátor setkání rodáků.

Rudolf Sklář – rodák a dlouholetý občan 
Hrušova, jako sportovec Hrušov reprezentoval 
v kopané. Rovněž i on pomáhá organizovat se-
tkání Hrušováků.

Lubomír Kus – spoluorganizátor setkání 
rodáků a přátel Hrušova, spoluautor publikací, 
které byly při těchto příležitostech vydávány.

In memoriam byla vyznamenána obětavá 
a oblíbená hrušovská lékařka MUDr. Dana 
Částková. Omluven byl vyznamenaný Josef 
Lesniak, který Hrušov reprezentoval v několika 
sportech, a podílel se na organizování setkání 
rodáků.

Po tomto slavnostním zahájení setkání, které 
finančně podpořila také rada našeho obvodu, už 
všichni přítomní Hrušováci začali vzpomínat na 
obec, v níž prožili léta dětství, mládí či dospělos-
ti, hovořili o průběhu minulých setkání, z nichž 
první bylo v roce 1988, nebo listovali v publika-

dění, před dokončením je spuštění kanalizace na 
Žabinci a poslední terénní úpravy ulic Blokovy 
a Nogovy. I katastru Kunčic se dotýká oprava 
Frýdecké ulice a elektrifikace železniční trati.

Byla vydána řada zajímavých stavebních povo-
lení – například pro k.ú. Slezská Ostrava:
- komplex rezidenčních domů Keltičkova 2–10
-  stavební úpravy Slezkoostravského hradu 

a podhradí
- nové vodovodní přípojky u ul. Obrovského
-  přístavba a stavební úpravy tělocvičny FC Ba-

ník
- botanizace ZOO
-  Dětský domov na Vizině – přestavba a staveb-

ní úpravy
- rekonstrukce veřejného osvětlení na Kamenci
-  velkoobchod a sklad rybářských potřeb na ul. 

ČSA
-  dodatečné objekty v areálu městské tržnice na 

Šenovské ulici.

Prováděny budou opravy následujících ko-
munikací:
M. Henryho, Pekařská, Májová, Starokoblov-
ská, U Jeslí, Klidná, Sodná, Chrustova, 8. břez-
na, Obrovského, Dostálova, K Maliňáku, Nad 
Dvorem, Nad Vodárnou, V Koutech, Justina, 
Požární-hřiště, další drobné opravy – Michálko-
vická, Bořivojova, Vdovská, Švédská, Zeman-
ská, Zámostní.
Rekonstruovány budou chodníky u ulic: 
U Jeslí, Bernerovy, Hladnovské 119, Zámostní, 
Frýdecké, Antošovické – generální oprava, Ku-
bínovy – nástupiště.

Podrobné informace o zabezpečování stěžejních 
úkolů radou a odbory úřadu našeho městského 
obvodu byly podány na 15. zasedání našeho za-
stupitelstva dne 8. 6. 2006 v KD Muglinov.

Váš starosta
Miroslav Vojkovský

ní síně v suterénních prostorech naší radnice. 
Ojedinělost těchto prostorů je předurčuje pro 
využití širokou veřejností nejen z Ostravy, ale 
i celého kraje. Vynasnažíme se, aby tato akce 
byla stavebně dokončena ještě letos, pokud se 
nám podaří zajistit finance, například formou 
grantu z města či kraje. Bude Vás určitě zajímat 
i nová informace, že konečně zmizí i ostudný 
objekt Slezské Ostravy – budova bývalé HGF 
na kopci u Michálkovické ulice. Bude přestavě-
na na podnikatelské zázemí a vznikne zde i 120 
bytových jednotek. Objekt se tak díky své polo-
ze stane dominantou Slezské Ostravy. Zahajuje 
se i velká oprava malé obřadní síně na hřbitově 
ve Slezské Ostravě. Rozjíždí se projekt přestav-
by domů v Nové Osadě na ulici Stromovka 13, 
15, 17, 19. V domech s pečovatelskou službou 
na Heřmanické ulici bude realizována změna 
vytápění z lokálních plynových topidel na sys-
tém ústředního vytápění z plynových kotelen. 
Pokračuje výměna oken v domech na ulici Si-
onkově 2, 4, 6 za okna plastová. Ve dvou do-
mech na ulici Koněvově 2, 4, 6, 8 jsou od června 
prováděny úpravy WC a kotelen. Proběhne ge-
nerální oprava střechy MŠ na Chrustově ulici.

V Heřmanicích proběhne v letních měsících 
generální oprava střechy na budově MŠ na Po-
žární ulici. U hasičské zbrojnice bylo vybudová-
no dětské hřiště s řadou prolézaček a skluzavek 
dle parametrů EU.

Dokončuje se rekonstrukce vodovodního řadu 
ulic Záblatská, Nad Dvorem, Nad Vodárnou, 
s propojením na ulice Žebrákovu a Vrbickou.

V Kunčičkách se dokončuje oprava Frýdec-
ké ulice. Budeme průběžně monitorovat černé 
skládky a snažit se je redukovat zvýšeným úkli-
dem v této oblasti hlavně pod mostem v okolí 
ulic Lihovarské, Škrobálkovy a Holvekovy. Bu-
deme důsledněji požadovat, aby úseky patřící 
OKD a Mittalu v této oblasti byly uvedenými 
společnostmi udržovány a uklízeny. Spolupráce 
s a.s. Mittal Steel by měla gradovat poskytnutím 
financí na opravu podlahy tělocvičny v míst-
ní základní škole v období prázdnin. Postupná 
oprava Základní školy na Škrobálkově ulici 
již započala, bylo opraveno sociální zařízení. 
V místní Mateřské škole na Nástupní ulici bu-
dou vyměněna čelní okna směrem k dráze za 
plastová kvůli snížení hlučnosti. Je realizována 
přestavba kolejí a elektrifikace železniční tratě 
z Ostravy hl. n. do Kunčic.

V Kunčicích bude provedena generální oprava 
obytného domu na ul. Štěpaňákově – tj. rozvody 
vody, zateplení a fasáda. V místní Mateřské ško-
le na Frýdecké ulici bude v létě opraveno dláž-

ci Otmara Gadowského o historii hrušovského 
školství, právě pro tuto příležitost vydané.

Brožurka se nesmírně líbila i hostu, kte-
rý na setkání přiletěl až z kanadského Toronta 
– Ing. Romanu Šejnohovi. Tento bývalý vyso-
koškolský profesor VŠB v oboru fyzikální me-
talurgie aplikované na jaderné palivo pobýval 
pracovně v roce 1968 v Mexiku a posléze se 
usídlil v Kanadě, kde je uznáván jako vynikající 
odborník ve svém oboru. Jak nám sdělil, účast-
nil se všech setkání Hrušováků mimo prvního, 
a nechtěl by chybět ani na příštím. Přejme tedy 
nejen jemu, ale všem Hrušovákům, kteří nemo-
hou a nechtějí zapomenout na tuto lokalitu, aby 
se v plném počtu sešli na dalším, 8. setkání.

Poděkování organizátorů setkání 
rodáků a přátel Hrušova

Za finanční příspěvky na akci i vydání pub-
likace Hrušov – Z historie školství děkují or-
ganizátoři městskému obvodu Slezská Ostrava, 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, sta-
tutárnímu městu Ostrava, Hotelu Atom Ostrava, 
Severomoravským vodovodům a kanalizacím 
Ostrava a.s., firmě Vjačka a.s., Chemii Hrušov 
a.s., firmě PRO - AM a.s. a firmě Anit cz s.r.o.

Dále náleží poděkování za finanční přispění 
na akci Hrušovákům žijícím v zahraničí. Byli to: 
Dipl.chem. Robert Peichel (Německo), Draho-
slava Kocichová (Kanada), Ing. Roman Šejnoha 
(Kanada), Ing. Jiří Galíček (Austrálie).

Upozorňujeme zájemce o vydanou publika-
ci, že mají možnost si ji zakoupit u pana Zdeňka 
Dudka, Olešní 12, Ostrava-Muglinov (tel. č. 723 
490 352). Za organizátory setkání

Zdeněk Dudek

Pan starosta předává mince vyznamenaným. Ing. R. Šejnoha přiletěl na setkání z Kanady.

Rekonstruovaná prodejna v Antošovicích.



Základní kynologická organizace č. 537 Os-
trava-Muglinov a někteří členové rady a zastupi-
telstva našeho obvodu připravili na 1. června na 
cvičišti u Kanczuckého ulice zábavnou akci pro 
děti. Bohužel počasí akci nepřálo, mraky plu-
ly nízko po obloze a kolem 9. hodiny, kdy měl 
Dětský den začít, se hustě rozpršelo. Přesto při-
šlo přes 150 dětí ze Základní školy na Pěší ulici 
z Muglinova se svými učitelkami a určitě toho 
nelitovaly. Zamračeno bylo stále, ale déšť ustal 
a Dětský den mohl začít. Poté přišly i děti z blíz-
ké Mateřské školy na Liščině. Pořadatelé připra-
vili pro chlapce a děvčata plno hodnotných akcí. 
Bc. Jiří Proll, vedoucí výcviku strážníků a trenér 
Klubu juda Městské policie Ostrava, společně 
s trenéry juda Baníku Ostrava předvedli obran-
né chvaty při napadení druhou osobou. Dále tu 
byly ukázky pronásledování pachatele cvičeným 
psem, což si mohly ty starší a odvážnější děti 
vyzkoušet na sobě, když byly oblečeny do tzv. 
ryngo vesty. Strážníci z oddílu prevence a do-
hledu je rovněž poučili, jaké nástrahy je mohou 
potkat při hrách, a jak se mají chovat v neobvyk-
lých situacích. Nechyběla také řada soutěží a her 
– střelba ze vzduchovky, hod na cíl, skok v pytli 
či kolo štěstí. Zaujaly také ukázky hasičské tech-
niky SDH Heřmanice a SDH Muglinov.

Tento Dětský den se mohl konat také pro-
to, že byl finančně zajištěn sponzorskými dary 
pana Košňovského a paní Dobešové. Za úspěšně 
zvládnutou akci si zaslouží díky pořadatelé ze 
Základní kynologické organizace č. 537 z Ostra-
vy-Muglinova, především rodina Svačinkových, 
kdy i přes nepřízeň počasí se této akce zhosti-
li na výbornou. Rovněž přispěli sponzorskými 
dary členové Rady městského obvodu Slezská 
Ostrava Dr. Alois Krkoška a Zdeněk Martínek, 
kteří se akce účastnili, a byli rovněž garanty této 
akce za zastupitele svého klubu.

Zdeněk Martínek
člen Rady městského obvodu Slezská Ostrava
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Obrovská fronta čekajících dětí s rodiči již 
v ranních hodinách 11. června před vstupní částí 
Slezskoostravského hradu dávala tušit, že akce 
„Slezská Ostrava dětem“, připravená městským 
obvodem Slezská Ostrava a podpořená řadou 
sponzorů, zaznamená značnou návštěvnost.

A skutečně – průběžně se na této slavnos-
ti dětí vystřídalo přes 5000 návštěvníků, když 
i počasí se po mnoha deštivých dnech umoud-
řilo a usměvavé slunce vytvořilo pěknou kulisu 

Městský obvod Slezská Ostrava děkuje za finanční dary od 
níže uvedených sponzorů na akci Slezská Ostrava dětem:
- Společnost MORYS s.r.o., se sídlem v Paskově
- Společnost TCHAS, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách
- Společnost TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem v Moravské Ostravě
- Společnost EKOFAS spol. s r. o. se sídlem v Ostravě-Vítkovicích
- Společnost TRIMEX REALITY, a. s., se sídlem v Moravské Ostravě
- Družstevní záložna UNIBON se sídlem v Moravské Ostravě
- Společnost Geofin, a. s. se sídlem v Moravské Ostravě
- Společnost KR OSTRAVA a.s. se sídlem ve Slezské Ostravě
- Společnost Bytostav Poruba a.s. se sídlem v Ostravě-Porubě
- Společnost PPS Kania s.r.o. se sídlem v Ostravě-Muglinově
- Společnost RESTAV, spol. s r.o., se sídlem v Havířově-Městě
- Jan Kotzmann KOVA SERVIS se sídlem v Ostravě-Přívoze
- Kristián Korner – NATURKORNER se sídlem v Ostravě-Petřkovicích
- Ing. Arnošt Schoffer HASPO se sídlem v Ostravě-Lhotce
- Společnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava se sídlem ve Slezské Ostravě
- Investing servis s.r.o., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích
- DEMO, v.o.s., se sídlem v Ostravě-Kunčicích
- VRASTAV, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Muglinově
- Pavel Lukáš se sídlem Šilheřovicích
- Společnost MANTOVA, spol. s r.o. se sídlem v Moravské Ostravě
- Jiří Barč STOLAŘSTVÍ se sídlem v Ostravě-Koblově
- Bedřich Raška se sídlem v Moravské Ostravě
- Společnost ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí
- Společnost J o T a, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Staré Bělé
- Společnost RECTE. CZ, s.r.o. se sídlem v Moravské Ostravě
- Ivan Knap se sídlem ve Slezské Ostravě

Za věcné dary děkujeme následujícím sponzorům:
- Společnost Rodinné knihkupectví, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích
- Petr Zezulčík se sídlem v Ostravě-Muglinově
- Společnost Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích
- Václav Tvrz CLEANLINESS se sídlem v Ostravě-Porubě
- Ing. Antonín Maštalíř z Kunčiček
- Jan Tomický T.K.L. se sídlem v Ostravě-Výškovicích
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem v Ostravě-Zábřehu
- Společnost NOVÉ LAHŮDKY SIXTA, s.r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích

Poděkování za přípravu akce náleží Mgr. Blance Gelnarové a Ing. Lence Kačmaříkové 
z OVVŠaK, dále dětem a pedagogům ze škol v obvodu a také ze ZUŠ E. Runda, sborům dobro-
volných hasičů z Heřmanic, Muglinova a Kunčiček, Základní kynologické organizaci v Mugli-
nově, Policii ČR a Městské policii.

Zvláštní poděkování patří občanskému sdružení YMCA, které připravilo pro děti celodenní zá-
bavu. Pro tuto akci věnovali YMCE dárky tito sponzoři: Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem 
v Ostravě, OZO Ostrava s.r.o. se sídlem v Ostravě-Kunčicích, Knižní velkoobchod PEMIC se 
sídlem v Ostravě-Kunčicích, PPS Kania s.r.o se sídlem v Ostravě-Muglinově, Stomix Ostrava, 
spol. s r.o. se sídlem v Ostravě-Kunčičkách, Pojišťovna Kooperativa, a.s., CRESS sportswear, 
s.r.o., se sídlem v Ostravě a firma Diverse z Ostravy.

Mimořádný úspěch akce „Slezská Ostrava dětem“ na Slezskoostravském hradě

pro různorodé akce pro děti a mládež, přičemž 
se výborně bavili i dospělí. Na pódiu postup-
ně předvedly svá pásma písní, tanců a her děti 
z mateřských a základních škol z obvodu, žáci 
ZUŠ Edvarda Runda, dětský soubor Prievidza 
a pěvecký soubor Polonia a taneční soubory ob-
čanského sdružení Vzájemné soužití. Svými vy-

z Mariánských Hor, klub, patřící v ČR k nejlep-
ším. Na přilehlém parkovišti si mohli chlapci 
a děvčata vyzkoušet dálkově ovládat modely 
aut automodelářů a vystavené závodní motoká-
ry. A jak už to při každé oslavě bývá, nechyběly 
dárky, jimiž byly děti odměněny po absolvování 
příslušných soutěžních disciplín. V hasičském 
voze bylo možné dozvědět se leccos zajímavé-
ho o požární technice, zaujaly ukázky výcviku 
policejních psů, dovádělo se ve skákacím hradě, 
střílelo se na laserové střelnici, ale mimořád-

nou atraktivitou se staly bungy trampolíny, jež 
umožňovaly tak vysoko vyskočit… A když hry 
již unavily, přilákala výstavka výtvarných prací 
žáků MŠ a ZŠ z našeho obvodu nebo autogra-
miáda hráčů FC Baník Ostrava Martina Rašky 
a Radka Slončíka. Četné stánky s občerstvením 
nabízely mlsným jazýčkům pochutnat si dle li-
bosti na nějaké dobrotě.

Co říci na závěr? Že tento den na Slezskoos-
travském hradě, patřící dětem, se vydařil – pou-
tavý program, družná atmosféra a slunné počasí 
vykouzlily na dětských tvářích úsměvy a radost 
dětí byla tou největší odměnou pro všechny or-
ganizátory. 

Tím ale program nebyl zdaleka vyčerpán, 
neboť v celém hradním areálu byly připrave-
ny další atrakce – vyjížďky kočárem, jízda na 
koních a ponících, divadlo babky Miládky, vy-
stoupení sokolníků, malování na obličeje, kres-
ba karikatur, balonková show. Nechyběla ani 
dětská olympiáda, pořádaná občanským sdruže-
ním YMCA, v jejímž rámci si děti vyzkoušely 
střelbu lukem, kterou jim umožnili lukostřelci 

Zdařilý Dětský den

stoupeními se děti pochlubily, co se naučily a co 
umějí. Vzorně prokázaly umění reprezentovat 
svou školu. V odpoledních hodinách zazpíval 
přítomnému publiku Pavel Novák a potěšil tak 
i generaci dříve narozených, jež si tak mohla za-
vzpomínat i na pěvecké začátky tohoto zpívají-
cího učitele. K večeru si přišla na své mládež při 
vystoupení Petra Bendeho. Oba zpěváci se poté 
ocitli doslova v obležení mladých návštěvníků, 
žádajících je o autogram.

Návštěvníky přivítali místostarosta našeho obvo-
du Ing. A. Maštalíř a moderátor Rádia Čas Aleš 
Šklubal.

Na pódiu vystoupily i děti z mateřských škol.

Petr Bende s fanynkami.

Velkou atrakcí byly bungy trampolíny.

Pavel Novák potěšil publikum svými hity.

Přítomným zahráli žáci ZUŠ E. Runda. O zábavu se postarali i žongléři.
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Nástupnická společnost RPG RE Revidential 
vznikla v důsledku vnitřního členění OKD a.s. 
1. 6. 2006. Pro nájemníky bytů se nic nemění. 
Předkládám Vám několik postřehů tak, jak je 
zpracoval Josef Tancoš, bytový referent a člen 
Společenství Romů na Moravě, který úzce spo-
lupracuje se správcem tohoto bytového fondu.

Domy v lokalitě kolem ulic Borodinovy, Žal-
manovy a na Liščině v Hrušově obývá řada ne-
přizpůsobivých a neintegrovaných spoluobčanů, 
a proto bytový fond je zde značně zdevastován. 
Například – nájemníci si sami rozebírají střechy 
a odcizují jejich hliníkovou krytinu, a pak poža-
dují přidělení dalších lepších bytů. Vyskytl se 
dokonce i případ, kdy jeden nájemník ve snaze, 
aby dostal lepší byt, poléval zdivo v bytě vodou. 
Běžným jevem je, že domovní odpad sypou ně-
kteří zdejší obyvatelé mimo popelnice, například 
do sklepů, čímž způsobují ucpání odpadů.

Takto devastované domy RPG RE Revidential 
s.r.o. už ani neopravuje a raději nechá zbourat.

Bohužel je nutno konstatovat, že takovíto ná-
jemníci, když nedostanou další byt u společnosti 
RPG Revidential s.r.o., si myslí, že se o ně musí 
postarat obec, a žádají přidělení sociálního bytu 

na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava. 
Jim však sdělujeme, že bytová komise jako po-
radní orgán rady našeho obvodu pečlivě zvažu-
je přidělování bytů občanům, nehledě na to, že 
největší důraz klade na společné soužití, čistotu, 
pořádek v okolí a v neposlední řadě důslednou 
úhradu nájmů.

Závěrem tedy opakujeme, že samozřejmě 
vyhovíme všem slušným a spořádaným nájem-
níkům v případě sociální potřebnosti, bez ohledu 
na to, zda se jedná o Romy či neromy.

Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta

Letní půjčovní doba v knihovnách
V červenci a srpnu budou mít knihovny v obvodu Slezská Ostrava následující výpůjční dobu:
Knihovna v Muglinově na Hladnovské ulici 49: Pondělí 9,00–12,00 13,00–17,00 hodin
K dispozici je internet pro veřejnost.

Knihovna na Dědičné ulici 10, Slezská Ostrava: Čtvrtek 9,00–12,00 13,00–17,00 hodin
K dispozici je internet pro veřejnost.
Zároveň upozorňujeme všechny čtenáře, kteří navštěvují tuto knihovnu, že k 31. 8. 2006 bude 
knihovna zrušena. Žádáme tímto čtenáře o vrácení všech vypůjčených knih.

Knihovna na Holvekově ulici 44, Ostrava-Kunčičky: Úterý 9,00–12,00 12,30–17,00 hodin 
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.

Knihovna v Heřmanicích na Vrbické ulici 133: V červenci bude knihovna uzavřena.
 V srpnu bude otevřena každé úterý 8,00–11,30 12,00–16,00 hodin

Informace týkající se všech knihoven budou poskytovány na tel. č. 596 248 123 (obvodní knihov-
na na Hladnovské ulici 49).

Přejeme všem krásné, slunečné léto, plné pohody a nezapomenutelných zážitků. I v tento čas se 
však těšíme, že zavítáte k nám do knihovny, jsme tady pro Vás. Za knihovnice Slezské Ostravy

Jarmila Gunčagová

V minulém čísle Slezskoostravských novin 
jsme Vás informovali o zavedení novinky v sys-
tému úklidu černých skládek na území našeho 
městského obvodu. Jedná se o zařazování osob 
– žadatelů, kteří si chtějí zlepšit životní standard, 
a nemají jinou legální cestu, jak sobě a své rodině 
zajistit lepší životní úroveň, do úklidových prací. 
Za tuto dvoudobou poctivě a dobrovolně prová-
děnou práci potom mají možnost uspět se svými 
žádostmi o pomoc při řešení jejich problémů.

Nutno přiznat, že žadatelů je velmi mnoho, ale 
jen málo těch, kteří jsou opravdu ochotni pro ře-
šení svého problému také něco udělat. Avšak těm, 
kteří skutečně ochotně a dlouhodobě s námi spolu-
pracují, se snažíme vyjít vstříc.

Odpad ze skládek tímto způsobem uklízených 
je odvážen kontejnery z podniku OZO, z kvóty, 
kterou nám každoročně OZO poskytuje bezúplat-
ně. Počet těchto kontejnerů je však omezen  a té-
měř vyčerpán, a proto jsme se rozhodli přesunout 

naše spolupracující občany na úklid veřejného 
prostranství na hřbitovech v našem obvodu. Zde 
budou uklízet nepořádek, kterého je, byť jde o pi-
etní místo, na kterém bychom se měli v souladu 
s tímto umět chovat, opravdu hodně! Vyhořelými 
svíčkami pohozenými za hroby počínaje, uschlými 
pohozenými květinami konče. Hřbitov není sme-
tiště!

Znovu si dovoluji apelovat na všechny, jimž 
není lhostejné, v jakém prostředí žijí, aby, uvidí-li 
někoho odvážet odpad do míst, kam nepatří, toto 
neprodleně nahlásili na Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava, nebo příslušníkům  městské poli-
cie (tel. č. 150), či příslušnému okrskáři. DĚKUJE-
ME! Rada našeho obvodu rozhodla, že bude proti 
takovýmto „znečišťovatelům“ postupovat nekom-
promisně a náš úřad bude tedy udělovat pokuty za 
tyto přestupky v MAXIMÁLNÍ možné výši!

MVDr. Barbora Jelonková
místostarostka

Výstavba dálnice D 47 na území našeho obvodu
Zdevastovaný dům u Žalmanovy ulice v Hrušově.

Poděkování
Občané Koblova, oblasti Žabník, děkují tím-

to panu Vladimíru Vlčkovi, zástupci ředitele 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje, všem zúčastněným hasičům, ze-
jména SDH Koblov, vojákům a dalším za rych-
lé postavení provizorní hráze vysoké 1,5 metru 
na břehu Odry v Koblově dne 28. 3. 2006, kteří 
takto ochránili desítky domů místních občanů 
před zatopením.

Děkujeme.
Za občany Koblova, oblasti Žabník Erich Gajda

Výsledky voleb do PS PČR 
v obvodu Slezská Ostrava
Z 16 380 zapsaných voličů přišlo k volebním 

urnám 9 060, platných hlasů bylo 9 006. Nej-
více hlasů získala Česká strana sociálně demo-
kratická (3 376, tj. 37,48 %), za ní následovala 
Občanská demokratická strana (2 971 hlasů, 
tj. 32,98 %), na třetím místě skončila KSČM 
(1 387 hlasů, tj. 15,40 %). Stejný počet hlasů 
získaly KDU-ČSL a Strana zelených (382). Ná-
sledovaly další strany.

Nepřehlédněte
Podatelna, pokladna, ústředna a informač-

ní oddělení s kopírovacími službami byly 
přemístěny do přízemí objektu na nám. J. 
Gagarina 4 našeho úřadu. Zde je umístěn také 
hlavní vchod.

Pozor na výměnu občanských průkazů
Upozorňujeme, že podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu ob-

čanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni nechat si vyměnit průkazy bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost musí být předložena nejpozději do 30. listopadu 2006. 
Za takovouto výměnu se nevybírá správní poplatek.
Na úřadě předložte: - vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, 
 - jednu fotografii,
 - dosavadní občanský průkaz,
 -  popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského 

průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění 
rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v infor-
mačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů. 

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Žádost o vy-
dání občanského průkazu musíte podat pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání 
občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a ma-
tričních úřadech. V našem obvodu ve slezskoostravské radnici v kanceláři č. 3 a 4.

Lhůty výměn jsou uvedeny v tabulce:

Občanský průkaz vydaný do: Lhůta pro výměnu OP: Žádost je nutno předložit
nejpozději do:

31. 12. 1996 31. 12. 2006 30. 11. 2006
31. 12. 1998 31. 12. 2007 30. 11. 2007
31. 12. 2003 31. 12. 2008 30. 11. 2008

Výjimka z povinnosti vyměnit si občanský průkaz se týká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 
1936, mají občanský průkaz s neomezenou platností a nebudou jej chtít použít při cestování do zemí 
Evropské unie. 

V současné době probíhá na území našeho 
obvodu největší stavba posledních let – budová-
ní dálnice D 47, která kladně ovlivní rozvoj celé 
Ostravy. 

Na území našeho obvodu vstupuje budova-
ným mostem přes Ostravici pod Landekem, pro-
chází Hrušovem, přechází Odru a rybník a vstu-
puje do katastru Koblova. Obloukem obchází 
Antošovice přes území Šilheřovic. Pak směřuje 
do nejsevernějšího výběžku Antošovic a území 
obvodu opouští mostem přes Odru do Bohumína. 
Celková délka dálnice na území obvodu Slezská 
Ostrava přesáhne 6 km. I když se k postupující 
výstavbě dálnice jistě vrátíme v příštích číslech 
Slezskoostravských novin, chtěli bychom Vás 

již dnes seznámit se třemi dílčími termíny:
1.  Konec měsíce července – dokončení přelož-

ky silnice Ostrava – Bohumín v katastru Hru-
šova. Přeložka umožní pokračování výstavby 
dálnice v tomto úseku.

2.  Konec měsíce srpna – zprovoznění nové cesty 
do Koblova přes Hrušov. Nová silnice pove-
de přes střed Hrušova kolem pošty a kostela 
a přes nový most nad dálnicí ke stávajícímu 
koblovskému mostu přes Odru. Po nové trase 
bude vedena i trolejbusová doprava.

3.  Celá výstavba vyvrcholí v listopadu 2007, 
kdy bude do provozu předán úsek dálnice 
mezi ulicí Rudnou a Bohumínem.

Karel Slíva

Úklid v našem obvodě pokračuje!

Pozor na uzavírky ulic
Vážení občané,
z důvodu provádění opravy ulice Šenovské ve 
Slezské Ostravě bude do 24. 7. 2006 tato ulice 
v úseku od železničního přejezdu po křižovatku 
s ulicí Podzámčí uzavřena. Dále bude z důvodu 
rekonstrukce železničního přejezdu od 11. 7. 
2006 do 25. 7. 2006 rovněž uzavřena část ulice 
Škrobálkovy, a sice pouze 19metrový úsek ko-
lem přejezdu. Ulice Škrobálkova bude přístupna 
od ul. Frýdecké a od ulice Vratimovské.

V době uzavírky bude dočasně odkloněna 
MHD. Autobus č. 22 nebude zajíždět na zastáv-
ky „Důl Alexandr“ a „Holvekova“. Autobus
č. 75 nebude zajíždět na zastávky „Vratimov-
ská“ a „Pekařská“. Ivona Buroňová

odbor TSKZaH

Postrádáte ztracenou věc?
Statutární město Ostrava – Úřad městské-

ho obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních 
věcí, školství a kultury oznamuje, že mu 
byly v poslední době oznámeny a předány 
do úschovy tyto nalezené věci, jejichž vlast-
ník není znám:

Číslo Nalezená věc Doba uplynutí 
úschovy

1/06 osobní doklady: Zoltán 
Botoš

červenec 2006

2/06  ks stavebních koleček + 
železný šrot

září 2006

3/06 1 ks jízdní kolo zn. Favorit říjen 2006
4/06 železný šrot říjen 2006
5/06 osobní doklady: Michal 

Nespěšný
prosinec 2006

6/06 osobní doklady: Alena 
Pocisková

prosinec 2006

7/06 měděný plech prosinec 2006
8/06 osobní doklady: Jaroslav 

Dunko
prosinec 2006

9/06 tiskárna HP DESKJET červenec 2007

Bližší informace na tel. č. 599 410 079
Miriam Skybová

pověřená úřední osoba
odboru vnitřních věcí, školství a kultury

Problémy s nepřizpůsobivými nájemníky

Odbor technické správy budov vznikl 1. 3. 2006 
na základě schválených organizačních změn rozdě-
lením původního odboru bytového hospodářství. 
Je odborem, který zabezpečuje činnosti na úsecích 
údržby a oprav domovního a bytového fondu. Dále 
odbor technické správy budov spravuje ostatní ne-
movitý majetek - zařízení požární ochrany, domy 
s pečovatelskou službou, kulturní domy a objekty 
Hřbitovní správy. Současně s těmito činnostmi za-
bezpečuje odbor technické správy budov provoz 42 
kotelen pro ohřev teplé vody a vytápění budov by-
tového fondu svěřeného do jeho správy. 

V současné době je odbor členěn na dvě 
oddělení, z nichž jedno oddělení pod vedením 
Ing. Tomáše Duška (tel. 599 410 038) zabezpe-
čuje technickou správu budov a provoz tepel-
ného hospodářství. V oddělení jsou v současné 
době zaměstnáni 4 technici pro údržbu a opravy 
majetku. Pan Václav Šupík (tel. 599 410 031) 
se zabývá údržbou budov a domů s nebytovými 
prostory určenými k pronájmu a dále pak pro-
vozem kotelen. Ostatní bytové techničky pro 
údržbu a opravy majetku zabezpečují činnosti 
v těchto městských částech: 

Paní Radmila Babincová: městská část Ostrava-Heřmanice
 městská část Slezská Ostrava (ul. Heřmanická)
 městská část Ostrava-Hrušov 
kontakt: rbabincova@slezska.cz, tel. 599 410 036
Paní Miluše Haburová: městská část Ostrava-Muglinov
 městská část Ostrava-Hrušov (ul. Henryho, Pláničkova, Plechanovova)
kontakt: mhaburova@slezska.cz, tel. 599 410 035
Paní Darina Mladenovová: městská část Slezská Ostrava
 městská část Ostrava-Kunčičky
 městská část Ostrava-Kunčice
 městská část Ostrava-Muglinov (ul. Švédská, Komerční) 
kontakt: dmladenovova@slezska.cz, tel. 599 410 037.

Druhé oddělení odboru technické správy budov, 
a to oddělení obslužných činností pod vedením Ja-
roslavy Vašíčkové (tel. 599 410 018), zabezpečuje 
nákupy spotřebního materiálu (kancelářské potře-
by, mycí prostředky, tonery, ochranné pomůcky), 

nákupy drobného hmotného a nehmotného ma-
jetku, úklid budov radnice a úřadu. Toto oddělení 
zabezpečuje dále provoz vozidel úřadu a telefonní 
ústředny.
 Ing. Josef Hykl, vedoucí odboru TSB

Představujeme odbor technické správy budov



Se zcela novým pořadem nesoucím název 
„Album plné písniček Buřinek a Berušek“ přijel
24. 5. potěšit a pobavit seniory z našeho obvodu, 
a to z domů s pečovatelskou službou, Domova 
Armády spásy pro seniory a DPD – penzionu na 
Bohumínské ulici – do Kulturního domu v Mug-
linově Petr Dudešek se svou uměleckou skupi-
nou. Bylo to již druhé vystoupení pro naše se-
niory, poprvé to bylo v minulém roce s pořadem 
„Živijó s Buřinkami a Beruškami P.D.“ „Velmi 
mne těší, že právě publikum z obvodu Slezská 
Ostrava uslyší náš nový program jako první“, 
konstatoval tento známý skladatel, bavič a zpě-
vák. V zákulisí poté pohovořil o historii souboru. 
Vznikl v roce 1967 jako Muzika bez kapelníka 
při Divadle Petra Bezruče a téměř okamžitě začal 
být svými písněmi z oblasti crazy dechovky pro-
slulý. Zazpívala si s ním řada pěveckých hvězd, 
jmenujme alespoň Karla Hálu, Ljubu Herma-
novou či Věru Špinarovou. Nezapomenutelné 
a u diváků oblíbené byly televizní pořady „Pro-
menáda s buřinkou“, „Buřinky na cestách“, „Bu-
řinky a 6 x 6“, „Na besedě u Buřinek“ a desítky 
dalších. Úspěchy sklízela kapela také na estrád-
ních vystoupeních po celé republice, na olympi-
ádě v Mnichově v roce 1972, v Berlíně v pořadu 
„Ein Kessel Buntes“, v Moskvě a jinde.

Vstupenky na její pořad v pražské Lucerně 
či v divadle v Karlíně byly několikrát za sebou 
vyprodány.

Činnost Buřinek se pak na čas zastavila v roce 
1990, kdy byl Petr Dudešek zvolen poslancem 
České národní rady. „V rámci této práce jsem 
pomáhal rozvoji ostravské kultury a školství“, 
zdůraznil. Po skončení volebního mandátu o ob-

novení souboru zpočátku neuvažoval, až setkání 
s bývalými členy a členkami souboru Berušek 
v roce 1999 změnilo jeho názor, a tím pro něj 
začal kolotoč neúnavné práce na znovuobrození 
uměleckého souboru. Podařilo se mu v Lubině 
u Kopřivnice vychovat nové Berušky a se soubo-
rem nyní vystupují také nejlepší česká interpretka 
jódlu Květa Macurová a Libuše Dudešková, zpě-
vačka, tanečnice, stepařka, zpěvák Milan Bjaček 
a Petr Frýdecký. Soubor se prezentuje nejen svý-
mi vystoupeními na pódiích, ale vydal také něko-
lik CD, DVD a audiokazety: „Živijó s Buřinkami 
a Beruškami P.D.“, „My Buřinky z Ostravy“, „Jó 
spusťte hoši zas tu naši polku“ a pro děti „Pojď si 
hrát s Beruškami a Buřinkami P.D.“.

Nedávno se soubor objevil v pořadu „Go-Go-
-Show“ televize Nova.

Zkrátka Buřinky a Berušky s Petrem Dudeš-
kem tedy opět ve svých „39 letech“ účinkování 
baví diváky všech věkových kategorií. 

Poděkování za uspořádání akce náleží mís-
tostarostce obvodu MVDr. Barboře Jelonkové 
a pracovníkům odboru sociálních věcí.

(míč)
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Poděkování
Senioři a pečovatelky z domů s pečovatel-

skou službou na Heřmanické a Hladnovské uli-
ci děkují kolektivu pracovnic a dětem z MŠ na 
Chrustově ulici za předvedení zdařilého pásma 
ke Dni matek 17. května. Foto: archiv DPS

Letní camp pro teenagery 
Občanské sdružení Pavučina, Bořivojova 

29, Ostrava-Kunčičky pořádá ve dnech 15. 7.
–22. 7. 2006 v Malenovicích u Zlína letní 
camp pro teenagery od 12 do 16 let.

Tábor povedou křesťanští vedoucí, mající 
dlouhodobou praxi s vedením mládeže.

Cena 2000 Kč pro jednotlivce, 1900 Kč 
pro sourozence. Kontaktní osoba: Ivo Neu-
wirt, 723 320 148, 596 720 849.

Večerní projížďky vláčkem po zoologické 
zahradě se v loňském roce těšily velkému zájmu 
návštěvníků. V letošním roce budou projížďky 
probíhat v červenci a srpnu každou středu a so-
botu vždy ve 20.00 a 21.00 hod. až do konce 
prázdnin. Projížďka trvá asi jednu hodinu a je 
doprovázena výkladem průvodce. Během ní 
mohou návštěvníci pozorovat chování zvířat, 
které je právě navečer jiné než během dne – ze-
jména zvířata noční bývají v tuto dobu daleko 
aktivnější (např. sovy, dikobrazi). Letos se mo-
hou návštěvníci navíc těšit i další zvířata, která 

Prázdniny v sedle
Jezdecký sportovní klub Mušketýr pořá-

dá pro děti z celé Ostravy příměstské tábory 
s koňmi. Budou probíhat v týdenních turnusech 
v areálu jízdárny v horní části Trojického údolí 
ve Slezské Ostravě. Bližší informace získáte na 
tel. č 724 507 533.

Antošovice opět v „akci“

OKD, BASTRO, a. s.
Lihovarská 9/1335 
Ostrava-Radvanice

přijme

do trvalého pracovního poměru
zaměstnance těchto profesí 

svářeče kovů
soustružníky kovů a horizontáře
frézaře a karuseláře CNC 

Podmínky přijetí:
-  vyučen v oboru s praxí minimál-

ně 2 roky
-  svářeči — státní zkouška ČSN EN 

287-1 135 P W 03 a znalost čtení 
výkresové dokumentace

-  zdravotní stav vyhovující pro da-
nou profesi

Nabízíme:
- pravidelný příjem 
- příspěvek na dovolenou a Vánoce
-  týden dovolené nad rámec stano-

vený Zákoníkem práce
- další sociální výhody

Bližší informace Vám sdělíme bu� osob-
ně nebo telefonicky na útvaru personalis-
tika a mzdy - p. Kupka, tel. 596 266 252 
nebo pí Hurtová, tel. 596 266 250.

Sportovní akce pojatá ve vojenském duchu 
se uskutečnila v sobotu 10. června v Antošovi-
cích. Nesla název „Antošovické manévry - Štít 
2006“. Soutěžit přijelo 8 vojenských družstev, 
a to nejen z Antošovic, ale i z Koblova, Petřko-
vic, Ludgeřovic nebo vzdálenější Dolní Lutyně, 
Vratimova, Hlučína či Závady. Soutěžilo se 
v deseti disciplínách, při kterých nechyběla leg-
race ani sportovní nadšení všech účastníků, čímž 
pobavili i všechny přítomné fandící diváky.

Neobyčejným kulturním zážitkem při závě-
rečném vyhodnocení byl sborový zpěv jednot-
livých družstev, kdy se každé předvedlo svou 
produkcí, některé za doprovodu hudebních ná-
strojů. Obohacením bylo vystoupení leteckých 
modelářů z Hati, kteří předvedli poutavou pře-

Zkušenosti odboru majetkové správy s novelou občanského zákoníku
Dovolujeme si poděkovat za děti z Mateřské 

školy na Frýdecké ulici v Ostravě-Kunčicích 
firmě SILASFALT z O.-Kunčic, jmenovitě 
Ing. Zdeňku Bortlovi, za sponzorský dar, který 
věnovala naší MŠ. Tato částka ve výši 20 000 
korun umožnila dětem ozdravný pobyt na ho-
rách a realizaci opravy pískoviště.

Dále si dovolujeme poděkovat firmě OZO 
Ostrava s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Kar-
lem Beldou, která štědrým darem ve výši 17 000 
korun umožnila zakoupit krásnou zahradní prů-
lezku.

Oběma firmám děkujeme za děti i zaměst-
nance školy.

Poděkování náleží dále všem vynikajícím 
rodičům dětí z MŠ Frýdecká, Ostrava-Kunčice 
za brigádu dne 18. května, jež pomohla prozářit 
okolí a zahradu MŠ.

Bc. Markéta Lipová, ředitelka MŠ

MŠ na Frýdecké ulici 
v Kunčicích děkuje
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 9. 8. 2006.

Koho letos na Colours uslyšíte a uvidíte?
Začneme překvapivě od konce: závěr festivalu 
bude patřit legendárnímu Robertu Plantovi a je-
ho kapele Strange Sensation. Poprvé v historii 
navštíví Českou republiku legendární malijský 
zpěvák a hudebník Salif Keita, který je považo-
ván za jednoho z nejvýznamnějších představite-
lů world music či soulu. Na Colours of Ostrava 
přijede v rámci několikaměsíčního turné s po-
četnou kapelou a živě představí své poslední, 
velmi úspěšné album M’Bemba. Dle ohlasů na 
poslední koncerty a dle výtečných recenzí této 
desky čeká návštěvníky opravdu nezapomenu-
telný zážitek. 

Na Colours dále dorazí dvě zahraniční kultov-
ní kapely – irští folkrockoví The Frames a gypsy 
punks cabaret Gogol Bordello.

Co je české, to je hezké
Festival nezapomíná ani na skvělou českou hud-
bu, opět se do Ostravy „slétnou“ držitelé hudeb-
ních cen Anděl. Hned první den vystoupí China-
ski (kapela roku 2005), v další dny pak Monkey 
Business (Pop & dance album roku 2005) či 

Lenka Dusilová (zpěvačka roku 2005). Z dalších 
domácích kapel či muzikantů jmenujme: Anetu 
Langerovou, Vypsanou Fixu, Support Lesbiens, 
MIG 21, Michala Prokopa, Wohnout, Sunshine, 
Gulo Čar, Therne Čave či Ecstasy of St. There-
sa. Jako loni „rozbije svůj stan“ na Colours i br-
něnské vydavatelství Indies Scope Records.

Festival pro rodiče i jejich děti
Colours of Ostrava je festivalem nejen pro rodi-
če, ale i jejich děti. Zatímco se dospěláci mohou 
bavit u koncertních pódií, děti najdou své úto-
čiště v areálu Dětského světa, kde pod vedením 
instruktorů najdou hry a další atrakce.

A co vstupenky? Kde a kdy jsou k dostání? 
Kolik stojí?
Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticket-
pro či na dobírku v cenách: do 30. 6.: 650 Kč, do 
19. 7.: 700 Kč, na místě 750 Kč. Se slevou 7% 
procent pak v klubu Boomerang.
 Jiří Sedlák (redakčně zkráceno)

Festival Colours of Ostrava: 20.—23. července 2006

Buřinky a Berušky Petra Dudeška pobavily seniory

hlídku akrobatického létání. Za tuto zdařilou 
akci patří dík všem organizátorům, soutěžícím 
i početnému obecenstvu. M. Tvrdá, Antošovice

Foto: R. Tvrdý

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvýšení nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, s účinností od 
31. 3. 2006, přinesl změny, které snižují ochra-
nu nájemníka a přispívají ke zkrácení soudního 
řízení.

Podstatnou změnou, která již přináší první 
výsledky, je možnost výpovědi z nájmu bytu bez 
přivolení soudu. Již první výpovědi podané pod-
le této novely donutily nájemníky bytů k úhradě 
dluhů a tito dlužníci žádají radu našeho obvodu 
o zrušení výpovědí z nájmů bytů. Nájemníci 
bytů si již začínají uvědomovat, jak důležité je 
mít zodpovědný vztah ke svému bydlení, a že se 
už nedá spoléhat na průtahy v soudních řízeních.

Druhou zásadní změnou pro nájemníky bytů 
je, že u skončení nájmu došlo ke zrušení usta-
novení § 676, odst. 2 občanského zákoníku - 
původní text paragrafu zněl: „Užívá-li nájemce 
věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti 
tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vy-
klizení nemovitosti soudu do 30 dnů, obnovuje 
se nájemní smlouva za týchž podmínek, za ja-
kých byla sjednána původně. Nájem sjednaný 

na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, 
nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na 
tuto dobu“.

Tato změna je důležitá u nájemních smluv na 
dobu určitou, nyní platí, že nájem, je-li sjednán 
na dobu určitou, skončí uplynutím této doby. 
V praxi to znamená, že není-li uzavřen dodatek 
na pokračování nájmu (případně nová nájemní 
smlouva) po uplynutí sjednané doby nájmu, uží-
vá nájemce byt bez právního důvodu. Bydlí tedy 
v bytě protiprávně a pronajímatel může podat 
návrh na vyklizení bytu soudem. 

Doporučuji tedy všem nájemníkům, kteří 
mají uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou, 
nechť požádají nejméně s měsíčním předstihem 
o pokračování nájemního vztahu. O uzavření 
nové nájemní smlouvy na dobu určitou nebo 
o dodatku ke stávající smlouvě rozhoduje Rada 
městského obvodu Slezská Ostrava. A právě na 
přípravu a zpracování materiálů předkládaných 
na schůze rady potřebuje odbor majetkové sprá-
vy výše uvedenou lhůtu.

Ing. Pavel Slabý
vedoucí odboru MS

Večerní projíž�ky zoovláčkem 
vloni byla míjena (např. zebry). Cena projížďky 
za osobu činí 80 Kč. Děti do 15 let musejí mít 
doprovod dospělé osoby. Kapacita vláčku je 
omezená, proto zájemcům doporučujeme, aby si 
jízdu předem telefonicky objednali na tel. čísle 
596 241 269.  Stanislav Derlich

Zoo Ostrava

Zdařilá akce
muglinovských hasičů

Zdařilý Dětský den uspořádali 3. 6. 2006 
členové Sboru dobrovolných hasičů Muglinov 
v areálu místní hasičské zbrojnice. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže, skákací hrad, ukázka 
hasičské techniky, ukázka výcviku psů a sebe-
obrany.

Profesionální hasiči ze HZS č. 5 Slezská Os-
trava předvedli dětem a rodičům hasební zásah 
na hořící dům. Odpoledne mohli přítomni zhléd-
nout ukázku výcviku psů ZKO Ostrava-Hrušov 
a ukázku sebeobrany, kterou předvedli členové 
oddílu sebeobrany Baníku Ostrava. I přes nepří-
zeň počasí se akce vydařila. Hasiči SDH Mugli-
nov děkují za podporu MOb Slezská Ostrava, za 
ukázku techniky HZS Slezská Ostrava a JSDH 
Radvanice. René Pchálek

Zveme občany na odpustovou mši v kapli 
sv. Petra a Pavla v Antošovicích, která se 
uskuteční v neděli 2. července.

Citát k zamyšlení vybral Ing. J. Šárek
Člověk je takový, jaké jsou jeho skutky.


