
Redakce našich novin obdržela dopis s násle-
dujícím zněním:
Vážená redakce, 
část našeho městského obvodu Slezská Ostra-
va, ve kterém žijeme, konkrétně ulic Pod La-
novkou, Kosá a Dílčí v části Muglinov, je zase 
o něco hezčí. Zejména občané bydlící v této čás-
ti po mnoha peripetiích, žádostech, stížnostech 
a planých slibech se konečně dočkali generální 
opravy neutěšeného a dále neudržitelného stavu 
komunikací. Současný stav po nákladné opravě, 
i přes drobné výhrady ke způsobu a zdržení pro-
váděných prací ze strany dodavatelských firem, 
myslím, plně uspokojuje obyvatele zmíněné 
části obvodu. Vážíme si zlepšení našeho bydlení 
a drobné nedodělky (trávníky...) si někteří obča-
né sami dokončili tak, aby vzhled byl co nejlep-
ší. Chtěli bychom jménem obyvatel ulice Dílčí, 
a myslíme i ostatních ulic, vyjádřit uznání za 
to, že se v obecním rozpočtu našly prostředky, 
(vždyť až v první řadě jde o peníze) na realizaci 
této rekonstrukce, a zvláště také panu starostovi 
Slezské Ostravy, jehož zásadní slovo při jedná-
ní na obecním úřadu s občany této části obvodu 
konečně dalo po letech věci do pohybu. 
 S pozdravem za občany ulice Dílčí 

J. Krupica
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Poděkování

 V minulém čísle Slezskoostravských novin 
Vás místostarostka MVDr. Barbora Jelonková 
seznámila s rozsahem oprav a údržby na hřbito-
vech v našem obvodu, které se prováděly v tom-
to volebním období.
 Jaké jsou ovšem naše další cíle směřující 
k rozvoji nejrozsáhlejšího pohřebiště v Morav-
skoslezském kraji? Nejdůležitější je, abychom 
byli dobře připraveni na okamžitou realizaci 
našich požadavků, proto musíme začít od řádné 
přípravy.
 Na přelomu roku zajistíme vypracování 
projektové dokumentace na komplexní rekon-
strukci vstupního prostoru Ústředního hřbitova. 
Jistě jste si všimli špatného technického stavu 
venkovních obkladů budovy Hřbitovní správy, 
schodiště a nástupních ploch. Zvětralé traverti-
nové obklady se uvolňují a ohrožují bezpečnost 
návštěvníků hřbitova. Vzhledem k tomu, že ten-
to druh travertinového obkladu již nelze zajistit, 
musíme přistoupit k úplně jinému řešení. Nyní 
nemůžeme ještě přesně říci, jaký druh „kabátu“ 
celému prostoru oblékneme, ale v každém přípa-
dě řešení bude estetické a důstojné tomuto piet-
nímu místu.
 Další záležitostí, kterou je třeba projekčně 
připravit ihned na začátku příštího roku, je ur-
čit plochy na hřbitově pro pohřbívání. Rozloha 
hřbitova činí asi 27 ha, ale pouze cca 10,5 ha 

je zastavěno hroby, chodníky a ostatními stav-
bami. Celých 16,5 ha je parková volná plocha, 
určená jako rezerva pro pohřbívání. Hrobová 
místa ovšem nelze umisťovat nahodile, ale je 
nutno celý záměr architektonicky zpracovat. 
Současně uvažujeme o rozšíření způsobu po-
hřbívání – vybudování kolumbária, nový způsob 
vsypů atd. Předmětná studie by vlastně řešila za-
stavění volné plochy do budoucna. Na základě 
takto zpracované studie již lze pak připravovat 
další stupeň projektové dokumentace a vlastní 
realizaci.
 V neposlední řadě během příštího roku zajis-
tíme zpracování projektu, který bude řešit opra-
vu oplocení hřbitova.
 V letošním roce se nám z finančních důvo-
dů nepodařilo realizovat již připravenou opra-
vu vodovodu. Tato akce bude příští rok jednou 
z prioritních, jelikož součástí opravy je rozšíření 
vodovodu do dalších částí hřbitova, provedení 
estetických stojanů a zvýšení jejich počtu.
 Vážení občané, chtěli jsme Vám představit 
naše plány rozvoje Ústředního hřbitova a věří-
me, že v nadcházejícím volebním období získá 
náš městský obvod finanční prostředky, ať už 
formou dotací či z vlastních příjmů, na jejich re-
alizaci.

Miroslav Vojkovský, starosta
Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru TSKZaH

O Ústředním hřbitově

 Zdůrazňujeme, že v našem obvodu budeme 
volit kandidáty do Zastupitelstva města Ostra-
vy(55 členů) a Zastupitelstva městského obvo-
du Slezská Ostrava (35 členů). Nebudeme volit 
kandidáty do Senátu Parlamentu ČR.
 Dále uvádíme podrobnější informace o způ-
sobu úpravy a posuzování hlasovacích lístků.
Podle § 41 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, je hlas voliče ne-
platný: 
a)  jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani 

volební stranu, ani žádného kandidáta,
b)  označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve 

čtverečku v záhlaví sloupce volební strany 
více než jednu volební stranu,

c)  označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta více kandi-
dátů, než má být voleno členů zastupitelstva 
obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandi-
datury vzdal nebo byla jeho kandidatura od-
volána,

d)  jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřed-
ní obálky,

e)  jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f)  je-li v úřední obálce několik hlasovacích líst-

ků do téhož zastupitelstva obce.
 Je-li na hlasovacím lístku označena voleb-
ní strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího 
sloupce a současně jsou označeni kandidáti této 
volební strany křížkem v rámečku před svým 
jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Shrňme tedy, že hlasovací lístek bude platný:
a)  Budou-li na něm označeni pouze jednotliví 

kandidáti platným způsobem, tedy křížkem 

v rámečku před jménem kandidáta. Okrsková 
volební komise zapíše čárku každému takto 
označenému kandidátu. 

b)  Bude-li na hlasovacím lístku označena pouze 
volební strana platným způsobem ve čtve-
rečku před názvem volební strany. Komise 
zapíše čárku tolika kandidátům této volební 
strany, kolik se volí členů zastupitelstva, a to 
v pořadí, v němž jsou uvedeni na hlasova-
cím lístku (k případnému označení kandidátů 
této volební strany křížkem v rámečku před 
jménem kandidáta se však přitom nepřihlíží 
– takové označení hlas pro kandidáta v tomto 
případě neznamená).

c)  Bude-li na hlasovacím lístku platným způso-
bem označena volební strana a současně další 
jednotliví kandidáti jiných volebních stran, 
zapíše komise čárku nejprve každému jednot-
livě označenému kandidátu jiných volebních 
stran a poté tolika kandidátům označené vo-
lební strany, kolik činí rozdíl počtu volených 
členů zastupitelstva a počtu jednotlivě ozna-
čených kandidátů. Čárky takto stanovenému 
počtu kandidátů označené volební strany 
komise zapíše v pořadí, v němž jsou uvedeni 
na hlasovacím lístku (k případnému označení 
kandidátů této volební strany křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta se však nebu-
de přihlížet – takové označení hlas pro kandi-
dáta v tomto případě nebude znamenat).

d)  K hlasům odevzdaným pro odvolané kandi-
dáty se nebude přihlížet a čárka se jim neza-
píše.

 Bližší informace podají členové okrsko-
vých volebních komisí. OVVŠaK

VOLBY 2006
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech:

20. října od 14.00 do 22.00 hodin, 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.

 V Muglinově-Podolí, kde se nachází 10 no-
vých rodinných domků, byla 20. 9. zahájena 
výstavba místní komunikace s veřejným osvět-
lením a přístupovým chodníkem z ulice Hlad-
novské. Náklady na její výstavbu budou kryty 
částečně z rozpočtu SMO (3 000 000 Kč), čás-
tečně z rozpočtu našeho obvodu (749 182 Kč). 
Naším záměrem je pojmenovat tuto ulici po 
generálmajoru Josefu Buršíkovi, důstojníku 1. 
čs. samostatné tankové brigády v SSSR, nosite-
li Řádu bílého lva, hrdinovi SSSR. Aktivně se 
zúčastnil osvobozovacích bojů o Ostravu a po 
válce významně pracoval ve prospěch města. Za 
tuto činnost mu bylo 30. 6. 1993 uděleno čestné 
občanství města.
 Po roce 1948 prošel politickou perzeku-
cí. V roce 1949 byl zatčen Státní bezpečností
a vězněn na Mírově. Po úspěšném útěku z věze-

Bude v našem obvodu Buršíkova ulice?

ní emigroval do Velké Británie, kde v roce 2002 
zemřel.
 Náš návrh na pojmenování ulice předložíme 
názvoslovné a heraldické komisi Rady města 
Ostravy. Miroslav Vojkovský, starosta

Ing. Libuše Žídková
vedoucí investičního odboru

Fota zachycují stav komunikace před úpravou.



SNK Evropští demokraté
Pro mnohé naše občany možná nic ne-

říkající název politické strany, jejíž kandi-
dátka se vám dostane do rukou už za pár 
dnů u příležitosti komunálních voleb.

Tato strana vznikla na jaře letošního 
roku spojením Sdružení nezávislých kandidátů a strany Evropští de-
mokraté. Jsme stranou středopravicového zaměření, ale jsme ochot-
ni spolupracovat s koaličními partnery, kteří mají ve svém záměru 
zlepšení životních podmínek občanů celého našeho obvodu. Sdružení 
nezávislých kandidátů uspělo již v minulých komunálních volbách v r. 2002, a to jak 
v Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava, tak i v městě Ostrava. V součas-
né době má tato strana v městském zastupitelstvu náměstka primátora, jednoho člena 
rady města a předsedu finanční komise. Do Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava byli zvoleni v r. 2002 Josef Burkovič a Vlasta Hanousková a po sloučení 
s Evropskými demokraty přibyl k této dvojici Ing. Jiří Zrůnek. Od prosince r. 2004 je 
Ing. J. Zrůnek členem obvodní rady a předsedou finančního výboru, paní V. Hanous-
ková je členkou „majetkové komise“ a pan J. Burkovič zastává funkci místostarosty 
obvodu. Máme zato, že členové naší strany se spolu s ostatními koaličními partnery 
podíleli na pozitivních změnách v našem obvodu v posledních dvou letech a jsme 
připraveni v této práci pokračovat i v dalším volebním období.

Na kandidátce pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava jsou 
kandidáti se zkušenostmi z komunální politiky, ale i noví mladší lidé, kteří chtějí svou 
prací v zastupitelstvu přispět ke zlepšení života občanů našeho obvodu. Naše priority 
jsou možná totožné s prioritami koaličních partnerů, nebo� vycházejí taktéž z vašich 
požadavků a potřeb.
Finanční prostředky chceme vkládat tam, kde je budete nejvíce potřebovat:
V Antošovicích — smysluplně využít i v budoucnu objekt MŠ dle představ místních 
občanů a uvést do kvalitního stavu místní komunikace po dokončení dálnice D47 
V Koblově — dokončit areál MŠ a řešit protipovodňová opatření v oblasti Žabníku
V Hrušově — zlepšit problematiku bezpečnosti a bydlení v problémových částech 
Hrušova
V Muglinově — dokončení sportovního zařízení a enviromentální třídy ZŠ Pěší 
V Heřmanicích — zajistit dopravní propojení Heřmanic spojením „Dědiny a Kolonie“, 
zajistit dokončení projektu a výstavbu kanalizace a dokončení oprav ZŠ Chrustova
V Kunčičkách — dokončení úprav sociálního zařízení ZŠ Škrobálkova 
V Kunčicích — zajistit sportoviště pro děti
Ve Slezské Ostravě — dokončení rekonstrukce ulic Keltičkova a „Obvodová Františ-
kov“, rekonstruovat bytové domy Nová Osada.

Naší hlavní prioritou je spokojenost s životními podmínkami všech občanů našeho 
obvodu. Jejich splnění můžeme realizovat, pokud nám dáte svou důvěru ve volbách 
20. a 21. října, a budete volit kandidáty SNK ED s číslem 5.
 Za SNK ED Josef Burkovič, místostarosta
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Postrádáte ztracenou věc?

Představujeme odbor technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů

 Kanceláře pracovníků tohoto odboru se nacházejí jednak v I. patře úřadu 

Představujeme volební programy politických stran, kandidujících 

KSČM a volby 2006

STRANA PRÁCE
 Strana práce kandiduje v našem obvodu samostatně, do ZMO ale v koalici tří stran ještě 
s Konzervativní stranou a Korunou českou pod názvem Impuls pro Ostravu. 
 Volební program koalice Impuls pro Ostravu pro Zastupitelstvo města Ostravy na volební období 
let 2006—2010.
 Zvolení kandidáti z obvodní kandidátky budou spolupracovat se všemi kolegy v zastupitelstvu, 
kteří se budou chtít podílet vážně na zvelebování obvodu, přičemž víme, že především pro náš ob-
vod platí jeden ze stěžejních bodů volebního programu IpO — generální úklid obvodu. 
 Naši zvolení kandidáti budou podle možností obvodu podporovat a naplňovat volební program 
IpO, který zní: 
 Ostrava má dva základní problémy: totální poddimenzovanost investic ze strany státního rozpočtu a podobně 
jako celá naše země — ztráty veřejných peněz v důsledku nedokazatelné korupce celé ostravské veřejné správy. 
IpO se soustředí na řešení těchto problémů takto: 
 Nebudeme loajální vůči Praze tak jako všechna polistopadová vedení města po odchodu primátora Smejkala. 
Chceme získat ze státního rozpočtu ročně alespoň stejnou částku, kterou dnes rozpočet města má k dispozici. Fi-
nanční škrcení města a celého našeho kraje musí skončit, my se o to chceme postarat. 
Jsme Vám zárukou, že všechny podnikatelské mafie dnes napojené na městské obvody a magistrátní radnici budou 
rozbity. 
 Realizací těchto dvou bodů bude snížena nezaměstnanost v našem městě alespoň na polovinu dnešního stavu. 
Říkáme Vám tedy konkrétně, JAK ji lze výrazně omezit. Není jiné cesty, jak snížit neustálý odliv lidí z Ostravy a JAK 
— z pozice městských politiků — přispět ke snížení nezaměstnanosti. 
Dále zajistíme: 
1/  Generální úklid města — vyčistíme, vyspravíme, vymeteme všechnu nečistotu a špínu, která ve městě zůstává, 

opravíme zbývající chodníky a všechny cesty a cestičky, všechna veřejná schodiště, pěšiny, nadchody a pod-
chody. 

2/  My, Ostraváci, máme kde a co nakupovat — nepovolíme výstavbu ani jednoho nového hypermarketu. 
3/  Nové investice a výrobní aktivity budeme směřovat do starých průmyslových areálů, které vyčistíme i pro tyto 

účely. Do starých průmyslových areálů, kde proběhla zkorumpovaná privatizace 90. let a nic se v nich neděje 
(např. areál Tesla ve Vítkovicích). 

4/  Zrekonstruujeme koupaliště v Radvanicích.
5/  Postavíme ve městě jeden ze stadionů pro naši republiku, na kterém se bude moci hrát mistrovství Evropy ve 

fotbale. 
6/  Necháme zpracovat projekt realizovatelnosti velkého zábavního centra v ostravském regionu, protože jsme jeho 

metropolí. Zábavní park DISNEYLAND u Paříže zaměstnává okolo 10 000 lidí. 
7/  Počet úředníků se v našem volebním období nebude zvyšovat. 
8/  Napojíme Rudnou a cestu na Opavu kolem Krásného Pole. 
9/  Zajistíme urychlení výstavby dálnice a výstavbu prodloužené Místecké s napojením na dálnici (za železnicí 

v úseku Hl. nádr. — Svinov). 
10/  Ceny v MHD zůstanou po celé volební období na dnešní úrovni. 
11/  Všechny městské tělocvičny (ve všech základních školách) budou kromě vyučování otevřeny zdarma pro veřej-

nost celý rok. 
12/  Vstup investic do města budeme posuzovat velmi obezřetně s vědomím, že česká pracovní síla nesmí být do 

budoucna posuzována jako zdroj levné nekvalifikované síly s představou brzkého přechodu investic dále na 
východ. 

13/  Zajistíme vyčištění všech starých ekologických zátěží (podobně jako Karolina) ve městě. 
14/  Postavíme sochu generálu Heliodoru Píkovi a Petru Cingrovi; památník pěti ostravským občanům (Jan Buchal, 

Miloš Morávek, Miroslav Sýkora, Ladislav Cée, Josef Polomský) zavražděným v padesátých letech komunistic-
kými soudy. 

 Praha počká, my ne 
Na starostu obvodu Slezská Ostrava kandiduje ing. Zdeněk Sirůček, náměstek primátora města z roku 1990.

Radoslav Štědroň, kandidát na primátora Impulsu pro Ostravu do voleb X/2006

Národní strana (NS)
předsedkyně Mgr. Petra Edelmannová

 Národní strana se považuje za nositelku historických národních a ná-
rodoveckých tradic, za nástupce českých vlastenců, kteří po staletí tvoři-
li a bránili naši suverenitu, samostatnost a národní identitu. Program pro 
město Ostravu a jeho obvody je měnný v návaznosti na společenský 
vývoj a na potřeby občanů.
 Jedním z bodů našeho programu je snížit počet obvodů. V předmi-
nulém volebním období se to nepodařilo, i když byly propočty přes 130 
milionů Kč ročně. V současné době, kdy je více místostarostů a vyš-
ší částky za práci v komisích, ta částka bude mnohem vyšší, která se 
může dát do jiných sfér, a to do činnosti náplní volného času mládeže 
a dětí. Tzn. vybudování klubů mladých v obvodech, kde se mladí lidé 
mohou zabavit za pomoci graduovaných odborníků. Akce lze využít i ve 
školách, které patří obci.
 Omezit výjezdy zastupitelů do zahraničí pro zkušenosti, které stojí 
peníze, ale přínos pro město minimální. Je třeba myslet na chytré a pra-
covité lidi, kterým zastupitelstva musejí vytvořit podmínky, aby mohli své 
tvůrčí schopnosti uplatnit. Úřady musejí být institucemi pro lidi. Budování 
„průmyslových zón“ neprovádět na ornici, ale využívat objekty a pozemky, 
kde kdysi byla provozována činnost. Městská policie nebude pokutovat 
občany, kteří mají problémy s chůzí po schodech (podchody), těm bude 
nápomocna, ale hlavně se zaměří na asociální živly, kteří vytvářejí čer-
né skládky, dělají nepořádek na různých lokalitách, na nádražích apod.
 Taktéž se mění věkové složení občanů. Pro důchodce rekonstruovat 
penziony a pro narozené děti zajistit prostory pro předškolní výchovu, 
kterých je citelný nedostatek, včetně dětských areálů, které je třeba tak-
též rekonstruovat.
 Závěrem: chceme i nadále žít s denními problémy a schopnostmi 
našich občanů, pomáhat řešit a vytvářet podmínky pro spokojený život. 
Máme na paměti, že jen spokojený a klidný občan je schopen vytvářet 
hodnoty, které by z naší země vytvořily silný a nezávislý stát.

Vilém Fronček,
lídr NS za Slezskou Ostravu

www.narodni-strana.cz

Volební program politické strany je nabíd-
kou služeb občanům v každém městě, měst-
ském obvodě, městské části. Je to však také 
závazek členů zastupitelstva, kteří získali od 
občanů mandát pro práci v nadcházejícím vo-
lebním období. Tento závazek se týká splnění 
volebního programu, který strana předložila 
svým voličům. Pro období 2006 až 2010 se 
o Vaši přízeň chce ucházet také volební strana 
KSČM. Z tohoto důvodu Vám chceme přiblížit 

naše představy o práci v nadcházejícím volebním období.
Strana KSČM chce spolupracovat se všemi členy politických stran, kteří obdrží 

mandát od voličů a budou se podílet na rozhodování o prioritách rozvoje měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Strany, které získají mandát od občanů, by měly 
po volbách zapomenout na volební tahanice, měly by se semknout a společně 
řešit všechny důležité situace a problémy. Politické soupeření výsledkem voleb 
končí. Nastupuje realita a práce. Práce v obvodním zastupitelstvu je práce pro 20 
tisíc občanů našeho obvodu. Je to práce zodpovědná a psychicky náročná. Člen 
zastupitelstva nemůže myslet jen na sebe a na svou rodinu, ale musí mít neustále 
na paměti všechny občany. Musí přemýšlet o tom, zda to, co chce prosadit, je pro 
ně to nejlepší, nejdůležitější. 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava je tvořeno 35 členy růz-
ných politických stran a hnutí. Každý člen má svůj názor a představu, co by se 
mělo v našem obvodě změnit, opravit, vybudovat a má také představu o tom, 
jak toho dosáhnout. Protože náš městský obvod je velmi rozsáhlý, liší se priority 
členů zastupitelstva podle lokalit, ve kterých zastupitelé bydlí. Není proto lehké 
naplánovat akce tak, aby všichni dosáhli svých cílů ihned. Musí se plánovat po-
stupně, někdo musí ustoupit od svého záměru a dá za pravdu ostatním, jiný svou 
myšlenku prosadí. Na nikoho se však nesmí zapomenout. Odsunuté akce se musí 
zrealizovat v následujícím roce, případně dalších letech.

Všechno nejde najednou. Nejprve je nutné zajistit to, co 
je nezbytné pro každodenní potřeby občanů, dále zajistit 
záchovnou údržbu majetku, který má městský obvod ve 
správě, a teprve potom se může přemýšlet o nových investi-
cích, které obvod potřebuje.

Závisí to však na objemu finančních prostředků, které jsou potřebné k za-
jištění naplánovaných akcí. Menší akce může městský obvod zajistit ze svého 
rozpočtu. Objemově větší akce musí realizovat ve spolupráci s městem Ostravou, 
případně ve spolupráci s ministerstvy ČR a dnes již také za pomoci prostředků 
z Evropské unie.

V každém případě potřebuje městský obvod ve svém zastupitelstvu kvalifi-
kované odborníky v různých profesích, aby dokázali pro svůj obvod naplánovat 
potřebné akce, získat na ně finanční prostředky a tyto akce také úspěšně zrealizo-
vat. Z tohoto důvodu jsme věnovali velkou pozornost při sestavování kandidátky 
KSČM. Vybírali jsme svědomitě, tak aby byli zastoupení odborníci různých profesí, 
ale také lidé, kteří mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu městského obvodu.

Nabyté zkušenosti je potřebné předat mladší generaci. Máme proto na naši 
kandidátce také hodně mladých lidí. Chtějí pracovat v zastupitelstvu a spolu-
rozhodovat o tom, jak bude náš obvod v budoucnu vypadat, jak se v něm bude 
lidem žít. My starší jim budeme předávat své zkušenosti, oni tyto naše zkušenosti 
zhodnotí, tvořivým způsobem obohatí o své poznatky a názory, a výslednému 
rozhodování dají směr podle nových, moderních potřeb občanů. 

Všichni společně však budou prosazovat to, co je nutné pro spokojený život 
většiny občanů, pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, pro rozvoj předností 
našich dětí , tak abychom si na konci volebního období mohli říci:

„Tyto čtyři roky práce jsme věnovali občanům městského obvodu Slezská Os-
trava. Pracovali jsme poctivě, starali se , aby život všech v tomto, našem obvodě, 
byl pěkný, příjemný a přece jen o trošičku lepší než před čtyřmi lety. Prožili jsme 
další krásné období, ve kterém se nám možná nepodařilo vše, co jsme chtěli , ale 
za to, co jsme udělali, se nemusíme stydět.“ 

Pěkný společný život všech občanů Slezské Ostravy chceme zajišťovat, mimo jiné, také na základě našeho volebního programu. Z něj ve stručnosti uvádíme to nejdůleži-
tější, co chceme a budeme také prosazovat: 
1. Realizaci a dokončení kanalizace v celém obvodě Slezská Ostrava.
2. Opravu místních komunikací tak, aby řádně sloužily potřebám občanů.
3. Pokračování oprav a údržby bytového fondu. Vyčlenění části fondu pro sociální byty s možností nižšího nájemného. 
4. Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelské činnosti v oblastech Hrušova, Kunčic, Zárubku. Tím také napomáhat k vytváření nových pracovních míst.
5. Zajištění bezpečnosti občanů ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.
6.  Podporu školství v oblasti výchovy dětí, zejména při akcích pro děti pořádaných školou, ale i jinými subjekty. Podporovat zájmové společenské organizace pro děti 

a mládež.
7.  V rámci ekologie a životního prostředí budeme zajišťovat údržbu zelených ploch, čištění komunikací , likvidaci černých skládek. Budeme postihovat znečišťovatele 

ulic, veřejných prostranství. Budeme působit na majitele nemovitostí, aby řádně prováděli údržbu svého majetku.
8.  I přes tíživou energetickou a ekonomickou situaci v dopravě zajistíme udržení dopravní obslužnosti. Ve spolupráci s městem Ostravou a Dopravním podnikem  

Ostrava, a.s., budeme hledat taková řešení, která pomohou zlepšit dopravní situaci v oblastech, kde doprava nevyhovuje potřebám občanů.
9. Budeme kontrolovat řádné hospodaření se svěřeným majetkem. Zamezíme spekulativním prodejům majetku.
10. Zajistíme dostupnost zdravotní péče pro naše občany.
11.  Budeme pořádat společné besedy s občany v každém katastrálním území dvakrát ročně. Budeme spolupracovat s občany, pomáhat jim vyřešit závažné problémy 

v co nejkratší době.
12. Řešení otázky národnostních menšin, převážně v oblastech Hrušova, Muglinova, Zárubku. 

 Stručně jsme Vám představili program strany KSČM. Nastiňuje to nejdůležitější, co je třeba zajistit pro plnohodnotný život všech občanů. Protože náš obvod je rozsáhlý 
a v každé lokalitě jsou odlišné problémy, různé potřeby oprav a realizace investic, je náš volební program dále rozpracován podrobně, tak aby plně zajistil potřeby 
v jednotlivých oblastech městského obvodu Slezská Ostrava.

„Volte správně. Vaše volba rozhoduje.“
Za kandidáty KSČM 
Ing. Justina Kamená

Volební příspěvky jsou řazeny podle vylosovaných čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava. Své volební příspěvky nedodaly ve stanoveném termínu KDU-ČSL (vylosované číslo 1) a Strana zelených (vylosované číslo 4). Za obsah zodpovídají 



Letem světem — kaleidoskop úspěchů a pohledů ze života Slezské Ostravy
Vážení spoluobčané a třeba i příležitostní čtenáři,
předkládáme Vám na vloženém listě barevnou přílohu s momentkami ze života našeho městského obvodu za poslední 2 roky. Fotografie z redakčního archivu jsou vlastně doplněním článku „Ohlédnutí“ z mi-
nulého čísla našich Slezskoostravských novin. Sami vidíte, že náš obvod žije, a je jen na Vás, abyste sami posoudili, co je dobře uděláno, případně co je třeba zlepšit. Svůj návrh můžete předložit třeba i tak, že 
přijdete 20. 10. či 21. 10. 2006 k volbám, a podpoříte tak svým hlasem některou ze stran, které kandidují do zastupitelstva našeho obvodu. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava
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do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

Představuje se Vám

Česká strana sociálně demokratická
 Česká strana sociálně demokratická je stranou, která pracuje a chce nadále pracovat 
pro všech 21 tisíc občanů našeho městského obvodu. Jsme stranou, která preferuje, aby 
na její kandidátce byli zastoupeni naši občané i nestraníci napříč ze všech katastrálních 
území, tedy od Antošovic až po Kunčice. Má to tu výhodu, že mohou jako zastupitelé ihned problémy buď 
na místě řešit, anebo je přenášet okamžitě na radnici.
 Za poslední 2 roky, kdy jsme ve vedení radnice, došlo ve Slezské Ostravě k výrazným změnám k lep-
šímu. Podařilo se nám zajistit nebývalé množství financí, které byly vloženy do rozvoje obvodu. Jen 
v letošním roce to bylo rekordních 110 mil. Kč, které jsme smysluplně proinvestovali ve všech 8 částech 
našeho obvodu.
 V započaté práci chceme pokračovat ve vedení radnice a obvodu nadále i proto, neboť máme reálné 
předpoklady, že naši kandidáti za ČSSD Slezská Ostrava uspějí i ve volbách do městského zastupitelstva 
a pomohou tak zcela určitě v zajištění dalších finančních prostředků pro náš obvod v dalších letech.

 Naše priority jsou:
v Antošovicích – udržet chod MŠ, prosadit a realizovat výstavbu 
rekreačního areálu s autokempinkem u Koblovských jezer
v Koblově – dořešit problematiku protipovodňových opatření 
a prosadit stavbu sypané hráze 
v Hrušově – zajistíme zbourání vybydlených domů na Pláničko-
vě ulici a celkovou estetizaci bydlení, důsledně budeme bojovat 
s neplatiči a nepřizpůsobivými občany, budeme nekompromisně 
postupovat v souladu s občanským zákoníkem jak při přidělování, 
tak i při odebírání bytů, na všechny občany budeme mít stejný 
metr
v Muglinově – zrekonstruujeme KD na víceúčelové zařízení s re-
staurací, bowlingem a fitcentrem 
ve Slezské Ostravě – přičiníme se o vznik centra Slezské Ostravy 
v okolí budovaného rezidenčního obytného domu pro 130 rodin 
na Michálkovické ulici místo bývalé HGF, budeme podporovat řadovou výstavbu RD a klidovou zónu 
v okolí Keltičkovy ulice
v Heřmanicích – zajistíme dokončení projektu a následné odkanalizování Heřmanic
v Kunčičkách – pro zvýšení bezpečnosti občanů zřídíme služebnu Městské policie a zasadíme se o pře-
sídlení i Policie ČR z Kunčic do Kunčiček, zbouráme bývalé kino Horník a na jeho místě zřídíme hřiště 
pro děti
v Kunčicích – vybudujeme chybějící hřiště a sportoviště pro děti.

 Plošně celým obvodem budeme financovat dokončení oprav všech MŠ a ZŠ našim potomkům. Bude-
me pokračovat v budování cyklostezek napříč celým obvodem. Dominantou všech společenských akcí, 
které jsme pro Vás, naše spoluobčany, vloni a letos zavedli, a ve kterých budeme pokračovat, budou akce 
na Slezkoostravském hradě, v ZOO a v naší jedinečné obřadní síni, a věříme, že i v nové galerii na radni-
ci, kterou tímto chceme vybudovat jako hlavní kulturní stánek nejen našeho městského obvodu.

 Vážení spoluobčané,
pracujeme kolektivně, podpořte náš tým svým hlasem. Máme číslo 7, věříme, že toho můžeme s Vaší 
pomocí dosáhnout, pokud nám dáte důvěru a zvolíte celou naši kandidátku!

Za celý kolektiv lídr ČSSD Slezská Ostrava
Miroslav Vojkovský 
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jednotlivé politické strany. Strana práce: vylosované číslo 2, Národní strana: vylosované číslo 3, SNK — ED: vylosované číslo 5, KSČM: vylosované číslo 6, ČSSD: 
vylosované číslo 7, ODS: vylosované číslo 8.

 Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, škol-
ství a kultury oznamuje, že mu byly v poslední době oznámeny a předány do úschovy tyto nalezené 
věci, jejichž vlastník není znám. Bližší informace získáte na tel. č. 599 410 079.

Číslo datum nalezená věc doba uplynutí úschovy
4/06 24.04.2006 železný šrot 24.10.2006
7/06 22.05.2006 měděný plech 22.11.2006 
9/06 01.06.2006 tiskárna HP DESKJET 01.12.2006 
10/06 23.06.2006 pánská peněženka 23.12.2006 
11/06 28.06.2006 kanalizace ul. Frýdecká, Rajnochova, Bořivojova 28.12.2006
12/06 30.06.2006 pokojová květina v květináči 30.12.2006 
13/06 03.07.2006 kanalizace ul. Slívova a Jan Maria 03.01.2007
14/06 04.07.2006 2 ks hliníkových kol s pneu 04.01.2007 
15/06 11.07.2006 2 ks želv čtyřprstých 11.01.2007
16/06 26.07.2006 dvoukolový vozík + 2 ks klíčů 26.01.2007
17/06 26.07.2006 vrak vozidla FIAT 26.01.2007
18/06 04.08.2006 1 ks želvy čtyřprsté 04.02.2007
19/06 22.08.2006 malý pes s postrojem, kříženec, barva zlatá 22.02.2007
20/06 25.09.2006 měděný vodič 25.03.2007
21/06 26.09.2006 pánské náramkové hodinky 26.03.2007

Miriam Skybová
pověřená úřední osoba odboru vnitřních věcí, školství a kultury

Postrádáte ztracenou věc?

 Vzhledem k tomu, že v našem obvodu ne-
ustále stoupá počet kapesních krádeží, chtěl 
bych upozornit občany na několik problémů. 
Z prováděné analýzy zejména vyplynulo, že ke 
kapesním krádežím dochází především v hro-
madných dopravních prostředcích, čili v našem 
obvodě zejména v trolejbusových linkách, pří-
padně tramvajích, které mají konečnou zastáv-
ku na Hranečníku. Příčinou těchto krádeží je to, 
že občané věnují svým osobním věcem malou 
pozornost. Pachateli takovýchto trestných činů 
jsou často nezletilí či mladiství, zaměřující se 
zejména na seniory, a to převážně na ženy, 
ale také na školáky a studenty středních škol.
 Chtěl bych tedy požádat všechny spoluob-
čany o pomoc v boji proti této trestné činnosti 
a apelovat na ně: hlídejte si pečlivěji své osobní 

věci, zejména doklady, mobily, peněženky a jiné 
osobní cennosti. Všímejte si více spolucestují-
cích v hromadných dopravních prostředcích, ze-
jména těch, kteří se chovají podezřele a vyvolá-
vají tlačenice. Upozorněte případně cestující na 
to, že mají otevřenou kabelku, batoh apod. Ja-
kékoliv poznatky k bližší identifikaci pachatelů 
sdělte policii, která se snaží, aby počet kapesních 
krádeží byl co nejnižší, ale bez pomoci vás, ob-
čanů, se jí to v žádném případě nemůže podařit.
 Nedávejte zlodějům šanci a chraňte si své 
osobní věci.

mjr. Bc. Josef Pekárek
vedoucí obvodního odd. PČR Slezská Ostrava

(redakčně upraveno)

Policie varuje

Co musí splnit žadatelka: 
 Pro kladné vyřízení žádosti o výplatu rozdílu 
nebo nevypláceného vdovského důchodu jsou 
nutné následující podmínky:
-  datum úmrtí manžela musí být před 1. lednem 

1996
-  datum přiznání vdovského důchodu musí 

spadat do období před 1. lednem 1996 (poz-
dější datum může být jen tehdy, byl-li obno-
ven původní nárok)

-  musí jít o souběh se starobním nebo invalid-
ním důchodem

-  výše vdovského důchodu musí být z důvodu 
souběhu omezena nebo nevyplácena

-  pokud vdovský důchod nebyl vyplácen, musí 
být prokázáno trvání nároku na vdovský dů-
chod k datu 1. července 2006.

Jak požádat o úpravu důchodu
 O tuto úpravu je třeba požádat plátce dů-
chodu. Pokud je plátcem ČSSZ, doporučuje se 
podat žádost prostřednictvím okresní správy so-
ciálního zabezpečení příslušné podle místa trva-
lého pobytu žadatelky. (Pro obyvatelky našeho 
obvodu je to Okresní správa sociálního zabezpe-
čení v Ostravě, Zelená 34a – zastávka tramvaje 
„Krajský úřad“ (tramvaj č. 4, 8, 9, ...).

Pokud je část vdovského důchodu vyplácena, 
žádost o výplatu rozdílu obsahuje:
- příjmení, jméno, popř. titul žadatelky
- rodné číslo žadatelky
-  datum uplatnění nároku a datum sepsání žá-

dosti
-  údaje o zástupci, byla-li žádost uplatněna 

v zastoupení, tj. příjmení, jméno a titul a ad-
resu, na kterou má být zaslán opis rozhodnutí 
a oprávnění k zastupování.

Žádost o uvolnění výplaty vdovského důchodu 
dále obsahuje:
-  údaje o zemřelém manželovi, tj. rodné číslo, 

příjmení, jméno, titul, datum a místo narození
-  datum a číslo jednací rozhodnutí, kterým bylo 

o nároku na vdovský důchod rozhodnuto
-  čestné prohlášení o tom, že od smrti manžela 

neuzavřela vdova nové manželství.

 Při splnění všech zákonem daných podmínek 
se výsledná částka přizná, nebo se na ni upraví 
výše vdovského důchodu od splátky důchodu 
splatné v červenci 2006 (za předpokladu, že ná-
rok na vdovský důchod po celou dobu nepřetrži-
tě trval).
 Nárok na výplatu upravené výše počínaje čer-
vencem 2006 by zanikl, pokud by byla žádost 
podána až v srpnu 2009 nebo později.
 Podle materiálu z časopisu Národní pojištění 
7-8, 2006.
Formulář lze získat také na: http://www.cssz.cz

Bc. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí

Úpravy některých vdovských důchodů
 Od 1. července 2006 mohou některé vdovy požádat o přepočet vdovských důchodů. Před 
1. lednem 1996 existovala v tehdejším znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 
i v zákonech předcházejících tomuto zákonu, řada ustanovení, která omezovala výši vdovské-
ho důchodu vypláceného v souběhu s přímým důchodem ovdovělé ženy. Dnem 1. července 
2006 nabylo účinnosti jedno z ustanovení zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících 
s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Citáty k zamyšlení
-  Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat 

to, co by si měli udělat sami!

(Abraham Lincoln)

-  Klademe-li si malé cíle - máme malé výsled-

ky, vysoké cíle stojí větší námahu, ale o to

větší jsou výsledky.   Vybral Ing. Jiří Šárek

„S námi Slezská už jen hezká“

Celý volební program ODS Slezská Ostrava brzy naleznete ve svých schránkách.



 Pod takovýmto názvem probíhá již pátý rok 
na území Ostravy projekt občanského sdružení 
Senior servis dotovaný Magistrátem města Os-
travy a Ministerstvem vnitra ČR. V jeho rámci 
působí asi stovka dobrovolníků, kteří bez náro-
ku na odměnu navštěvují osamělé seniory v do-
mácnostech a v ústavech sociálního charakteru. 
Stávají se tak 1x týdně jejich společníky, dopro-
vázejí je na procházku či k lékaři, předčítají jim 
a poskytují různé drobné služby. Dobrovolníci 
mají hrazeno místní jízdné, po dobu výkonu 
dobrovolnické služby jsou pojištěni a 4x do roka 
se zúčastňují doškolování a výměny zkušeností.
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Bývalý Učitelský ústav asanován

Dobrovolníci – společníci osamělých seniorů
 Ještě před pěti lety nebylo zřejmé, zda bude 
někdo ochoten do takové činnosti se zapojit. 
Dnes je však už patrné, že pro řadu lidí může 
být taková služba potěšením. Chcete-li i Vy pa-
třit mezi nás, můžete zavolat na telefonní čísla 
776 774 157, 603 887 684, 776 347 326 (stačí 
prozvonit), ve večerních hodinách také na číslo 
596 246 045. Výše uvedené občanské sdružení 
pořádá také od října v budově ostravsko-opav-
ského biskupství kurz trénování paměti. Bližší 
informace lze získat na tel. č. 776 763 519.

Ing. Jiří Krupička
předseda

 Nedávno proběhla asanace bývalého Učitel-
ského ústavu ve Slezské Ostravě na Michálkovic-
ké ulici, aby bylo uvolněno místo pro výstavbu 
rezidenčního domu se 130 bytovými jednotka-
mi. A jaká byla historie tohoto ústavu? Popi-
suje ji Vítězslav Tomečka ze Slezské Ostravy:
 Prvním podnětem pro vznik stavby se stala 
nutnost přemístění českého oddělení Učitelské-
ho ústavu v Opavě, otevřeného v roce 1904, 
jehož existenci ohrožovaly národnostní nesho-
dy mezi opavskými Němci a Čechy. A tak byla 
v roce 1906 postavena novobarokní budova 
Učitelského ústavu polskoostravskou stavební 
firmou K. Rossmann a E. Vojtek. Vedle učeben, 
kabinetů a tělocvičny se tu nacházela i dvorana 
s jednoduchým oltářem, v níž se studenti účast-
nili bohoslužeb, koncertů a dalších veřejných 

 Nový školní rok už začal také pro děti a za-
městnance Diagnostického ústavu pro mládež, 
SVP a školní jídelny na Škrobálkově ulici v Os-
travě-Kunčičkách.
 Pro nezasvěcené čtenáře je potřeba připo-
menout, že jsme školské zařízení, poskytující 
ambulantní i internátní péči dětem s výchov-
nými problémy ve věku do 18 let, které jsou 
u nás umisťovány na základě dohody s osobami 
odpovědnými za výchovu, nebo v souladu se 
soudním rozhodnutím o předběžném opatření, 
nebo ústavní výchově. U nás pak děti absolvu-
jí komplexní diagnostiku a jsou umisťovány do 
dětských domovů, výchovných ústavů nebo zpět 
do rodin. 
 V loňském roce jsme oslavili dvacáté výročí 
vzniku DÚM a letos tedy vstupujeme do druhé 
„dvacetiletky“ naší činnosti. Naše děti se v uply-
nulém školním roce zúčastnily celé řady kultur-
ních a sportovních akcí, které přispívají k upev-

ňování sociálních návyků, k většímu rozhledu 
a pochopení zdravého způsobu života. Pravi-
delně navštěvujeme fotbalová utkání ostravské-
ho Baníku a Vítkovic, docházíme do ostravské 
ZOO a nechybíme ani na žádném hokejovém 
utkání HC Vítkovice. Touto cestou bychom rádi 
poděkovali těmto subjektům za umožnění bez-
platných vstupů na jejich akce. Dalším z mnoha 
vstřícných partnerů, se kterým spolupracujeme, 
je rádio Čas. Díky takovéto pomoci potom do-
kážeme dětem nabídnout opravdu pestrou směs 
akcí, které napomáhají k dosažení pozitivních 
změn v jejich chování. Všichni věříme, že ná-
sledující školní rok 2006/2007 bude úspěšný jak 
ve školní, tak i mimoškolní činnosti, a přinese 
našim chlapcům a děvčatům spoustu zážitků, 
hezkých chvil a moře poznání, které pak doká-
žou uplatnit ve svém dalším životě.
 Pokud chcete vědět více, klikněte na www.
dum-ostrava.cz. Bc. Pavel Krol

 V loňském roce oslavil Muglinov 700. výro-
čí od první písemné zmínky o obci. Tímto jubi-
leem se nechali inspirovat dva známí ostravští 
výtvarní umělci – malíři Miroslav Grabovský 
a Josef Czyž. Oba, inspirováni malebností obce, 
vytvořili v roce 2005 několik malířských děl.
 Dvě reprodukované ukázky obrazů přibližují 
osobnost jednoho z nich – malíře Josefa Czyže, 
který dnes žije a tvoří v Ostravě-Porubě. Narodil 
se v roce 1934 v Petrovicích u Karviné, v letech 
1953/57 absolvoval školu uměleckých řemesel 
v Brně, obor malby. V ostravském uměleckém 

životě je znám jako i jako krajinář, kterého 
k umělecké tvorbě inspiruje především Ostrava 
a nejbližší okolí města. Erudovaný, malířsky bo-
hatý projev, plný hutné pastózní malby, uplat-
ňuje ve všech svých dílech. Josef Czyž je malí-
řem klidu, kterého lákají poetické a málo známé 
motivy. Jeho obrazy s tématikou Muglinova 
– „Kaplička svaté Anny“ a „Hostinec u Chvost-
ků“ jsou poznamenány typickým malířovým ru-
kopisem a bohatou škálou barevných tónů, které 
v současném období své tvorby upřednostňuje.

Česlav Pietoň

vystoupení. Ve vestibulu byla pamětní deska, 
kde slova J. A. Komenského vyjadřovala hlav-
ní poslání tohoto ústavu: „Pod nebem jiné cesty 
k napravení zašlostí našich není, jedině mládeže 
dobré vedení.“ V roce 1911 budovu zabralo dív-
čí lyceum, které bylo přeměněno v letech 1920–
1921 na dívčí reálné reformní gymnázium.
V letech 1908–1912 zde byla zřízena dívčí od-
borná škola v Polské Ostravě. Dívky zde zís-
kávaly odborné vědomosti a znalosti ve vztahu 
k vedení domácnosti, šití, vaření aj. Později 
došlo ke sloučení odborné školy pro ženská po-
volání a školy stejného typu ve Vítkovicích na 
vyšší zdravotní školu.
 Před 65 lety jsem na Učitelském ústavu stu-
doval. V roce 1941 po přijímacích zkouškách 
a pohovorech jsem byl přijat do I. ročníku Uči-
telského ústavu ve Slezské Ostravě. Ve třídě 
nás bylo 29 studentů. Zvláště vřele vzpomínám 
na pana profesora Jana Šoupala, znalce hudby 
a zpěvu, dirigenta Pěveckého sdružení morav-

ských učitelů. S jeho souborem jsem také zpíval 
a zažil mnoho exkluzivních koncertů.
 Potom přišel rok 1942, kdy jsme jednoho 
dne byli zavoláni na nádvoří školy a německý 
důstojník nám oznámil, že Učitelský ústav je 
uzavřen pro německé vojenské účely. Muse-
li jsme se rozhodnout, zda chceme pokračovat 
ve studiu v Brně, nebo na Masarykově koedu-
kačním učitelském ústavu ve Valašském Me-
ziříčí. Pochopitelně jsme volili tehdejší druhou 
alternativu. A zde to byl náš profesor biologie 
Ladislav Hradský, který nás neopustil a odešel 
s námi do valašské metropole. Pamatuji si, že 
nás několik na nákladní auto nakládalo mate-
riál, nábytek a pomůcky u Učitelského ústavu 
a na otevřené korbě jsme jeli do nového půso-
biště. Byla to pro nás velmi těžká doba. Museli 

jsme si najít ve Valašském Meziříčí ubytování, 
zajistit stravování apod. Navzájem jsme si po-
máhali. Učitelský ústav se pro nás stal klidným 
ostrůvkem uprostřed rozbouřeného moře násilí 
a zloby. Měli jsme na mysli slova profesora Z. 
Hrubého: „...abyste zavzpomínali na mladá léta, 
v nichž jste ještě nepoznali zklamání a hořkost 
života a nebyli zatížení břemenem svých smut-
ných zkušeností a trapných omylů…“ Byl to 
zanícený přírodovědec a vynikající metodik. 
Zemřel v Praze ve věku 95 let v roce 2001.
V závěru svých studií dočkali jsme se onoho na-
dějného srpna roku 1945, kdy jsme odmaturova-
li a nastoupili na místa našich učitelů, abychom 
šířili vlastenectví.
 (Fota: archiv SON)
P.S. Po 2. světové válce byl tento objekt sídlem 
Hornicko-geologické fakulty VŠB Ostrava. Je-
dinou památkou po Učitelském ústavu zůstaly 
dvě pamětní desky se slovy Komenského, které 
budou uchovány pro budoucí generace.

Začátek školního roku v DÚM v Kunčičkách

Muglinov v obrazech


