
  Rozpočet byl sestaven v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 - 
Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné 
metodiky sestavování návrhu rozpočtu pro rok 
2007 schválené Radou města Ostravy usnesením 
č. 9894/149 ze dne 19. 9. 2006 a v souladu se 
směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, 
evidenci majetku a postupy v účetnictví. Roz-
počet byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava dne 21. 12.
2006 usnesením čís. 51/2.
  K sestavení rozpočtu pro rok 2007 byly po-
užity návrhy a podklady jednotlivých odborů 
a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku 
hospodaření dosaženého v roce 2006. Vycháze-
lo se ze schváleného rozpočtu roku 2006. 
 Rozpočet příjmů – celkové zdroje (190 540 
tis. Kč) a výdajů (190 540 tis. Kč) je sestaven 
jako vyrovnaný (z toho financování + 18.500 
tis. Kč). Do tohoto financování se promítá umo-
řovací fond ve smyslu OZV č. 11/2000 Statutu 
města Ostravy, článku 9 odst. 17 ve výši 2 500 
tis. Kč. Tento fond slouží k uhrazení poskytnu-
tých návratných finančních výpomocí, půjček 
a úvěrů, jejichž jednorázová splatnost je delší 
než dva roky. Umořovací fond je každoročně až 
do doby jednorázové splatnosti naplňován část-
kou rovnající se ročnímu podílu splátky. Ke dni 

splatnosti musí umořovací fond obsahovat plnou 
výši splátky. Rovněž do financování se promítá 
zapojený předpokládaný přebytek z roku 2006 
ve výši 21 000 tis. Kč.
 Celkové příjmy roku 2007 jsou cca o 90 mil. 
Kč nižší než v roce 2006. Toto snížení je přede-
vším u přijatých dotací, neboť prozatím nejsou 
vyjasněny vztahy ke státnímu rozpočtu, týkající 
se výdajů na sociální dávky cca o 78 mil. Kč, 
a rovněž nižší o investiční dotace z města Ostra-
vy (převod nevyčerpaných dotací z roku 2006 
u investičních akcí, které budou pokračovat 
i v roce 2007 nám prozatím město nezapojilo do 
rozpočtu, nezapojilo nám ani do rozpočtu žádné 
investiční dotace na nové investiční akce). Vlast-
ní příjmy jsou o cca 11 mil. Kč vyšší, počítáme 
v tomto návrhu rozpočtu s příjmy z prodejů 
nemovitostí. Do celkových zdrojů se promítne 
i vyšší přebytek z roku 2006 a nižší umořovací 
fond.
 Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován 
tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance pří-
jmů, výdajů a financování městského obvodu. 
V porovnání s rozpočtem roku 2006 jsou výdaje 
nižší o cca 80 mil. Kč – výplaty sociálních dá-
vek, které budou do rozpočtu zahrnuty až v prů-
běhu počátku roku 2007. 
 Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, 

aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a po-
kryty základní požadavky jednotlivých odborů 
pro zabezpečení jejich činností. Nejvyšší nárůst 
je na výdajových položkách platy, ostatní platby 
za provedenou práci, povinné pojistné (sociální, 
zdravotní, daně) a náhrada mezd v době nemoci. 
Tento nárůst je způsoben několika faktory: zvý-
šením počtu zaměstnanců na odboru sociálních 
věcí a na odboru TSKZaH – Hřbitovní správa, 
změnou zákona týkajícího se náhrady mezd 
v době nemoci a zvýšením mezd cca o 5 %,
dané opět zákonem.
 V rámci našeho rozpočtu jsou financovány 
i naše příspěvkové organizace, tj. ZŠ a MŠ. Tak 
jako v roce 2006 je i v letošním roce pro každou 
příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek 
a rovněž závazný ukazatel (částka na energie 
– teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavec-
ký výcvik), který organizace nesmí překročit. 
Celková částka příspěvku činí cca 14,7 mil. Kč. 
 Došlo k navýšení finančních prostředků cca 
o 1 mil. Kč, zejména z důvodu zřízení odlou-
čeného pracoviště Mateřská škola Ostrava-An-
tošovice, a to jedné třídy v Ostravě-Koblově, 
a další drobné přerozdělení příspěvku mezi jed-
notlivé školky a školy z důvodů vyšších odpisů 
majetku po provedených rekonstrukcích (nerez 
program). 

 Rozpočet příspěvkovým organizacím byl 
stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí 
a žáků, metrů čtverečních úklidové plochy, veli-
kosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů 
a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních 
nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovi-
tostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení 
prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienic-
ké stanice, a rovněž v souvislosti s finančními 
prostředky v rezervním a investičním fondu 
a výsledky hospodaření za období leden – září 
2006.

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Pozvání na zasedání 
zastupitelstva

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, které se 
uskuteční 15. března od 15 hodin 
v Kulturním domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.
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 Po letošních komunálních volbách se jednou 
z priorit městského obvodu Slezská Ostrava 
stalo řešení pohledávek dlužného nájemného 
u obecních bytů.
 Bylo uloženo zodpovědným pracovníkům 
odboru majetkové správy a odboru financí 
a rozpočtu Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava důsledně využívat všechny možnosti 
zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, ke snížení dluhů.
 Novela občanského zákoníku, provedená 
zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
změn a předpisů, výrazně zlepšuje postavení 
pronajímatelů vůči nájemcům bytů.
 Jednou ze změn občanského zákoníku je, že 
na nájem bytu nelze použít ustanovení o pro-
dloužení nájmu dle § 676 odst. 2 občanského 
zákoníku, které stanoví, že užívá-li nájemce 
věci i po skončení nájmu a pronajímatel pro-
ti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na 
vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, ob-
novuje se nájemní smlouva za týchž podmí-
nek, za jakých byla sjednána původně. Nelze 
se tedy spoléhat na „automatické“ obnovování 
nájemních smluv. Nájemníci, kteří chtějí, aby 
jejich nájemní vztah pokračoval, musejí s do-
statečným předstihem (doporučuji 2 měsíce 
před skončením smlouvy) požádat o změnu ná-
jemního vztahu. U dlužníků, případně nájemní-
ků, kteří porušují nájemní smlouvu, je možné 
nechat uplynout sjednanou dobu nájmu a poté 
podat návrh na vyklizení bytu soudem či exe-
kutorem.
 Další zásadní změnou přispívající ke zkrá-
cení soudního řízení je možnost výpovědi z ná-
jmu bytu bez přivolení soudu.
 Nové znění § 711 umožňuje pronajímateli 
vypovědět nájem bez přivolení soudu, avšak 
jen v zákonem stanovených případech. Důvody 
k takové výpovědi spočívají v osobě nájemce – 
jestliže se ze strany nájemce jedná o hrubé po-
rušení dobrých mravů v domě nebo povinností 
vyplývajících z nájmu bytu, zejména neplacení 

nájemného a úhrady plnění spojené s užíváním 
bytu, neplnění povinnosti oznámit pronajímate-
li změny počtu osob, které žijí s nájemcem bytu, 
nedoplacení peněžní kauce do potřebné výše, 
nebo má-li nájemce více bytů, či bez vážných 
důvodů byt neužívá nebo jen občas užívá.
 Výpověď pronajímatele musí mít písemnou 
formu a musí být nájemci doručena. Pronají-
matel ve výpovědi musí uvést důvod výpovědi, 
výpovědní lhůtu a musí nájemce bytu poučit 
o možnosti podat do 60 dnů od doručení vý-
povědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi 
u soudu. V případě, že nájemci přísluší bytová 
náhrada, musí výpověď obsahovat rovněž zá-
vazek pronajímatele zajistit nájemci odpovída-
jící bytovou náhradu.
 Důležitou změnou je i to, že důkazní břeme-
no při určení neplatnosti výpovědi je na straně 
nájemce.
 Popsaných možností bude městský obvod 
využívat v maximální možné míře. Od pro-
since 2006 skončila veškerá tolerance vůči 
nájemcům, kteří neplní povinnosti vyplýva-
jící z nájemní smlouvy. Zejména se zpřísní 
postup proti dlužníkům. Nezaplatí-li nájem-
ce nájemné a úhradu za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu ve výši trojnásobku měsíč-
ního nájemného a úhrady za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu, bude mu okamžitě 
zaslána ze strany pronajímatele výpověď 
z nájmu.
 U nájemců bydlících v bytě bez právního 
důvodu (po uplynutí doby nájmu) bude ihned 
po skončení účinnosti smlouvy podáván návrh 
na vyklizení bytu soudem. Rozhodne-li již soud 
o vyklizení bytu, nebude městský obvod Slez-
ská Ostrava uzavírat nové nájemní smlouvy ani 
tehdy, když nájemce své původní dluhy uhradí. 
 Nulová tolerance bude při nenahlášení změ-
ny počtu osob (tato změna musí být učiněna do 
15 dnů od doby, kdy k ní došlo).
 Tvrdý postup vůči neplatičům budou 
uplatňovat nejen úředníci, ale i zastupitelé 
obvodu.  Ing. Pavel Slabý

vedoucí odboru majetkové správy

Poslední rozloučení s panem starostou 
Miroslavem Vojkovským

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2007

 Stovky lidí se přišly 2. ledna navždy rozlou-
čit do smuteční síně ostravského krematoria se 
starostou našeho obvodu Miroslavem Vojkov-
ským, který zemřel náhle na srdeční slabost 26. 
prosince 2006. Představitelé veřejného a politic-
kého života, zástupci spolků a organizací, přá-
telé a blízcí, spolupracovníci – ti všichni tímto 
způsobem uctili památku člověka, jehož jméno 
bude navždy spjato s naším obvodem, o jehož 
rozvoj se ve značné míře zasloužil. Od roku 
1990 byl členem všech zastupitelstev obvodu, 
později zastával funkci místostarosty a od roku 
2004 starosty. Velkou zásluhu měl na prosa-
zení rekonstrukce domů v Nové osadě, opravy 
Keltičkovy ulice, zřízení galerie ve slezskoost-
ravské radnici a řady dalších akcí, směřujících 
k rozkvětu obvodu, který se stal takřka smyslem 
jeho života.
 Nesmazatelnou stopu zanechal jako předseda 
obvodní organizace ČSSD ve Slezské Ostravě.

 S jeho jménem bylo spojeno mnoho vzděláva-
cích, sportovních a společenských aktivit. V pr-
vé řadě je třeba vzpomenout jeho aktivní účast 
ve školské radě Střední školy v Ostravě-Kun-
čicích. Významná byla jeho patronace nad již 
tradiční soutěží odborných dovedností a znalostí 
žáků středních elektrotechnických škol Morav-
skoslezského kraje o „Pohár starosty městského 
obvodu Slezská Ostrava“ konané na Meziná-
rodním elektrotechnickém veletrhu v Ostravě. 
Byl rovněž velkým přítelem sportovních akcí 
zmíněné školy, naposledy to bylo při pořádání 
republikového finále soutěže AŠSK ve fotbale. 
Jeho zásluhou se předávají maturitní vysvědče-
ní a výuční listy žákům této školy v obřadní síni 
slezskoostravské radnice. Podporoval pravidel-
ná setkávání Hrušováků, členů Slezskoostravské 
sedmičky a řadu jiných organizací a spolků.

Foto z pohřbu: archiv SON

Vymáhání dluhů — priorita obvodu



Úhrada užívacího práva k hrobovému místu:
• hrobové, urnové, epitafní, hrobka
 65 Kč m2/rok

(z toho: 20 Kč/m2 pronájem za pozemek
a 45 Kč/m2 za poskytované služby) 

Ostatní poskytované služby (v Kč):
• výkop dětského hrobu
 období duben–říjen (do 120 cm) 1 150,-
 období listopad–březen (do 120 cm) 1 600,-
 výkop hrobu (nad 120 cm)
 období duben–říjen 2 970,-
 pro 2 rakve (prohloubený) 3 900,-
 období listopad–březen 3 850,-
 pro 2 rakve (prohloubený)  4 800,-
• exhumace zůstatků z hrobu
  zetlelých nezetlelých
 dítě do 10 let 270,- 500,-
 osoby starší 10 let 800,- 1 540,-
 exhumace před uplynutím tlecí doby 4 950,-
 exhumace z hrobky bez rozdílu věku
  800,- 1 540,-
• dopravné spojené s výkopovými pracemi
 na pohřebiště Slezská Ostrava 510,-
 na pohřebiště Koblov 560,-

 na pohřebiště Kunčičky 400,-
 na pohřebiště Heřmanice 510,-
• uložení urny do společného hrobu 400,-
• uložení urny – zápis do evidence 50,-
• nahlédnutí do matriky, vyhledávání dokladu
 50,-
• vsyp 920,-
•  uspořádání rakví v hrobce při dalším pohřbu, 

likvidace hrobové stavby při rušení místa
 1.000,-
•  veškeré dohodnuté práce neuvedené v ceníku 

(hodinová sazba) 190,-
• za použití veřejného WC 2,-
•  povolení vstupu - vjezdu vozidel do areálu 

pohřebiště Sl. Ostrava
  vjezd osobního vozidla (netýká se vozidel in-
 validů, osob přestárlých a nemocných) 100,-
  vjezd nákladního vozidla (výstavba hřbitov-
 ních staveb apod.) 200,-
 vjezd autobusu (účast na obřadech) 200,-
• odstavení vozidla na parkovištích na ul. Na
 Najmanské a ul. Těšínské 15,-

Radim Šlachta
místostarosta
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Z činnosti odborů úřadu
 V období od října do prosince loňského roku měli pracovníci všech odborů našeho úřadu plné 
ruce práce.
 Odbor technické správy budov zabezpečoval akce na údržbě a opravách bytového fondu 
a ostatních budovách, svěřených mu do správy, např. na Muglinovské ulici 74, Bohumínské ulici 
174, 176, 178 a na Heřmanické ulici 21, 23, 25.
 Odbor investiční zabezpečil mj. stavební úpravy Keltičkovy ulice, rekonstrukci a moderni-
zaci bytových domů v Nové osadě, přípravné práce pro realizaci výstavních prostor ve slezsko-
ostravské radnici, zateplení bytových domů na Štěpaňákově ulici v Kunčicích a výstavbu místní 
komunikace pro 10 rodinných domů v Muglinově.
 Odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství prováděl kontrolu výzev, kte-
ré byly uloženy majitelům pozemků k provedení opatření (posečení trávy nebo odklizení nepo-
volených skládek) na jejich pozemcích. Pracovníci odboru se účastnili kontrol toků ve vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve spolupráci s odborem vod a půdy MMO 
převzali opravenou hráz na Ostravici, zkontrolovali dodržování právních předpisů v některých 
autobazarech a autoservisech. Konzultovali spolu s MMO a Ostravskými vodárnami a kanaliza-
cemi protipovodňová opatření v oblasti Žabníku v Koblově.
Stavební úřad vydal důležitá stavební rozhodnutí:
Pro k. ú. Slezská Ostrava byla mimo jiné vydána rozhodnutí pro tyto významné stavby:
-  kolaudační rozhodnutí pro „Doplnění veřejného osvětlení spojovacího chodníku ul. Hradní“ 

– investorem je MMO
-  stavební povolení pro „Rekultivaci Centrálního odvalu Zárubek – 3. stavba, skládka S-NO 

– dostavba 4. kazety“ – investorem je OKD, Rekultivace, a.s.
-  stavební povolení pro „Novostavbu vrátnice na Ústředním hřbitově“, investorem je SMO 

MOb Slezská Ostrava.
Pro k.ú. Kunčice nad Ostravicí byla mimo jiné vydána tato rozhodnutí:
-  stavební povolení pro stavbu „Alukola 2. etapa – rozšíření výroby kol z 600 000 kol ročně na 

1 200 000 kol ročně“, investorem je Hayes Lemmerz Alukola
-  kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Obalovna živičných směsí“, nejmodernější obalovna v ČR, 

investorem je Silasfalt Ostrava-Kunčice
-  rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu pro stavbu „Linka na třídění 

odpadního skla“, první v Ostravě, investorem je OZO Ostrava s.r.o.
Pro k.ú. Muglinov bylo mimo jiné vydáno:
- kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblasti ul. Vančurova“
Pro k.ú. Heřmanice bylo mimo jiné vydáno:
- kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Prodejna smíšeného zboží ul. Koněvova“.
 V rámci místních šetření, která prováděli pracovníci stavebního dohledu odboru výstavby, ŽP 
a VH, byly zjištěny nepovolené stavební úpravy či realizace nepovolených staveb. Pro porušení 
příslušných ustanovení byly uloženy pokuty v celkové výši 45 000 Kč.
 Odbor majetkové správy mj. uzavřel řadu kupních smluv, připravoval podklady pro další 
prodeje domů a pozemků. Začal pracovat na změně zásad pro prodej domů a bytů ve vlastnictví 
městského obvodu.
 Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů mj. zajistil opravy a průběžné čis-
tění chodníků a vozovek, rekonstrukci opěrné zídky na Těšínské ulici, drobné opravy výtluků 
na vozovkách včetně výměny dopravního značení. V jednotlivých částech obvodu zorganizoval 
podzimní hrabání listí. Na Ústředním hřbitově byla dokončena řada oprav, o nichž informujeme
v článku o opravách v našem obvodu na straně 3.
 Útvar interního auditu mj. provedl audit centrální evidence smluv, která je vedena na odbo-
ru financí a rozpočtu. V oblasti veřejnoprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací 
uskutečnil kontrolu na ZŠ Chrustova a ZŠ Bohumínská. Zahájil přípravu na zpracování roční 
zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol.
 Odbor sociálních věcí mj. připravil zprovoznění osmi sociálních lůžek určených pro starší 
a zdravotně postižené občany v Domě s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici 119 v Mug-
linově. V souvislosti s přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
zorganizoval schůzky s řediteli škol a se zástupci občanského sdružení Vzájemné soužití, za-
měřené na další spolupráci s rodinami s dětmi. V návaznosti na nově přijatý zákon o hmotné 
nouzi připravil podklady pro změny propočtů a výplat dávek sociální péče s účinností od 1. ledna 
2007.
 Odbor vnitřních věcí, školství a kultury mj. zajistil především přípravu a bezproblémový 
průběh voleb v říjnu 2006 a následně veškerou agendu, která souvisela se zvolením nových vole-
ných orgánů.
ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ po volbách začalo pracovat na přípravě a průběhu 1. (ustavují-
cího) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se konalo 8. 11. 2006.
-  Provedlo aktualizaci jmenných seznamů a činností všech komisí, aktualizaci jednacího řádu 

zastupitelstva a jednacího řádu rady městského obvodu. Pověření pracovníci uveřejnili tyto 
změny na internetových stránkách úřadu.

-  V souvislosti s nově přijatým zákonem o hmotné nouzi byla u zaměstnanců odboru sociálních 
věcí zprovozněna všechna PC, určená k zajištění výše uvedené problematiky.

NA ODDĚLENÍ CIVILNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ – na úseku přestupků bylo v uvedeném 
období přijato 109 oznámení přestupků a 7 stížností.
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY připravilo mj. koncerty, které byly uspořádány měst-
ským obvodem Slezská Ostrava z grantu města Ostravy.
 Pro rok 2007 byla sepsána nová žádost o poskytnutí dotace – grantu z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti kultury s názvem „Cyklus koncertů 2007“. Ve spolupráci s odborem 
TSB byl zabezpečen nákup nového vozidla pro zajištění rozvozu stravy pro děti a žáky základ-
ních a mateřských škol, které zřizuje městský obvod. Byly zpracovány „Zásady pro hodnocení 
výkonu funkce ředitelů škol zřizovaných městským obvodem“.
 Odbor financí a rozpočtu se ve sledovaném období věnoval především přípravě a zpracová-
ní návrhu rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2007 a rozpočtovému výhledu na 
léta 2008–2010.
 Ve dnech 28. 11.–1. 12. 2006 probíhalo dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu 
Slezská Ostrava za rok 2006 (předaudit).

O nahlížení do matričních knih
 Mnozí občané se domnívají, že nahlížet do 
matričních knih, uložených na našem matričním 
úřadu, může kdokoliv a kdykoliv. Ovšem situa-
ce není zdaleka tak jednoduchá. Podle zákona 
č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, 
může o nahlédnutí do těchto dokumentů požá-
dat pouze:
-  fyzická osoba, které se zápis týká nebo čle-

nové její rodiny, její sourozenci nebo zplno-
mocnění zástupci

-  fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbyt-
né pro uplatnění jejích práv před orgány státu 
nebo orgány územních samosprávných celků

-  státní orgány nebo orgány územních samo-
správných celků pro úřední potřebu

-  statutární orgány církví nebo duchovní jimi 
zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené tě-
mito církvemi do 31. prosince 1949.

 Máte-li tedy ze zákona právo do matriční 

knihy nahlédnout, požádejte na našem matrič-
ním úřadě buď ústně nebo písemně o povolení. 
K žádosti musíte předložit: průkaz totožnosti, 
doklady, kterými prokážete, že se zápis týká Vás 
nebo členů Vaší rodiny, případně doklad, kte-
rým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění 
Vašich práv před orgány státu nebo územních 
samosprávných celků, a dále plnou moc, vyřizu-
jete-li žádost jako zplnomocněný zástupce. Za 
nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 
20 Kč za každou matriční událost. Kniha naro-
zení zůstává uložena u našeho matričního úřadu 
100 let, kniha manželství po dobu 75 let a kniha 
úmrtí také po dobu 75 let.
 Nahlížet do matričních knih lze pouze za pří-
tomnosti matrikářky.
 Bližší údaje můžete získat na matrice našeho 
úřadu v přízemí slezskoostravské radnice, dveře 
č. 4, tel. č. 599 410 079. 

 Po dlouhých letech příprav začal dne 1. 1. 2007 
platit nový stavební zákon – zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, který 
plně nahradil třicet let platný (se změnami a no-
velizacemi) zákon čís. 50/1976 Sb. Ke dni 31. 12.
2006 byly rovněž zrušeny dvě jeho prováděcí 
vyhlášky – čís. 132/1998 Sb., kterou se provádě-
la některá ustanovená stavebního zákona, a čís. 
135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech 
a územně plánovací dokumentaci, a též několik 
dalších obecně závazných právních předpisů.
 Nový stavební zákon na úseku stavebního 
řádu zásadním způsobem rozšiřuje okruh sta-
veb, které nebudou vyžadovat stavební povole-
ní ani ohlášení stavebnímu úřadu (okruh těchto 
staveb je vymezen v § 103). Nově je upraven 
institut ohlášení, a to nejen z hlediska věcného 
vymezení okruhu „jednoduchých staveb“, k je-
jichž provedení ohlášení postačuje, ale rovněž 
z hlediska postupu stavebníka i stavebního úřa-
du. Nově budou ohlašovány jednoduché stavby 
v rozsahu podle § 104 odst. 2 nového stavební-
ho zákona (např. stavby pro bydlení a rekreaci 
do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzem-
ním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma 
nadzemními podlažími).
 Postup při povolování a ohlašování staveb 
vychází z předpokladu, že o podstatných otáz-
kách umístění stavby a jejího vlivu v území 
bylo již rozhodnuto a v rámci stavebního ohlá-
šení jsou posuzovány stavebně technické otázky 
provedení stavby. V důsledku toho postačuje na 
základě ohlášení stavebníka souhlas stavebního 
úřadu, který může být i konkludentní, a staveb-
ník může stavbu realizovat. Pokud stavba nebu-
de splňovat zákonem stanovené podmínky, pak 
stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úko-
nem v řízení, provedení stavby zakáže. 
 Stavební řízení je omezeno na určení staveb-
ně technických podmínek pro provedení stavby. 
Koncepční novinkou nového stavebního zákona 
je možnost použití zkráceného stavebního říze-

Ceník za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví
v městském obvodu Slezská Ostrava

s účinností od 1. ledna 2007

Pozor na nový stavební zákon
ní s využitím služeb autorizovaného inspektora 
(§ 117), která představuje částečnou privatizaci 
stavebního řízení. Uzavře-li stavebník s auto-
rizovaným inspektorem smlouvu o provedení 
kontroly projektové dokumentace stavby, může 
tuto stavbu provádět pouze na základě oznámení 
stavebnímu úřadu s připojenou projektovou do-
kumentací a s certifikátem vydaným autorizova-
ným inspektorem, kterým ověří, že projektová 
dokumentace a potřebné doklady splňují poža-
davky podle stavebního zákona a stavba může 
být provedena.
 Zjednodušení postupu se předpokládá u pro-
vádění drobných změn staveb před jejich do-
končením, které se nedotýkají práv účastníků 
stavebního řízení a které mohou být schvalo-
vány stavebním úřadem nebo autorizovaným 
inspektorem v průběhu kontrolních prohlídek 
stavby (§ 118 odst. 3).
 Veškeré žádosti a ostatní podání stavebnímu 
úřadu musejí být podány na celostátně platných 
formulářích, které jsou uvedeny ve vyhlášce čís. 
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení stavebního zákona ve věcech stavebního 
řádu, a dále ve vyhlášce čís. 503/2006 Sb., o po-
drobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření (jinak též na webo-
vých stránkách www.slezska.cz či www.mmr.cz).

Ze zákona vybrala Ing. Karla Záhorová
odbor výstavby, ŽP a VH

Když jdou sloni spát...
..aneb večerní komentované prohlídky pavilonu 
slonů budou pokračovat v ostravské zoo i v úno-
ru. Můžete je navštívit v zoo každou sobotu od 
16.00 hodin přímo v pavilonu. V podvečerní at-
mosféře nasvíceného pavilonu slonů se dozvíte 
řadu zajímavých informací ze života těchto nej-
větších suchozemských savců. 
 Účastníci zaplatí klasické vstupné, tj. 60 Kč 
dospělí, 40 Kč děti a senioři.

Stanislav Derlich, tiskový mluvčí zoo Ostrava

Ceník je platný pro všechna pohřebiště v městském obvodu Slezská Ostrava.



 Přijímací řízení proběhne bez přijímacích 
zkoušek. Žáci do všech oborů a forem vzdělá-
vání budou přijímáni podle výsledků ze ZŠ, 
případně předchozího vzdělání.

Stanislav Drozd
 foto: archiv školy
Vzdělávací nabídka ve školním roce 2007/
2008
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Informační technologie – aplikace osobních po-
čítačů
Mechatronika
Management v elektrotechnice
Management obchodu a služeb
Technické lyceum
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač – mechatronik
Mechanik silnoproudých zařízení
Mechanik elektronik
Provozní technika, nástavbové studium
Elektrotechnika, nástavbové studium
Střední vzdělání s výučním listem:
Hutník
Zámečník
Obráběč kovů
Elektrikář – silnoproud
Mechanik elektrotechnických zařízení
Mechanik elektronických zařízení
Provoz služeb
 Škola úspěšně realizovala projekt MSK „Mo-
dernizace technického a didaktického vybavení 
center pro další profesní vzdělávání“, spolufi-
nancovaného Evropskou unií. Škola připravuje 
odborníky pro akciovou společnost Mittal Steel 
Ostrava ve strojírenských, hutnických a elektro-
technických oborech vzdělávání.
Adresa:
Vratimovská 681, 707 00 Ostrava-Kunčice
Kontakty:
tel.: 595 687 301, 595 687 893, 595 686 272, 
fax: 596 634 489, e-mail: studijni@sos-sou.cz 
http://www.sos-sou.cz

 Ve Střední škole v Ostravě-Kunčicích se 6. 
ledna 2007 uskutečnil Den otevřených dveří. 
Více než 150 návštěvníků – žáků ZŠ a jejich 
rodičů se seznámilo s bohatou nabídkou vzdě-
lávacích programů v oborech středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou a středního vzdělání 
s výučním listem. K prohlídce byly připraveny 
odborné učebny a dílny se žáky, simulující vyu-
čovací proces, zejména výuku obrábění na CNC 
strojích, programování a obsluhu pneumatiky, 
hydrauliky, manipulačních linek ovládaných 
programovatelnými automaty, výuku cizích ja-
zyků, elektrotechnická měření. Nedílnou sou-
částí byla i prohlídka sportovních zařízení školy 
a drobné pohoštění. Pracovníci studijního oddě-
lení, průvodci a učitelé podávali návštěvníkům 
opravdu zasvěcené informace o studiu v naší 
škole, která patří mezi největší v Moravskoslez-
ském kraji.
 Na programu Dne otevřených dveří se také 
podíleli zaměstnanci personalistiky a.s Mittal 
Steel Ostrava, pro kterou škola připravuje nové 
pracovníky zejména v hutnických, strojíren-
ských a elektrotechnických oborech.
 Kromě stávajících strojírenských, elektro-
technických a hutnických oborů a oboru obcho-
du a služeb škola nabízí nový obor středního 
vzdělání s maturitou Informační technologie pro 
přípravu odborníků počítačových sítí, aplikace 
PC a celou další škálu informatiky.

Slezskoostravské novinyleden 20073
Rekonstrukce domů v Nové osadě

 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
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
25/06 14.11.2006 náhrobní kámen 14.05.2007
26/06 11.12.2006 fotoaparát 11.06.2007

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

Postrádáte ztracenou věc?

 V listopadu loňského roku začala celková 
rekonstrukce čtyř obecních domů na ulici Stro-
movka. Náklady ve výši 32 miliony Kč budou 
hrazeny jednak z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, jednak z rozpočtu našeho městské-

 My, členové základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu v Muglinově, jsme hod-
notili v lednu svou činnost a konstatovali, že 
byla dostatečně bohatá. V současné době má 
naše organizace 70 převážně dříve narozených 
členů. Ale ani to nám neubírá na nadšení po-
máhat přírodě a na tom našem kousku zahrady 
vytvořit kvetoucí záhony v pažitu zeleně, pod 
stromy plnými zrajícího ovoce!
 V letošním roce vstupujeme do jubilejního 
50. roku od založení bývalé celostátní organi-

zace československých zahrádkářů. Přejeme 
všem přátelům a příznivcům v novém roce hod-
ně zdraví, úspěchů a vůbec radosti ze sluníčka 
i deště, z dětí a vnoučat, ze sousedů i přátel, pro-
stě plnou náruč optimizmu a úsměvů! A na so-
botu 10. února 2007 zveme všechny do Kultur-
ního domu v Muglinově na večírek se zábavou, 
muzikou a vynikajícím jídlem a pitím.
 Za výbor ZO ČZS

Jaromír Janšta
tel. č. 596 243 789

Dům na půli cesty

 Asi 300 občanů přišlo na Nový rok na turis-
tickou vycházku Novoroční čtyřlístek s cílem na 
vrcholu haldy Ema ve Slezské Ostravě, kde už 
na ně čekali pořadatelé, aby těm, kteří přispěli 
na konto zrakově postižených Světluška, předali 
odznak a kalendář na rok 2007. Výsledná vybra-
ná částka ve výši 3043 Kč všechny překvapila. 
V témže dni se konalo v Moravskoslezském 
kraji 12 podobných akcí. Celkový výtěžek pře-
sáhl 20 000 Kč.
 Dodejme, že na haldu Ema se 1. ledna vyda-
li i turisté, kteří procestovali celou naši repub-
liku i Evropu, ale na tomto místě byli poprvé. 
Naopak na haldu absolvovala již několikátý 

výstup skupina turistů nazývající se „haldo-
lezníci“, kterou založil již v roce 2002 Mgr. 
Vítězslav Žinčík. Za rok – 1. ledna 2008 – se 
na haldě Ema sejdeme znovu. Nedočkavcům 
připomínáme, že na haldu Ema se dostanou po 
žluté turistické značce po trase od ostravské 
Černé louky kolem Slezskoostravského hradu 
k zoo. Doufejme, že zde již budou instalovány 
informační tabule.
 Poděkování za uspořádání akce náleží KČT 
Vítkovice a oblastnímu výboru KČT.
 Nashledanou na trase.

Mgr. Jan Sládek
Jiřina Kováčová

Novoroční výstup na haldu Ema se vydařil

Den otevřených dveří ve Střední škole v Kunčicích

 V posledním čtvrtletí roku 2006 byla realizo-
vána řada stavebních rekonstrukcí, připravená 
naším městským obvodem. Z větších akcí v jed-
notlivých katastrálních územích jmenujme:
 Ve Slezské Ostravě probíhaly opravy Kel-
tičkovy ulice, na Ústředním hřbitově byla opra-
vena obřadní smuteční síň, u ulice Najmanské 
postavena nová vrátnice s nepřetržitou hlídací 
službou na hřbitově. Oprava pomníku obětem
I. a II. světové války za 1 260 000 Kč na Ústřed-
ním hřbitově byla částečně hrazena ze státní do-
tace ve výši 1 014 000 Kč.
 V Nové osadě začala rekonstrukce a moder-
nizace čtyř bytových domů na ulici Stromovka. 
 Ve slezskoostravské radnici jsou v plném 
běhu od 30. listopadu 2006 stavební práce pro 
vybudování nových výstavních prostor. Předpo-
kládaným termínem dokončení je konec letošní-
ho roku. 
 V Muglinově byl opraven byt na Muglinov-
ské ulici 74 a některé balkony u domů č. 174, 
176 a 178 na Bohumínské ulici. 

 Výstavba místní komunikace včetně přístu-
pového chodníku z ulice Hladnovské zde za-
počala v září roku 2006 a vyžádá si náklady ve 
výši přesahující 4 296 000 Kč. U zastávky Beto-
nářská byla vybudována nová čekárna za 60 000 
korun.
 Osmi novými sociálními lůžky pro starší 
a zdravotně postižené občany disponuje od pod-
zimu loňského roku Dům s pečovatelskou služ-
bou na Hladnovské ulici 119.
 V Hrušově byl opraven chodník u ulice Na 
Liščině, v Koblově chodník u Antošovické uli-
ce za téměř 2 000 000 korun.
 V Kunčicích byly zatepleny bytové domy 
č.11,13,15 na Štěpaňákově ulici a zároveň zde 
byly kompletně vyměněny rozvody zdravo-
techniky. Akce si vyžádala náklady ve výši 
5 709 846 Kč. 
 V Kunčičkách bylo na místním hřbitově 
provedeno odkanalizování a byl zde instalován 
vodovodní stojan.

 Zaujal mne článek v Moravskoslezském de-
níku ze soboty 6. ledna s nadpisem Domů na 
půli cesty je jako šafránu. Dovoluji si podělit 
se s Vámi, spoluobčany, o svůj dojem z tohoto 
článku a vyslovit svůj subjektivní názor. Budu 
některé věty citovat a pokusím se i o komentář. 
Již v úvodní větě se konstatuje, že 40 % lidí bez 
domova prožilo část dětství v ústavní péči (zve-
řejnilo to na svých stránkách sdružení Naděje). 
Každý rok opouští tuto ústavní péči dětských 
domovů stovky osmnáctiletých klientů. Jsou 
nuceni vzhledem ke svému věku opustit toto 
místo a sami se o sebe postarat. Každý takovýto 
mladý člověk je osobitý, jinak vnímal prostředí, 
kde žil, odnesl si různé návyky z dosavadního 
krátkého života, nezanedbatelný je vliv genetiky 
atd. Někteří nemají kde bydlet, ztrácejí zaměst-
nání, mají problémy psychické, v mezilidských 
vztazích atd., a jak uvádí ředitelka náhradní ro-
dinné péče paní Bubleová, do života přicházejí 
zcela nepřipraveni, bez jistoty a zázemí. Vlastní 
dítě, pokud ho chcete dobře vychovat, nepustíte 
v 18 letech jen tak z domova. Podle odborníků 
stále chybějí služby, které by těmto mladým li-
dem pomohly postupně se osamostatňovat a na-

učit se žít a být připraveni na nástrahy života. 
Takovýto Dům na půli cesty je nově otevřen na 
Sokolské ulici a dle paní ředitelky Winklerové 
má zatím 25 klientů a dostatek místa.
 Myslím si, že i v našem městském obvo-
du Slezská Ostrava jsou prostory, budovy, kde 
by se dalo uvažovat o takovémto zařízení pro 
mladé lidi. Mám na mysli např. bývalé šachty, 
kde z bývalých sociálních budov či kanceláří 
by mohly být ubytovny a ve vedlejších dílnách 
prostory pro řemesla a služby ap. Zde se nabí-
zí i spolupráce s Ostravskou univerzitou nebo 
středními odbornými školami. Totiž nepodá-
-li společnost těmto mladým lidem pomocnou 
ruku, nebude si jich všímat, bude mít postup-
ně v okolí mladé alkoholiky, narkomany apod. 
Toto nás bude stát další peníze, které bychom 
mohli ušetřit pro jiné smysluplné činnosti. 
 Domy na půli cesty dokáží klienty připravit 
pro život, mladí lidé se zde naučí, jak si hledat 
práci, hospodařit financemi, žít ve společnosti, 
využívat volný čas atd.
 Ing. Jiří Šárek

člen Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

Muglinovští zahrádkáři zvou

ho obvodu. V každém ze čtyř bytových domů 
vzniknou místo původních 8 bytů o velikosti 
1+1 4 byty o velikosti 1+3. 

Fota z rekonstrukce domů: archiv SON

Opravy v našem obvodu se nezastavily ani koncem roku

 Na železniční trati mezi Opavou a Českým 
Těšínem jezdí od 10. prosince 2006 nejmoder-
nější český vlak City Elefant. Do stanice Ostra-
va–Kunčice přijíždí 10x denně.

Karel Slíva, foto: autor

Moderní vlak City Elefant 
na kolejích v našem
obvodu

 Rády bychom poděkovaly vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava, které navázalo spolu-
práci s potravinářskou firmou Hamé. Jmenova-
ná firma zdarma darovala své výrobky, z nichž 
jsme měly velkou radost, do našeho Dětského 
domova Na Vizině ve Slezské Ostravě. Je po-
těšující, že i velké potravinářské firmy myslí na 
dětské domovy...
 O Vánocích, svátcích klidu a pohody, se sna-
ží být všichni doma, v kruhu svých nejbližších. 

My, děti z dětského domova, jsme samy. Avšak 
na Vánoce roku 2006 nikdy nezapomeneme. 
Naši vychovatelé nám připravili krásné sváteční 
dny. Nás všechny, které jsme zůstaly v domově 
osamělé, vzali na chatu do hor, kde nám připra-
vili oslavy Vánoc. Vařili nám, starali se o teplo 
a připravovali večerní posezení u stromečku, 
zbyl jim čas na procházky, čtení pohádek… 
I když jsme zůstaly samy, bez rodičů, byly tyto 
svátky pro nás nejkrásnější. Děkujeme.

Napsaly nám děti z Dětského domova Na Vizině
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 Známý spisovatel Karel Vůjtek žije a pracu-
je už dlouhá léta ve Slezské Ostravě, ale dětství 
a mládí prožil v Klimkovicích. V roce 1963 ma-
turoval na Jedenáctileté střední škole v Ostravě 
– Porubě, Pedagogickou fakultu Ostrava absol-
voval roku 1969. Jeho diplomová práce nesla 
název Nad poezií Jana Skácela.
 Je mj. autorem knížek veršů Řetízkový ko-
lotoč (1977), Takové noci, takové dny (1982), 
Báseň pro soprán (1983), Náš kopec má kytku 
za kloboukem (1991), Milostín (2005) a Skři-
vánek (2006). Jeho poezie byla zdramatizována 
a zhudebněna, nahrána na gramofonové desky 
a CD. Převážně poezii také překládá, nejčastěji 
z polštiny. Publikuje v novinách a časopisech, 
je autorem desítek reportáží, sloupků, kurzívek 
a fejetonů. 
Mohl byste specifikovat motivy Vašich knih?
Autorka doslovu Skřivánka, univerzitní profe-
sorka dr. Svatava Urbanová, mne nazvala by-
tostným lyrikem, a myslím, že to sedí. Takže 
motivace a případná fabulace je nasnadě a řekl 
bych, že převažuje milostná lyrika. Ale aby to 
nebylo tak jednoduché a přímočaré – mnohdy 
je v ní obsažen epický prvek, příběh. A není 
podstatné, zda se vešel do tříveršového ritornelu 
nebo si k vyslovení vyžádal celou knížku, jak je 
tomu například u Básně pro soprán nebo mého 
nejnovějšího titulu Skřivánek. Něco jiného je 
pochopitelně publicistika – mám zde na mysli 
například knížku o violoncellistovi, muzikolo-
govi a pedagogovi doc. dr. Ivanu Měrkovi. Zde 
jsem mohl fabulovat pouze v intencích daného 
příběhu, a tím byl život a práce této osobnosti. 
Jak si vybíráte díla k překladům?
Řekl bych, že ona či nakladatelství si vybírají 
spíš mě. Ať už to byl ostravský Profil, olomouc-
ká Votobia, říčanský Junior, Osveta v Martině 
atd. Ideální to bylo v případech, kdy mi byl 
nabídnut k překladu autor i osobně blízký. Na-
příklad Wilhelm Przeczek nebo Gustaw Sajdok 
a mohl bych jmenovat další. Tehdy se, myslím, 
práce zdařila nejlépe. 
Jak se snoubí Vaše povolání učitele s literární 
a publicistickou prací?
Já si myslím, že docela, ba dokonce velmi dob-
ře. Daleko lépe se učí o dobře poznaném než jen 

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 7. 2. 2007.

Ohlédnutí za koncerty ZUŠ E. Runda

Ostravu mám doopravdy rád,
říká spisovatel Karel Vůjtek
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Citáty k zamyšlení
-  Každý život má svou velikost.

-  Raději rozumem nežli sochorem, ale když to 

nejde ani tak, co pak?...

-  Když někomu věnuješ čas, nedívej se na 

hodinky!            Vybral Ing. Jiří Šárek

sebelépe nastudovaném. Když někdo například 
zúží postavu Komenského na tzv. učitele národů, 
je zřejmé, že toho o něm moc neví. A přitom prá-
vě v Ostravě vyšla velmi zajímavá knížka mého 
vysokoškolského učitele dr. Jaroslava Pleskota 
Fulnecké intermezzo Jana Amosa Komenské-
ho, o fulneckém muzeu J. A. Komenského ani 
nemluvě. Takže třeba právě v tomto tématu se 
mé pedagogické, literární a publicistické zájmy 
spojily, a pokud na to dojde ve škole řeč, mohu 
dětem představit biskupa a pansofistu Komen-
ského například také jako mladého, vzdělaného 
a vroucího člověka. Podobně je tomu s postavou 
klimkovického mlynáře Jana Augustina, který 
jako první písemně ohlásil nález uhlí v Polské 
Ostravě, jak je doloženo v dopise kutnohorské-
ho šichtmistra Alise z prosince 1763.
Jaký je Váš vztah k Ostravě – zvláště k obvo-
du Slezská Ostrava?
Veskrze kladný. Ostravu mám doopravdy rád, 
i když musím přiznat, že její jedinečný kolorit 
se pomalu a navždy vytrácí. A Slezská Ostrava? 
Bydlím v krásném a tichém místě, odkud mám 
celou Ostravu jako na dlani a dokonce zahléd-
nu i věž kostela mého rodného města. Ujdu pár 
kroků a vidím mi neobyčejně milou těžní věž 
jámy Terezie. Párkrát v roce si vyšlápnu na hal-
du Ema a na její vrchol, na „Červenku“, jak se 
tady také říká. A jako bych právě na Burni po-
tkával svého rodáka, už zmíněného Jana Augus-
tina. Koneckonců, nějakou dobu zde na Zámostí 
dokonce žil. Takže jakýpak div! 
Můžete nám prozradit témata Vašich dalších 
prací?
Především bych chtěl poděkovat „svému“ měst-
skému obvodu za podporu při vydání lyrickoe-
pické básnické skladby Skřivánek, která vyšla 
na samém sklonku roku 2006. Tohoto vstřícné-
ho gesta si velice vážím. V současné době při-
pravuji výbor ze sloupků, kurzívek a fejetonů, 
které jsem tiskl v novinách a časopisech v ně-
kolika posledních letech. Jsou tam poznatelné 
slezskoostravské motivy a snad to nebude vy-
padat jako neskromnost, když naši radnici opět 
oslovím. 
Děkuji za rozhovor.

(míč)

 Jako každý rok připravila naše ZUŠ i před 
loňskými Vánocemi spoustu nádherných kon-
certů a výstav.
 Předvánoční maratón byl zahájen výstavou, 
která byla instalována v prostorách slezskoost-
ravské radnice již 4. 12., a návštěvníci ji mohli 
zhlédnout po celý prosinec.
 Další výstavu, tentokrát s názvem „Na scho-
dech“, připravil výtvarný obor naší školy v pro-
storách Základní školy na Bohumínské ulici. 
Vernisáž této výstavy proběhla 12. 12. a nesla 
se ve velmi příjemné atmosféře, kterou svým 
vystoupením dotvořili žáci hudebního oboru.
 Kantoři naší školy působí nejen v městském 
obvodu Slezská Ostrava, ale také v pobočkách 
školy v městských částech Radvanice a Bartovi-

Oděv a obuv:
oděv = lunty, žlutý = žulty, knoflík = knotek, 
kalhoty = galaty, šle = hozntregy, vázanka = 
šlajfka, naušnice = oryngle, vlásenka = odbodla, 
šátek = šatka, podvlíkačky = spodňaky, tkanička 
= šnurka, pevný = mocny, záplata = lata, nůžky 
= nožice, obuv = butky, podpatek = kramflek, 
švec = ševc.

Drůbež:
slepice = kura, ohledávat slepice = macať kury, 
kohout = kokot, kohut, kvočna = kvočka, kuře = 
kuřička, kuřecí maso = kuři maso, líhnout se = 
kluť se, zkažené vejce = smradlave vajco, vej-
ce bez skořápky = splavené vajco, hřad = bidlo,                 
houser = huser, kachna = kačena, krocan = no-
rek, krůta = norka.

 

Karel Slíva

PODĚKOVÁNÍ
 Víkend 9. a 10. prosince byl pro děti v Mug-
linově opravdovým svátkem. Mikuláš spolu 
s andělem a vskutku vydařenými čerty jim 
v KD naděloval dárky. Dobře se o děti postarali 
i „falešní sobi“, kteří pro ně vymysleli spoustu 
pěkných her. Akce byla natolik vydařená, že si 
z ní děti (a nejen ty) odnesly i mnoho krásných 
zážitků. Chtěly bychom tímto poděkovat našim 
hasičům za krásně připravenou akci.

Pavla Krestová a Anna Filipská
Foto z akce: P. Krestová

ce a také v Michálkovicích. I zde měli poslucha-
či možnost vyslechnout výkony našich žáků na 
koncertě, jenž se konal 13. 12. 2006 v prostorách 
KD v Ostravě-Michálkovicích. Koncert proběhl 
v příjemné atmosféře s účastí četného michálko-
vického publika. Kromě žáků hudebního oboru 
se představily žákyně tanečního oddělení. Jejich 
vystoupení bylo vítaným zpestřením koncertu.
 Vyvrcholením předvánočních vystoupení 
žáků byl Vánoční koncert. Proběhl stejně jako 
v jiných letech v sále slezskoostravské radnice. 
Pro posluchače byl program velmi pestrý. Žáci 
se představili v různých komorních sestaveních 
a jejich vystoupení byla na velmi vysoké úrovni. 
Podle přeplněného koncertního sálu je zřejmé, 
že veřejnost má o koncerty naší školy mimořád-
ný zájem. Monika Hejdová, učitelka ZUŠ

Foto z koncertu: archiv školy

Prosíme pana Marka Calábka, aby si vyzvedl v kanceláři č. 2 v přízemí slezskoostravské 
radnice balík doručený úřadu na jeho jméno.

 Zastupitelstvo našeho obvodu schválilo na 
svém prosincovém zasedání sloučení Mateřské 
školy Bohumínská 68/450, příspěvkové organiza-
ce, a Mateřské školy Slívova 11/631, příspěvkové 
organizace, a to s účinností od 1. ledna 2007. 
 K 31. 12. 2006 odešla paní Danuše Lhotská, 
ředitelka MŠ Slívova, do důchodu.
 Své pedagogické působení zahájila v roce 
1967 v Mateřské škole ve Slezské Ostravě na 
Jakubské ulici jako učitelka, v roce 1977 se pak 
stala ředitelkou. Od roku 1988 byla ředitelkou 
MŠ na Slívově ulici. Po celou dobu působení 

v tomto předškolním zařízení se věnovala prá-
ci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí. Cílevědomou prací dosahovala velmi 
dobrých výsledků v jejich začleňování do běžné-
ho života. Za tuto činnost rovněž v loňském roce 
ke Dni učitelů získala zvláštní ocenění věnované 
statutárním městem Ostrava.
 Paní Danuši Lhotské za vykonanou práci dě-
kujeme a přejeme hodně pohodových dnů v dal-
ším životě.
 Mgr. Blanka Gelnarová

vedoucí oddělení ŠaK odboru VVŠaK

 Odbor financí a rozpočtu upozorňuje všech-
ny žadatele o finanční příspěvek na kulturní, 
sportovní, sociální a společenské účely, aby si 
podali své žádosti pro rok 2007 nejpozději do 
15. února 2007.
 V letošním roce se peněžité příspěvky budou 
poskytovat formou účelové dotace, a to v jedné 
částce na celý rok. Tyto účelové dotace budou 
schváleny na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava dne 15. března 2007. 
Budou rozděleny na základě projednání jednot-
livých žádostí a doporučení příslušné komise, 
finančního výboru a rady městského obvodu.

 Ve své žádosti uvádějte účel, ke kterému 
bude dotace použita, termíny konání akcí a řád-
né zdůvodnění žádosti.
K žádosti musejí být doloženy:
- výpis z obchodního rejstříku
- zakládací nebo zřizovací listina
- stanovy
- jméno statutárního zástupce
-  bankovní spojení (smlouva s peněžním ústavem)
-  prohlášení, zda jste žádali o peněžité příspěv-

ky, dotace, popř. dary u jiných subjektů.
Ing. Jiřina Gáliková

vedoucí odboru financí a rozpočtu

Poskytnutí účelových dotací

Sloučení dvou MŠ v našem obvodě

Jak se kdysi mluvilo ve Slezské Ostravě


