
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 21. prosince 2006 od 
15 hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné.

Ročník XIV / listopad 2006 / zdarma

 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská 
Ostrava na svém 1. (ustavujícím) zasedání dne 
8. 11. 2006 v KD v Muglinově vzalo mj. na 
vědomí, že starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava pan Miroslav Vojkovský obdržel 7. 11. 
2006 písemnou rezignaci členky zastupitelstva 
MVDr. Barbory Jelonkové, zvolené za stranu 
ČSSD, na její mandát, a že dnem 8. 11. 2006 
nastoupila na uprázdněný mandát jako 1. ná-
hradník z kandidátní listiny téže volební strany 
Miroslava Majovská,
-  stanovilo počet členů Rady městského obvo-

du Slezská Ostrava (11) a počet dlouhodobě 
uvolněných členů zastupitelstva (4),

-  zvolilo starostou městského obvodu Slezská 
Ostrava Miroslava Vojkovského a místosta-
rosty: MUDr. Hanu Herákovou, Radima 
Šlachtu a Ing. Antonína Maštalíře, a další 
členy Rady městského obvodu Slezská Os-
trava: Ing. Vladimíra Cigánka, Mgr. Ma-
rii Gospošovou, Karla Košťála, Radomíra 
Mandoka, Ing. Miroslava Michalíka, Hanu 
Mockovou, Ing. Petra Škapu,

  - předsedou finančního výboru Ing. Jiřího 
Šárka a členy: Editu Bikovou, Rostislava 
Dlouhého, Ing. Vladimíra Prsteckého, Petra 
Zezulčíka,

  - předsedou kontrolního výboru Ing. Pe-
tra Kudelu a členy: Ing. Justinu Kamenou, 
Ing. Danu Kellerovou, Jana Kryštofa, Rado-
míra Mandoka.

Z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva

Miroslav VOJKOVSKÝ
STAROSTA MĚSTSKÉHO OBVODU
SLEZSKÁ OSTRAVA
 Narodil se v roce 1946. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu chemickou v Přerově a po 
ukončení základní vojenské služby nastoupil 
službu u Policie ČR v Ostravě. Při zaměstnání 
vystudoval i Střední ekonomickou školu v Par-
dubicích. V letech 1976–1980 pracoval jako 
hospodář ve Fakultní nemocnici Olomouc, PL 
Šternberk, a od roku 1980 pak v Moravských 
chemických závodech v Ostravě. Je rozvedený 
a má jednoho syna.
 Od roku 1990 je členem ČSSD a členem Za-
stupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, 
od roku 1992 členem Rady městského obvodu 
Slezská Ostrava. 
 Zastával funkci místostarosty a od roku 2004 
funkci starosty městského obvodu Slezská Os-
trava. V letošním roce byl opětovně zvolen sta-
rostou městského obvodu Slezská Ostrava.

Slezská Ostrava pro nové volební období 2006—2010
Představujeme vám starostu a místostarosty městského obvodu

 Na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovi-
cích se ve dnech 13. až 15. listopadu uskutečni-
lo republikové finále soutěže Asociace školních 
sportovních klubů ČR ve fotbale. Organizáto-
rem akce, z pověření výkonného výboru AŠSK 
ČR v Praze, byl Školní sportovní klub Střední 
školy z Kunčic.
 Pořádání významné sportovní a společenské 
akce v Ostravě navazuje na vítězství této ško-

Republikové finále soutěže AŠSK v kopané se uskutečnilo v Ostravě
ly v republikovém finále v roce 2005 
s následnou účastí na mistrovství svě-
ta středoškolské mládeže v loňském 
roce v Dánsku. 
 Finanční podpora byla poskytnu-
ta z prostředků grantů a účelových 
dotací Moravskoslezského kraje, sta-
tutárního města Ostrava a městského 
obvodu Slezská Ostrava. Záštitu nad 

turnajem převzali náměstky-
ně hejtmana Moravskoslez-
ského kraje PhDr. Jaroslava 
Wenigerová a představitelé 
statutárního města Ostrava. 
Vítěz republikového finále 
v Ostravě se zúčastní Mis-
trovství světa středních škol 
v kopané, které se uskuteční 
příští rok v Chile. 

Po dvoudenním klání, které zahájil 
starosta městského obvodu Slezská Os-
trava Miroslav Vojkovský, turnaj vy-
hráli žáci naší školy, na druhém místě 
skončilo družstvo Obchodní akademie 

MUDr. Hana HERÁKOVÁ
I. MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÉHO
OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA 
 Narodila se v roce 1952. Po ukončení studia 
na gymnáziu byla přijata na Lékařskou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci, obor stoma-
tologie, a v roce 1975 studium ukončila pro-
mocí. Následně nastoupila jako obvodní zubní 
lékařka v Ostravě. Od roku 1997 provozuje 
soukromou zubní praxi. Je rozvedená, má jednu 
dceru.
 Do politického života aktivně vstoupila v ro-
ce 1990, když byla zvolena členkou Zastupitel-
stva města Ostravy. Je členkou ODS.
 V letošním roce byla zvolena I. místostarost-
kou městského obvodu Slezská Ostrava. Z titulu 
své funkce má na starosti zabezpečení konkrét-
ních úkolů v samostatné působnosti na úseku 
majetkové správy, na úseku financí a rozpočtu 
a na úseku výstavby, životního prostředí a vod-
ního hospodářství.

Radim ŠLACHTA
II. MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÉHO
OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA 
 Narodil se v roce 1959. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu stavební v Ostravě a v sou-
časné době končí studium v Ústavu soudního 
inženýrství v Brně, obor soudní znalec – oce-
ňování nemovitostí a expertní činnost ve sta-
vebnictví. V minulosti byl zaměstnancem např. 
Technických služeb či Státního podniku bytové-
ho hospodářství v Ostravě. Je rozvedený, má tři 
děti.
 Od roku 1995 je členem ODS a v letech 
1998–2002 byl zastupitelem městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.
 V letošním roce byl zvolen II. místostarostou 
městského obvodu Slezská Ostrava. Má svěře-
no zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích 
– technické správy komunikací, zeleně a hřbito-
vů, na úseku sociálních věcí a na úseku vnitř-
ních věcí.

Ing. Antonín MAŠTALÍŘ
III. MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÉHO
OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA
 Narodil se v roce 1953. Vystudoval Vysokou 
školu zemědělskou v Brně. Po ukončení studia 
zastával různé ekonomické funkce v podnicích 
a firmách na Ostravsku, následně se stal osobou 
samostatně výdělečně činnou. Je svobodný, bez-
dětný.
 Je členem ČSSD, od roku 2002 je členem 
Rady a Zastupitelstva městského obvodu Slez-
ská Ostrava a od roku 2004 zastával funkci II. 
místostarosty téhož obvodu. V letošním roce se 
stal zastupitelem města Ostravy a současně byl 
opětovně zvolen jako místostarosta městského 
obvodu Slezská Ostrava. Má svěřeno zabezpe-
čování konkrétních úkolů na úseku technické 
správy budov, na úseku investiční činnosti a na 
úseku školství a kultury.

ELDO z Brna a třetí byli chlapci ze zlínské Ja-
zykové školy. Ceny nejlepším předávali mís-
tostarostka městského obvodu Slezská Ostrava 
MUDr. Hana Heráková, místostarosta Radim 
Šlachta a ředitel pořádající školy Mgr. František 
Repka.

Jak řekl v slavnostním závěru zástupce 
ASŠK Mgr. Čurda, soutěž měla velmi vysokou 
sportovní, společenskou a organizační úroveň. 

Vítězům přejeme mnoho sportovních úspě-
chů a štěstí na MS v Jižní Americe.
Stanislav Drozd, Střední škola, Ostrava-Kunčice
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Výsledky komunálních voleb v našem obvodě
 Celkový počet voličů činil v našem obvodě 
16 065, k volebním urnám jich přišlo 5101, cel-
kový počet odevzdaných úředních obálek činil 
5099.
 Nejvíce absolutních hlasů – 58 132 a 14 míst 
v zastupitelstvu – získala ODS, na 2. místě skon-
čila ČSSD – získala 49 359 absolutních hlasů 
a 12 míst v zastupitelstvu, na 3. místě KSČM 
– 28 989 absolutních hlasů a 7 míst v zastupi-
telstvu. Následovala KDU – ČSL (11 258 abso-
lutních hlasů a 2 místa v zastupitelstvu). Ostatní 
strany nezískaly dostatečný počet hlasů k tomu, 
aby se jejich kandidáti stali členy zastupitelstva.
 Nejnižší účast zaznamenal volební okrsek č. 
50 s volební místností v TJ Baník Stachanov na 
Plovárenské ulici v Hrušově, kam přišlo volit 18 
voličů z 293 zapsaných. Nejvyšší volební účast 
byla v okrsku č. 48 v Antošovicích. Do volební 
místnosti ve zdejší MŠ na Chalupově ulici přišlo 
k volbám 123 z 238 zapsaných voličů. 

Seznam členů Zastupitelstva městského ob-
vodu Slezská Ostrava pro volební období 
2006–2010
 Níže uvádíme přehled zvolených členů zastu-
pitelstva našeho obvodu pro následující volební 
období. 
 Stranická příslušnost a počet hlasů, které ob-
držel dotyčný zastupitel v komunálních volbách, 
jsou v závorce. Jména jsou uvedena v abeced-
ním pořadí .

Za ODS
Ing. Vladimír Cigánek (ODS, 1702)
Lenka Hambálková (ODS, 1711)
MUDr. Hana Heráková (ODS, 1727)
Ing. Dana Kellerová (ODS, 1715)
Roman Knopp (ODS, 1677)
Radomír Mandok (ODS, 1700)
Hana Mocková (ODS, 1713)

Mgr. Ludmila Ohnheiserová (ODS, 1706)
Ing. Vladimír Prstecký (ODS, 1692)
Bc. Josef Sívek (ODS, 1671)
Ing. Jiří Šárek (ODS, 1698)
Radim Šlachta (ODS, 1705)
Lubomír Švec (ODS, 1685)
Radoslava Weissbrodová (ODS, 1672)

Za ČSSD
Edita Biková (ČSSD, 1436)
Mgr. Marie Gospošová (Bez polit. přísl., 1488)
Zdeněk Grabiec (Bez polit. příslušnosti, 1440)
MVDr. Barbora Jelonková (ČSSD, 1515)
(Ke dni 7. 11. podala písemnou rezignaci na svůj 
mandát a na její místo nastoupila 1. náhradnice 
z kandidátní listiny ČSSD Miroslava Majovská)
Karel Košťál (ČSSD, 1448)
Jan Kryštof (ČSSD, 1440)
Ing. Antonín Maštalíř (ČSSD, 1527)
Ing. Miroslav Michalík (Bez polit. přísl., 1462)
Ing. Petr Škapa (ČSSD, 1457)
Miroslav Vojkovský (ČSSD, 1539)
Antonín Wolf (ČSSD, 1415)
Petr Zezulčík (ČSSD, 1434)

Za KSČM
Rostislav Dlouhý (KSČM, 881)
Renáta Gažiová (Bez politické přísl., 847)
Ing. Justina Kamená (KSČM, 927)
Josef Kučera (KSČM, 860)
Miroslav Lašek (KSČM, 840)
Jiří Lizák (KSČM, 844)
Lucie Turčíková (KSČM, 857)

Za KDU–ČSL
Ing. Petr Kudela (KDU–ČSL, 436)
Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D., (Bez politické 
přísl., 411)

Pozor na změny v názvech zařízení ÚSP
Podle usnesení Zastupitelstva města Ostravy ze dne 4. 10. 2006 dojde od 1. 1. 2007

v názvech některých zařízení ÚSP k níže uvedeným změnám.

stávající údaje do 31. 12. 2006 změna od 1. 1. 2007

název:
Ústav sociální péče pro mentálně postižené, 
Hladnovská 751, Ostrava-Muglinov, příspěvková 
organizace

Čtyřlístek — centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace

sídlo: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

IČ: 70631808 70631808

zařízení
organizace:

Domov pro dospělé a Kreativní ateliér,
Na Liščině 10, Ostrava-Hrušov Domov na Liščině, Na Liščině 10, Ostrava-Hrušov

Stacionář, Hladnovská 751/119,
Ostrava-Muglinov 

Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119,
Ostrava-Muglinov 

Rehabilitační oddělení, Hladnovská 751/119, 
Ostrava-Muglinov

Rehabilitace, Hladnovská 751/119,
Ostrava-Muglinov

Centrum pracovní výchovy, 
Thomayerova 11/1338, Ostrava-Vítkovice

Centrum pracovní výchovy, Thomayerova 11/1338,
Ostrava-Vítkovice

Dětské centrum, Jandova 4/3023,
Ostrava-Zábřeh Domov Beruška, Jandova 4/3023, Ostrava-Zábřeh

Centrum pracovní činnosti, Holvekova 38b/611, 
Ostrava-Kunčičky

Centrum pracovní činnosti, Holvekova 38b/611, 
Ostrava-Kunčičky

Týdenní a denní pobyt pro mládež,
5. května 5376, Ostrava-Třebovice

Stacionář Třebovice, 5. května 5376,
Ostrava-Třebovice

Ozdravné centrum, Pstružovská 164,
Frýdlant nad Ostravicí

Ozdravné centrum, Pstružovská 164,
Frýdlant nad Ostravicí

e-mail: uspostrava@uspostrava.cz uspostrava@uspostrava.cz

http: www.uspostrava.cz www.uspostrava.cz

Ing. Tamara Šeligová, ředitelka organizace

Výzva
 Federace židovských obcí v ČR zahájila 
v letních měsících projekt „Mapování sociálních 
a zdravotních potřeb židovských obcí v ČR“, 
který je podporován Nadačním fondem obětem 
holocaustu.
 Smyslem projektu je vyhledat v celé České 
republice seniory a sociálně či zdravotně potřeb-
né, kteří potřebují pomoc v obtížných životních 
situacích a podmínkách, jsou osamoceni a bez 
adekvátní pomoci.
 Doposud máme přehled o sociálních a zdra-
votních potřebách cca 130 osob (např. členů 
Židovské obce v Ostravě, Terezínské iniciativy, 
Hidden Child, Svazu bojovníků za svobodu), 
kterým pomáháme zajistit potřebnou péči.
 Předpokládáme však, že existují i další oso-
by, mající vztah k výše uvedeným organizacím, 
které by mohly mít o naši péči zájem.
 Nabízíme tedy všem, kteří naši pomoc po-
třebují, aby kontaktovali sekretariát ostravské 
Židovské obce – v dopoledních hodinách na
t. č. 596 621 354 nebo v odpoledních hodinách na
t. č. 596 613 613 nebo 723 336 468.
 Současně prosíme každého, kdo si naši infor-
maci přečte, aby ji se všemi kontakty předal dále 
svým příbuzným a známým.

Jiřina Garajová 
předsedkyně Židovské obce v Ostravě

Přehled rozmístění kontejnerů
na separovaný sběr v našem obvodu

 V říjnu byly v našem obvodu instalovány kontejnery na papír. Jsou určeny pro odkládání no-
vin, časopisů, kartónů /krabice, vlnitý papír), sešitů, knih, papírových sáčků, apod. Není dovoleno 
sem odkládat papír mastný, vlhký ani jinak znečištěný! Frekvence vývozu jednotlivých nádob je 
následující:

PAPÍR 1x týdně
PLAST 2x týdně

SKLO 1x měsíčně
Vysvětlení zkratek: PA - nádoby na papír, PL - nádoby na plast, S - nádoby na sklo

Městská část ulice č.o. č.p. PA PL S

Antošovice Antošovická 367 13 1   

Heřmanice Koněvova 98 171 1   
 Kubínova 47 443  1  
 Nad Vodárnou 15 646  1  
 Parcelní 20 330 1   
 Stožární 11 402  1 1
 Švejdova 1 565  1  
 Vrbická 71 276  1 1
 Vrbická 96 398  1 1
 Záblatská 80 111 1   

Hrušov Vývozní 62A 635 1   

Koblov Antošovická 7 313 1   

Kunčice Frýdecká 422 21 1   
 U Sýpky 38 302   1

Kunčičky Škrobálkova 8 244 1   
 Škrobálkova 15 61  1  

Muglinov Betonářská 3 791   1
 Hladnovská 75 730 1   
 Hladnovská 119A 757 1  1
 Švédská 25 646   1
 Švédská 33 668 1   
 U Jeslí 18 553   1
 Vdovská 18 641   1
 Vdovská 32 701   1
 Vdovská 38 697   1

Sl. Ostrava Bohumínská 50 452 1   
 Bohumínská 53 443 1   
 Bohumínská 73 1387   1
 Holečkova 30 1718  1  
 Chrustova 12 262  1 1
 Kepkova 7 1440  1  
 Mahenova 19A 131 1   
 Občanská 23 1117   1
 Pikartská 12 1703   1
 Zámostní 25 1294   1
 Zapletalova 6 1024 1   

I. Zádrapová
ref. odboru TSKZaH 

 V listopadu pracovní-
ci Technických služeb, a.s. 
Slezská Ostrava opravili 
nebo nově instalovali v na-
šem obvodě asi 173 ks do-
pravních značek. Náklady 
ve výši asi 368 500 Kč byly 
hrazeny z prostředků našeho 
obvodu. 
 Zatímco dříve byly znač-
ky z hliníku lákadlem pro 
nenechavé ruce sběračů 
kovů, ty současné jsou již 
vyráběny z pozinkovaného 
plechu.
 Výměna poškozených 
dopravních značek bude 
průběžně pokračovat v roce 
2007. Foto z instalování nové značky v Muglinově: archiv SON

I dopravní značky je nutno obměňovat

 Žáci z MŠ na Zámostní ulici – Anežka Černá, 
Metoděj Černý, Karolína Chodurová a Kateřina 
Pařízková – získali za výtvarný objekt, vypraco-
vaný pod vedením učitelky Zuzany Carbolové 
a zaslaný do celostátní soutěže dětí mateřských 
a základních škol „Domy a silnice podle mých 
představ“, I. cenu. Soutěž obeslalo svými pra-
cemi 1200 žáků. Výtvarné práce byly prezento-
vány na výstavě v ostravském hotelu Imperial 
a posléze poputují do Brna, Mariánských Lázní, 
Ústí nad Labem a jiných měst.

Mimořádný úspěch 
dětí z MŠ Zámostní

 Střední škola na Vratimov-
ské ulici v Kunčicích se bude 
svou expozicí prezentovat na 
výstavě „Učeň, středoškolák 
a vysokoškolák“. Uskuteční 
se na výstavišti Černá louka 
v Ostravě 1. a 2. prosince.
 Pro zájemce o studium v té-
to škole jsou připraveny Dny 
otevřených dveří na 9. prosin-
ce 2006 a 6. ledna 2007.



Slezskoostravské novinylistopad 20063

 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
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
22/06 05.10.2006 okapový svod 05.04.2007
23/06 10.10.2006 osobní doklady Zenon Jan Kidoň, Andrej Kolacz 10.04.2007

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

Postrádáte ztracenou věc?

 Laskavý, vstřícný a poctivý člověk – tak 
charakterizují Jaromíra Vlčka všichni, kteří 
jej znají. Rodák ze Zvěřiny, kde se narodil 10. 
října 1916, zasvětil téměř celý svůj život práci 
ve školství a kultuře. Po studiu na učitelských 
ústavech v Příboře a ve Slezské Ostravě učil 
nejdříve v obecné chlapecké škole a po válce 
pracoval jako školní inspektor a vedoucí odboru 
školství a kultury Národního výboru v Ostravě. 
Ani po odchodu do důchodu v roce 1977 neslo-
žil ruce v klín a vypomáhal jako kulturní pra-
covník v Zoo a v Obvodním kulturním středis-
ku ve Slezské Ostravě. V letech 1993–2000 byl 
archivářem u našeho úřadu a na jeho perfektně 
odváděnou práci a vlídnou povahu rádi dodnes 
vzpomínají všichni spolupracovníci. 
 Po splnění povinností na pracovišti vypomá-
hal starším lidem v okolí svého bydliště. V sou-
časné době žije v Penzionu na Bohumínské 
ulici, kam mu přišli také poblahopřát k jeho 90. 
narozeninám starosta Miroslav Vojkovský a ta-

Blahopřání

 Cesty k hudbě ani k náboženské víře var-
haníka Ing. Michala Erata nebyly přímočaré. 
I když pochází z muzikantské rodiny – otec byl 
violoncellistou a koncertním mistrem v opeře 
Divadla Zdeňka Nejedlého, maminka učitelkou 
hudby v ZUŠ v Ostravě-Zábřehu – k aktivní hře 
na nějaký hudební nástroj měl v dětství takřka 
odpor. Až po vstupu na Vysoké učení technic-
ké v Brně – obor radiotechnika – se do hudby, 
hlavně vokální, zamiloval. 
 V roce 1986 začal zpívat v Ostravském fil-
harmonickém sboru, poté v Pěveckém sdružení 
Slezská Ostrava, zpíval v opeře Nabucco uvádě-
né v Divadle Antonína Dvořáka a v opavském 
divadle, od roku 1993 účinkoval v operetách 
a muzikálech v Národním divadle moravsko-
slezském.
 V současnosti hraje na housle, na kytaru a na 
varhany a je členem několika ostravských ama-
térských církevních i občanských pěveckých 
sborů. Natočil několik CD.
 Ke hře na varhany jej sice přivedla spolu-
práce s Církví československou husitskou, ale 
pozoruhodné je, že ji provozuje nejen tam, ale 
v různých kostelích a modlitebnách několika 
církví – katolické, husitské, Církve adventistů 
sedmého dne. 

Pane Erate, jak jste došel k takovému loajál-
nímu pojímání odlišných věrouk?
Tím, že jsem byl dlouhá léta ateistou, přišel jsem 
o všechny předsudky vůči jiným náboženstvím 
a církvím. Mohu zodpovědně říci, že pokud by 
se muslimové ke mně chovali přátelsky, klidně 
bych zahrál i v mešitě. Ale já se dívám do určité 
míry na snahu církevních špiček o ekumenic-

Varhaník

jemník úřadu Mgr. Gustav Kuchař, kteří ocenili 
jeho životní zásluhy a poděkovali za práci, kte-
rou vykonal pro úřad. 
 Životním krédem jubilanta je pomáhat lidem 
všude tam, kde to jde, a žít v souladu se svým 
svědomím. 
 Do dalších let přejeme panu Vlčkovi hodně 
zdraví a životní pohody. (míč)

 Veselý lampionový průvod nazvaný „První 
kunčické svícení a strašení“ proběhl v Kunči-
cích 25. října. Tuto akci pořádala MŠ Frýdecká 
spolu s rodiči. Děti se prošly večerními Kunči-
cemi a potom zhlédly ohňostroj připravený ro-
diči. Na osvětlené a vyzdobené školní zahradě 
čekalo na děti a rodiče občerstvení, veselá hud-
ba a společenská zábava. Akce se nadmíru zda-
řila a oživila poměrně skomírající společenský 
život v obci. Příští rok si to určitě zopakujeme 
a pozveme i širší veřejnost.

Bc. Markéta Lipová
ředitelka MŠ

Vážení rodiče, milí předškoláci,
nový školní rok má za sebou první měsíce 
a v naší škole již teď přemýšlíme o tom příštím, 
2007/2008. Ve snaze, aby byl co nejpříjemněj-
ší a ničím nemohl zaskočit děti ani rodiče, jsme 
připravili tři akce, jejichž prostřednictvím Vás
s naší školou chceme seznámit.
 V listopadu budou mít předškolní děti mož-
nost vyzkoušet si „ŠKOLU NANEČISTO“. 
Očekáváme Vás – rodiče s dětmi – ve čtvrtek 
30. 11. 2006 v 15.30 hodin. Děti si vyzkoušejí 
jednu skutečnou vyučovací hodinu bez rodičů, 
ale s paní učitelkou, a rodiče se dozvědí důležité 
informace o škole. Zároveň budou mít možnost 
s paní učitelkou probrat problémy, týkající se 
školy a první třídy.
 V prosinci rádi přivítáme všechny předško-
láky s rodiči při „Vánočních tvůrčích dílnách“. 

Společně s paní učitelkou naší školy si budou 
moci vyrobit spoustu drobností pro vánoční ná-
ladu a také se navzájem poznat. Začínáme ve 
čtvrtek 14. 12. 2006 ve 14.30 hodin. Přicházet na 
tuto akci můžete průběžně, končíme v 17 hodin.
 Po tradičním lednovém zápisu do prvních 
tříd, který proběhne 17. a 18. ledna 2007, máme 
schováno ještě jedno překvapení, tentokrát pro 
všechny naše budoucí prvňáčky. V úterý dopo-
ledne 20. března 2007 je zveme v doprovodu 
paní učitelky mateřské školy, aby si zkusili „na-
jít první třídu“ a současně si tak prohlédli celou 
školní budovu a nahlédli do mnoha vyučovacích 
hodin.
 Věříme, že tyto akce přivítáte a přijdete 
v hojném počtu.
 Těší se na Vás vedení školy a všichni peda-
gogičtí pracovníci ZŠ Bohumínská. 

ké hnutí skepticky. Fanatici, vyskytující se ve 
všech církvích, si buď na ekumenu jenom hrají, 
nebo s ní vůbec nesouhlasí. Já jsem se účastnil 
alespoň jedné mše ve všech katolických koste-
lích ostravského děkanátu, a poznal tak, jak bo-
hoslužby probíhají a v jakém stavu je tam chrá-
mový sbor. Co se týče sborů Čsl. církve husitské, 
poznal jsem jen některé, ale modlitebny adven-
tistů všechny. S evangelíky a baptisty jsme měli 
společné koncerty sborů různých církví.

A jaká je tedy Vaše víra?
Neslučuje se stoprocentně s žádným učením ně-
jaké církve, to bych asi musel založit zcela nové 
náboženství. Ale o věrouku jiných náboženství 
se živě zajímám, v každé víře je něco hodnot-
ného. Respektuji i ateisty, sám jsem si tímto ob-
dobím bezvěrectví prošel a vím, že mezi nimi 
jsou lidé čestní a poctiví. Víra vůbec není o tom, 
v jaké je kdo církvi.

Děkuji za rozhovor. (míč)

Foto z akce: archiv MŠ

Knihovna v novém
 Knihovna na Vrbické ulici v Heřmanicích 
změnila díky finančnímu příspěvku měst-
ského obvodu Slezská Ostrava svou tvář. Po 
provedené rekonstrukci zde vznikly znatelně 
větší prostory, čímž knihovna, která nyní na-
bízí knižní fond čítající cca 4500 knih, a to 
z oblasti beletrie i naučné literatury, nyní 
může pojmout více čtenářů. Pro děti se zde 
pořádají výtvarné dílny, zábavné soutěže či 
jiné akce. Novinkou je zde veřejný internet.
K návštěvě Vás srdečně zveme.

Spojení: trolejbus č. 106 /zastávka Dolina/
 autobus č. 49 /zastávka Pošta/
Knihovna má otevřeno:
Úterý: 8–11.30 12–16 hodin
Pátek: 8–12 hodin

 Jarmila Gunčagová
 knihovnice

 Od listopadu je ve společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. v provozu nová speciální linka na třídě-
ní skla. Po lince na třídění plastů, spuštěné do 
provozu před dvěma lety, je to již druhá třídicí 
linka, kterou společnost OZO Ostrava s.r.o. vy-
budovala, aby bylo možno vyhovět vzrůstajícím 
nárokům zpracovatelů na kvalitu surovin pochá-
zejících z odpadů. 
 Sklárny podmiňují odběr skla čistotou a roz-
tříděním podle barev, přičemž důraz je kladen 
na bílé sklo. Tento požadavek se dá řešit už při 
samotném sběru separovaného odpadu přistave-
ním dvou sběrových nádob – na sklo bílé a na 
sklo barevné. Letos byl tento způsob sběru skla 
zaveden v některých částech Ostravy – ve Slez-
ské Ostravě lze bílé kontejnery na bílé sklo najít 
na ulicích Bohumínské (5 ks), Těšínské a Pastr-
ňákově. Na velkých ostravských sídlištích, kde 
vzniká největší množství odpadu, je však tento 
způsob neuskutečnitelný. Vždyť už nyní stano-
viště kontejnerů na separovaný i směsný komu-

 Pracovníci zoo připravili na prosinec pro 
návštěvníky řadu zajímavých akcí.
 Každou prosincovou sobotu mohou navští-
vit večerní komentované prohlídky pavilonu 
slonů – začátek vždy v 16.00 hodin.
 Mikuláš a narozeniny šimpanzů – to je ná-
zev akce, která začne 6. prosince ve 13.00 ho-
din v pavilonu opic. Mikuláš předá šimpanzům 
narozeninový dort a nebude chybět zajímavé 
povídaní o těchto zvířatech.
 Zejména rodiny s dětmi se mohou těšit na 
16. prosinec, kdy zde proběhne tradiční akce 
Strojení stromečku v zoo. Sraz bude v 10.00 
hodin ve výukovém středisku. Návštěvníci zoo 

budou mít možnost nastrojit vybrané stromky 
rostoucí v areálu zoo kousky mrkve a jablek, 
přichycenými na provázcích. Takováto výzdo-
ba bude pak sloužit jako krmení pro v areálu 
zoo volně žijící zvířata (např. srnky, různé dru-
hy ptáků). Bude vhodné, aby účastníci měli oz-
doby již připraveny.
 Od 24. do 31. prosince budou mít děti do 15 
let, které v tomto období přinesou vlastnoručně 
namalovaný obrázek některého z druhů lemu-
rů chovaných v ostravské zoo, vstup do zoo
zdarma.
 Stanislav Derlich

Zveme Vás
ZUŠ E. Runda pořádá: 
12. 12. od 16 hodin v ZŠ na Bohumínské ulici 
vernisáž „Výstavy na schodech“, kde své práce 
vystaví žáci výtvarného oboru.
13. 12. od 17 hodin Vánoční koncert žáků v KD 
v Michálkovicích.
14. 12. od 17 hodin Vánoční koncert ve slez-
skoostravské radnici spojený s výstavou vý-
tvarných prací (výstava bude přístupná již od 5. 
prosince).
 V areálu Slezskoostravského hradu proběh-
ne 5. prosince zábavná akce pro děti i dospělé 
Mikuláš na hradě.
 V galerii Slezskoostravského hradu se po-
tom uskuteční od 7. prosince 2006 do 5. ledna 
2007 výstava betlémů. K vidění budou betlémy 
dřevěné, keramické, skleněné, perníkové, ale 
také ze šustí, z kůry, z kamínků, háčkované aj. 
Samozřejmě nebudou chybět vánoční ozdo-
by, stromečky, koledy a hlavně cukroví. Další 
vánoční akcí budou zlatá sobota a neděle 16. 
a 17. prosince.
 Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku 
vánočních zvyků a tradic, vánoční dobroty 
a spoustu zábavy.

nální odpad doslova praskají ve švech a přidat 
k nim další nádobu na sběr bílého skla by zna-
menalo zabrat další parkovací místa, plochy ze-
leně či chodníky. 
 Proto se společnost OZO Ostrava s.r.o., která 
pro Ostravu a dalších 33 obcí a měst v regionu 
zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání 
s odpady, rozhodla vybudovat speciální třídicí 
linku využívající unikátního technického řešení, 
která umožní odpadní sklo připravit přesně dle 
požadavků skláren. Kromě úspory místa ve městě 
tato metoda ušetří i finanční prostředky, protože 
náklady na vybudování a provoz linky jsou nižší 
než nákup a obsluha nádob na bílé sklo. Nová 
třídicí linka na sklo stála 1 800 000 Kč a ročně 
se na ní může roztřídit až 6 000 tun skla.

Mgr. Vladimíra Karasová
OZO Ostrava s.r.o.

Co se připravuje v ZŠ na Bohumínské ulici pro předškoláky

OZO Ostrava má novou třídicí linku na sklo

První kunčické svícení a strašení

Pozvánka do zoo
Panu Vlčkovi blahopřeje pan starosta



Než do kompostu raději do ZOO
 Pracovníci zoo se obracejí na zahrádká-
ře a pěstitele okrasných cibulovin, kterým se 
v tomto roce urodilo velké množství květin. 
Nyní nastala doba k zazimování cibulek a pří-
padnému redukování jejich počtu. Ty, které již 
nebudete potřebovat, nemusíte vyhazovat. Vaše 
přebytky v zoo rádi přijmou a využijí k dosad-
bě botanické části areálu zoologické zahrady. 
Budete-li chtít cibulky věnovat zoo, můžete je 
označené kdykoli nechat na vrátnici. Zoo všem 
dárcům předem děkuje.

Stanislav Derlich, mluvčí Zoo Ostrava
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Co nového v ZŠ na Chrustově ulici
Školní jídelna podle norem EU 
 V průběhu letních prázdnin byla v naší škole 
provedena rekonstrukce školní kuchyně. Úpravy 
probíhaly ve vysokém tempu a již 22. září byly 
prostory firmou předány k užívání. Splnilo se tak 
mé velké přání. Nová kuchyně nejen, že splňuje 
všechny hygienické normy, ale také se zvětši-
la její kapacita. Porovnávat její původní vyba-
vení se současným je téměř nemožné, veškerá 
technika je na špičkové úrovni. Díky navýšení 
kapacity kuchyně dnes vaříme obědy pro 5 ma-
teřských škol a jednu další základní školu. Rád 
bych poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci 
podíleli, za dobrou práci. Celá akce by vůbec 
nepřicházela v úvahu bez pomoci pana starosty, 
místostarostů i zastupitelů, kteří vyslyšeli naše 
stesky, získali finance a úpravy umožnili. 

Spolupráce na vývoji testů SCIO
 V posledních letech je na vzestupu testová-
ní žáků. Znalosti se pomocí testů zjišťují nejen 
v základních školách, ale při přijímacích zkouš-
kách i ve školách středních a vysokých. Nevě-
řím, že je testování všemocné, ale je jisté, že 
možnost srovnávat znalosti a schopnosti žáků 
mezi sebou a hlavně mezi nimi a žáky jiných 
škol, nejsou k zahození. Provádíme tedy tato 
zjišťování pravidelně a s jejich výsledky sezna-
mujeme žáky i rodiče. Vytkli jsme si za cíl žáky 
naučit, jak testy správně řešit, což není vůbec 

tak jednoduché, jak by se zdálo. Nestačí totiž 
mít potřebné znalosti, ale je nutné ovládat také 
taktiku řešení úloh, abyste zvládli pokud možno 
všechny otázky a současně dodrželi časový li-
mit. Před dvěma lety jsme navázali úzký kontakt 
s firmou SCIO a spolupracujeme s ní na vývoji 
a ověřování nových variant testů. Žáci tím prů-
běžně získávají zkušenosti s testováním již od 
páté třídy. 

Cvičení aerobiku pro děti i dospělé
 Dnešní doba je dobou rychlosti, aktivity, 
ale hlavně stresu. Každá možnost, jak vypnout, 
je vítána. Ze všech stran je nám doporučován 
pohyb jako lék na unavenou mysl. Proto jsme 
v minulém školním roce nabídli maminkám na-
šich žáků cvičení aerobiku pro dospělé a zazna-
menali jsme úspěch. 
 V tomto školním roce, mimo probíhajícího 
cvičení matek, nabízíme kroužky aerobiku také 
našim děvčatům. Zájemkyně se mohou již od 
první třídy věnovat jednomu z nejoblíbenějších 
sportů mezi ženami vůbec. Navázali jsme spolu-
práci s Fit & Fun studiem, které je jedním z nej-
lepších v Ostravě. To poskytuje lektorky jak 
pro tréninky děvčat, tak pro cvičení maminek. 
Pevně věříme, že tato spolupráce bude přínosem 
pro školu, studio, ale hlavně pro žáky a jejich 
rodiče.  Mgr. Radim Motyčka

ředitel ZŠ

 V letošním roce vypsal Evropský sociální 
fond (ESF) grant vedoucí k rozvoji škol – a to 
k jejich lepšímu materiálnímu vybavení.
 Pedagogové ZŠ v Kunčičkách na tuto mož-
nost zareagovali a vypracovali projekt, který 
v soutěži 521 škol z celé ČR uspěl. Jako jediná 
z celé ostravské oblasti obdrží místní ZŠ grant 
ve výši 804 000 Kč na svůj projekt.

A o co v projektu půjde?
 Každý ví, že bez ovládání počítače je člověk 
v dnešním světě takřka ztracen. Práci s počítači 
se škola samozřejmě věnuje, a to jak v samo-
statném předmětu informatika, tak i v jiných 

hodinách, ale to vše je málo. Navíc většina žáků 
počítače doma nemá, a tím je vše složitější.
 Proto peníze z ESF budou využity na nákup 
počítačového vybavení a hlavně žáci mohou 3x 
týdně odpoledne přijít a na počítačích si hrát, 
učit se, surfovat, vyhledávat informace a u toho 
jim bude pomáhat počítačový expert, který bude 
dětem k dispozici.
 Cílem projektu je splnění přání, aby naše děti 
měly co nejlepší podmínky pro vstup do života 
a aby škola byla pro ně kamarádkou.
 Je vidět, že i malá škola může dosáhnout na 
velké peníze. Mgr. Jiří Smělík

ředitel ZŠ

 Převážně zdravotně postižení pracují v chrá-
něné textilní dílně v Charitě svatého Alexandra 
na Holvekově ulici v Kunčičkách. Šicí dílna 
byla přestěhována do nových prostorů v listo-
padu 2005 a v současnosti má dílna vybudované 
zázemí, tj. sklady, sociální zařízení, kuchyňku 
apod. Po vybudování výtahové plošiny bude za-
bezpečen bezbariérový přístup na všechna zdej-
ší pracoviště (chráněné dílny, sociální zařízení, 
kancelářské prostory). V šicí dílně se vyrábějí 
drobné užitné a dekorativní výrobky – tašky, 
ruksaky, kapsáře, polštáře a jiné předměty z tex-
tilu. Ing. Pavel Folta

ředitel

Peníze z Bruselu do Kunčiček

Chráněná textilní dílna v Charitě svatého Alexandra

 V našem městském obvodu se nachází 73 
čekáren městské hromadné dopravy. V měsíci 
říjnu byly zahájeny jejich opravy, a vzhledem 
k tomu, že náklady na opravu jedné čekárny činí 
průměrně 35 tis. Kč, jedná se o finančně náklad-
nou záležitost. Do současné doby bylo opraveno 
pouze 11 čekáren. V případě příznivého počasí 
budeme s opravami pokračovat ještě letos. Prá-
ce pak budou dokončeny v příštím roce.
 Čekárny jsou však hlavním cílem vandalů. 
Již nyní, pár dní po ukončení oprav, můžeme 
vidět, že některým lidem se krásné čisté plochy 

Foto z opravy čekárny v Koblově: archiv SON

Opravené čekárny

 Řídící místostarosta úseku školství a kultury 
městského obvodu Slezská Ostrava Ing. Anto-
nín Maštalíř slavnostně zahájil 18. října provoz 
zrekonstruované tělocvičny v ZŠ na Škrobálko-
vě ulici v Kunčičkách. Na obnově se spolupodí-
lela jako sponzor akciová společnost Mittal Ste-
el Ostrava. Místopředseda představenstva této 
společnosti, Ing. Josef Buryan, byl na této akci 
rovněž přítomen. Přivítal, že se podařila dobrá 

věc a stovky dětí z této oblasti mohou tak smys-
luplně využívat tělocvičnu i mimo vyučování. 
Přislíbil také, že Mittal Steel se bude podílet i na 
dalších podobných projektech. V nejbližší době 
je připravena stavba dětského hřiště v Kunčič-
kách, na jehož realizaci se formou spolupráce 
budou spolupodílet opět huťaři spolu s měst-
ským obvodem Slezská Ostrava.
 Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta

Hurá do toho!
 To byl název sportovního odpoledne pro děti, 
které zorganizovali zaměstnanci Mateřské školy 
Paprsek na ulici Chrustově 6. 10. 2006 na školní 
zahradě. Sportovní potřeby použité na této akci 
byly zakoupeny zejména díky grantu statutární-
ho města Ostravy. Asi největší radost měly děti 
z nových barevných kol, ale také sportovní dis-
ciplíny byly ze strany dětí i rodičů hodnoceny 
pozitivně. Poděkovat bychom chtěli pracovní-
kům ZŠ na Chrustově ulici, kteří zajistili pomoc 
při organizaci. Akce se zdařila, nechyběla dobrá 
nálada, hezké počasí, ani úsměv dětí.

Natália Gardošová, ředitelka MŠ

 Slavnostní otevření nového parkoviště u Vy-
soké školy podnikání, a.s., na Michálkovické 
ulici, proběhlo 6. října. V rámci slavnostního 
zahájení vystoupil rektor školy, doc. PhDr. Jo-
sef Jünger, CSc., který ocenil především skuteč-
nost, že poskytnutím bezplatného parkovacího 
prostoru škola přispěje k většímu komfortu jak 
studentů Vysoké školy podnikání, a.s., tak i oby-
vatel Slezské Ostravy. Parkoviště vybudovala 
škola s podporou statutárního města Ostravy.

Poděkování
 Bc. Markéta Lipová, ředitelka MŠ na Frý-
decké ulici v Kunčicích, děkuje firmě HONDA, 
zastoupené jednatelem Pavlem Bednářem, za 
finanční dar ve výši 1780 Kč na zakoupení mo-
tokáry pro děti.

 Zaměstnanci odboru mají kanceláře ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, pokladna je v přízemí 
úřadu. Odbor se člení na: 1. oddělení financí a rozpočtu 
  2. úsek správy daní a poplatků a vymáhání pohledávek.

Vedoucí odboru: Ing. Jiřina Gáliková, tel. č. 599 410 060, e-mail: jgalikova@slezska.cz,
kancelář ve 3. patře, dveře č. 401a

1. oddělení financí a rozpočtu

Danuše Rašková, vedoucí oddělení financí a rozpočtu, zástupce vedoucí odboru financí a rozpoč-
tu, správce rozpočtu, tel. č. 599 410 055, e-mail: draskova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře
č. 401
Svatava Miklušová, referent agendy účetnictví, hlavní účetní, tel. č. 599 410 058, e-mail: smikluso-
va@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 404
Jana Smolková, referent agendy účetnictví, tel. č. 599 410 406, e-mail: jsmolkova@slezska.cz, 
kancelář ve 3. patře, dveře č. 405
Kateřina Žídková, referent agendy účetnictví, tel. č. 599 410 406, e-mail: kzidkova@slezska.cz, 
kancelář ve 3. patře, dveře č. 405
Marie Sedlecká, referent agendy účetnictví, příjmová účtárna, tel. č. 599 410 056, e-mail: msedlec-
ka@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 407
Ludmila Benčíková, referent agendy účetnictví, fakturace, tel. č. 599 410 056, e-mail: lbenciko-
va@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 407
Dagmar Bernatská, finanční referent, pokladník, tel. č. 599 410 029, e-mail: dbernatska@slezska.
cz, kancelář v přízemí – pokladna, dveře č. 101.

2. úsek správy daní a poplatků a vymáhání pohledávek

Mgr. Eva Voglová, referent agendy poplatků a pohledávek, pověřená vedením zaměstnanců, vy-
máhání pohledávek na úseku dlužného nájmu z bytu a služeb s tím spojených, tel. č. 599 410 064,
e-mail: evoglova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 408
Ludmila Seberová, referent agendy pohledávek, vymáhání pohledávek na úseku dlužného nájmu 
z bytu a služeb s tím spojených, tel. č. 599 410 064, e-mail: lseberova@slezska.cz, kancelář ve 3. 
patře, dveře č. 408
Monika Schromová, referent agendy pohledávek, vymáhání pohledávek postoupených odborem 
sociálních věcí, tel. č. 599 410 015, e-mail: mschromova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře
č. 406
Jaroslava Gavronová, referent agendy pohledávek, agendy obrany, tel. č. 599 410 015, e-mail: 
jgavronova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 406
Božena Velčovská, referent agendy poplatků, správa místního poplatku ze psů, povolování tombol, 
evidence úhrad za nájmy pozemků, tel. č. 599 410 057, e-mail: bvelcovska@slezska.cz, kancelář ve 
3. patře, dveře č. 403
Renata Bílá, referent agendy poplatků, povolování provozu VHP, evidence a vymáhání pokut z pře-
stupkového řízení, tel. č. 599 410 400, e-mail: rbila@slezska.cz, kancelář ve 3. patře, dveře č. 402.

Otevření rekonstruované tělocvičny v ZŠ v Kunčičkách

Nové parkoviště u Vysoké školy podnikání

líbí tak, že na ně musí sdělit nějakou svou hlu-
bokou myšlenku.
 Vážení občané, v případě, že uvidíte tyto tzv. 
umělce, kteří ničí obecní majetek, neváhejte 
a zavolejte městskou policii.
 Děkujeme. Odbor TSKZaH

Představujeme odbor financí a rozpočtu

V zimě pozor na parkování vozidel a úklid chodníků
 Vážení občané, vzhledem k blížící se zimě Vás žádáme, abyste svá vozidla odstavovali tak, 
aby technika zajišťující odklízení sněhu a posyp mohla bez větších problémů tuto činnost za-
jišťovat. Neparkujte tudíž v úzkých ulicích, kde není šířka na projetí minimálně 3 metry, před 
kontejnery na domovní odpad, na chodnících atd.
 Vlastníky rodinných domků, jejichž nemovitost bezprostředně přiléhá k chodníku, rovněž žá-
dáme, aby průběžně odstraňovali nebo zmírňovali závady na těchto chodnících, které vzniknou 
znečištěním, náledím nebo sněhem. Děkujeme za vstřícnost. Odbor TSKZaH


