
 Slavnostní úvod 4. zasedání zastupitelstva 
dne 26. 4. 2007 obstaral starosta městského ob-
vodu Ing. Antonín Maštalíř, který poblahopřál 
zastupiteli Lubomíru Švecovi k jeho významné-
mu životnímu jubileu a předal mu stříbrnou pa-
mětní minci a obraz s motivy Slezské Ostravy.
Následovalo projednávání materiálů dle progra-
mu, ve kterém zastupitelstvo městského obvodu 
�  vydalo stanoviska k záměrům prodeje byto-

vých jednotek, pozemků či částí pozemků
�  rozhodlo o prodeji částí pozemků
�  rozhodlo o nabytí darem řadové garáže na 

pozemku p. č. 672, k.ú. Slezská Ostrava
�  rozhodlo o odmítnutí daru řadové garáže p. č. 

971, k.ú., Heřmanice
�  rozhodlo o odmítnutí daru řadové garáže p. č. 

1795/66, k.ú. Hrušov
�  vyslovilo souhlas s odnětím pozemků v k.ú.

Slezská Ostrava ze svěření městskému
obvodu

�  rozhodlo uplatnit předkupní právo k pozem-
kům v k.ú. Slezská Ostrava

�  vzalo na vědomí zprávu o hospodaření MOb 
Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku 2007

�  schválilo dodatek č. 1 k sociálnímu fondu za-
městnanců SMO, zařazených do Úřadu měst-

ského obvodu Slezská Ostrava 
�  rozhodlo o výběru žadatelů o úvěr a o výši 

úvěru z FRB
�  rozhodlo neposkytnout peněžitý dar na finan-

cování vodovodní přípojky 
�  rozhodlo odepsat pohledávku ve výši 

35 867,50 Kč za spol. CORAL METAL, 
s.r.o.

�  rozhodlo o sloučení MŠ Jaklovecká a MŠ 
Zámostní

�  vzalo na vědomí informativní zprávu o zabez-
pečování stěžejních úkolů radou MOb a od-
bory ÚMOb za období leden–březen 2007.

 Následovala diskuse, v níž mimo jiné obča-
né z ulice Únorové poukázali na poškozování 
komunikace v rámci výstavby rodinných domů. 
Starosta Ing. Antonín Maštalíř informoval o při-
pravované bytové výstavbě v obvodě, místosta-
rosta Radim Šlachta podal informace o připra-
vovaných stavbách hřišť a připravované studii 
regenerace sídliště Muglinov.
 Plné znění usnesení najdete na internetových 
stránkách městského obvodu www.slezska.cz.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti,

tiskový mluvčí

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 14. června od 15
hodin v Kulturním domě v Mug-
linově. Zasedání je veřejné.
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Ze zasedání zastupitelstva

Cyklistická májová projíž�ka
 O tom, že to vedení našeho obvodu myslí vážně s cykloturistikou, se mohli náhodní občané pře-
svědčit v pátek 4. 5. 2007 na vlastní oči. Vedení městského obvodu se svými spolupracovníky při-
pravilo pro občany májovou cyklistickou projížďku po cyklostezkách, které jsou součástmi cyklotras 
na území statutárního města Ostravy a vedou po území městského obvodu Slezská Ostrava.

Pro návštěvníky je připraven bohatý program: vystoupení zpěvačky L. B. P., dětí a žáků 
MŠ a ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava, budete mít možnost seznámit se s hasič-
skou technikou, vyzkoušet si střelbu lukem, svézt se na ponících nebo kočárem, zastří-
let si na laserové střelnici. O pobavení se postarají žongléři, Hopsalín a klauni. Po celý 
den mohou děti soutěžit s Večerníčkem o zajímavé ceny.

Originální kalendář městského obvodu Slezská Ostrava 2008
 Využijte jedinečnou možnost zapojit se do tvorby kalendáře městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2008. Originální fotografie (ve formátu 
.jpg nebo .tif v minimálním rozlišení 300 DPI) s popisem zasílejte v termínu do 31. 8. 2007. Do popisu fotografie uveďte datum pořízení fota, 
jméno autora s adresou, název a filozofii fotografie. Cílem je najít nejzajímavější a nejkrásnější místa městského obvodu Slezská Ostrava. O výběru 
13 fotografií rozhodne k tomuto účelu sestavená odborná komise. Autoři fotografií vybraných pro kalendář budou odměněni. Podklady zasílejte 
v elektronické podobě e-mailem na adresu kalendar@slezska.cz nebo poštou na CD nosiči na adresu:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, oddělení školství a kultury, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
Bližší informace: oddělení školství a kultury, tel.: 599 410 409

 Cyklistický peloton v oranžových a modrých dresech s logem městského obvodu vyjel z náměstí 
Jurije Gagarina přes Kamenec, kolem ZŠ Pěší v Muglinově, hotelu Isora v Koblově a projel lesní 
úseky v bývalé bažantnici, aby dojel až do cíle projížďky, do areálu SDH v Antošovicích. Mezi 
cyklisty jsme mohli spatřit starostu Ing. Antonína Maštalíře, místostarosty Radima Šlachtu a Petra 
Zezulčíka. Aktivně se poprali s nástrahami tratě i bratři Jindřich a Heřman Holbergovi z Koblova 
a jediná žena mezi muži, paní Milena Havlíčková ze Slezské Ostravy. Bylo radostí pozorovat bratry 
Holbergovy, kterým je 69 a 74 let, jak lehce a zkušeně si poradili s nepříjemnými stoupáními na 
trase, a nebylo to jen ve vybavení jejich kol. V doprovodném týmu jsme mohli vidět místostarostku 
MUDr. Hanu Herákovou, která se postarala o to, aby nikdo z účastníků nestrádal na připravených 
občerstvovacích zastávkách. Při závěrečném posezení s výtečným gulášem bylo slyšet jen kladná 

hodnocení této akce samotnými účastníky, a nebylo to jen díky pěknému počasí a už zmiňovaným 
gulášem. Přání všech bylo, aby podobná akce nenechala zase na sebe dlouho čekat a síť cyklostezek, 
které by spojovaly jednotlivé části městského obvodu, se pravidelně rozšiřovala.

Karel Klíma, referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí. Fota: autor

Před startem na nám. J. Gagarina

První zastávka u ZŠ na Pěší ulici v Muglinově 
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Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad
 Během května jsou do některých částí obvodu umísťovány kontejnery na separovaný odpad. 
Celkový přehled uvádíme níže.

ulice č. orien. č. popisné Papír Plast Sklo Poznámka
Kunčice
Serafínova 6 359 1
U Sýpky 38 302 1
Kunčičky
Holvekova 37 534 1
Nadační 8 488 1
Škrobálkova 15 61 1
Vratimovská 57 372 1
Koblov
Antošovická 307 257 1
Na Tabulkách 1 268 1
Starokoblovská 2 234 1
U Nové šachty 61 179 1
Žabník 3 147 1
Hrušov
Technická 2 639 1
Heřmanice
Košická 1 446 1 1
Kubínova 47 443 1
Kubínova 54 380 1 1
Nad Vodárnou 15 646 1
Požární 26 114 1
Stožární 11 402 1
Švejdova 1 565 1
Vrbická 60A 341 1
Vrbická 71 276 1
Záblatská 4 126 1
Záblatská 43 87 1
Muglinov
Betonářská 3 791 1
Bohumínská 138 399 1
Klidná 5 497 1
Švédská 25 646 1
Švédská 27 652 1
Švédská 45 109 1
U Jeslí 18 553 1
Vančurova 7 348 1
Vdovská 18 641 1
Vdovská 24 679 1
Vdovská 32 701 1
Vdovská 38 697 1
Želazného 6 733 1
Slezská Ostrava
8. března 13 270 1
Bernerova 16 1768 1
Bohumínská 46 439 1
Bohumínská 49 441 1
Bohumínská 64 447 1
Bohumínská 72 1082 1 škola
Bohumínská 73 1387 1
ČSA 1 969 1
Dědičná 10 1083 1
Heřmanická 28 1443 1
Heřmanická 47 1469 1
Holečkova 30 1718 1
Chrustova 12 262 1
Chrustova 24 1418 1 škola
Keltičkova 44 1905 1
Keltičkova 64 1395 1
Kepkova 7 1440 1
Marešova 1 1585 1
Michálkovická 146 467 1
Michálkovická 232 770 1
Miloše Svobody 6 478 1
Na Baranovci 30, 32, 34 1 1 1
Na Kamenci 2 1361 1
Na Vizině 28 1034 1 škola
nám. Jurije Gagarina 3 282 1
Olbrachtova 9 1657 1
Pikartská 40A 1920 1
Slívova 32 881 1
Zvěřinská 31 8055 1

Odbor TSKZaH

 V lokalitě Odporovec v Heřmanicích u Ku-
bínovy ulice začala v prvním čtvrtletí letošní-
ho roku stavět soukromá společnost na ploše 
32 000 metrů čtverečních 15 moderních byto-
vých domů s celkovou kapacitou 123 bytů, od 
jednopokojových až po čtyřpokojové. U domů 
nebudou chybět garáže a parkovací stání.
 Bližší informace o prodeji bytů najdete na 
www.novebytyostrava.cz.

V našem obvodu se stavějí nové bytové domy

Internetové vzdělávací centrum pro seniory
 Občanské sdružení Společnost senior provozuje kromě řady aktivit ve prospěch seniorů v Domě 
kultury města Ostravy počítačovou učebnu. Učebna byla vybudována v roce 2004 z finančních pro-
středků EU a je trvale využívána. Od zahájení svého provozu prošlo realizovanými desetihodinový-
mi kurzy 398 osob. Účastnický poplatek činí 300 Kč.
 Kromě vzdělávacích kurzů je vytvořen „Internetový klub seniorů“, který má v současné době 123 
členů. Klub zajišťuje poradenskou činnost, všestranně podporuje aktivity, potřeby a zájmy seniorů, 
umožňuje využití elektronických adres a také moderní hlasovou a obrazovou komunikaci progra-
mem „SKYPE“. Ostravští senioři pak mají možnost kontaktů do celého světa.
 Internetové centrum je otevřeno denně v době od 13.00 do 17.00 hodin, v pondělí a ve středu také 
od 10.00 do 12.00 hodin. Přihlášky do kurzů lze podávat osobně v Domě kultury města Ostravy, 
nebo na telefonních číslech 596 634 699, 606 411 643, 731 221 291.
 Počítačové vzdělávací centrum seniorů v Ostravě je svými aktivitami výjimečným zařízením ne-
jenom v našem regionu, ale v rámci celé republiky. Jeho provoz se neobejde bez finanční podpory 
města Ostravy a městských obvodů, za což organizátoři děkují. Ing. Jaroslav Feix

místopředseda Společnosti senior

Pracovníci na VPP pomáhají v Kunčičkách
 ZŠ v Kunčičkách již dva roky zaměstnává pracovníky, kteří si odpykávají svůj trest v podobě 
veřejně prospěšných prací.
 Možná jste si všimli těchto lidí, kterak uklízejí skládky a čistí ulice. A tato práce je vidět. Do-
volím si říci, že tak čisté Kunčičky ještě nebyly. Tady je na místě poděkovat starostovi „Slezské“ 
Ing. Antonínu Maštalířovi. Ten akci „čisté Kunčičky“ inicioval, zařídil přistavení kontejneru a za-
jistil několik pracovníků. Jsou ještě lokality nepořádku, ale to již nejsou pozemky obce, tam se musí 
postarat majitel.
 Tito pracovníci samotné škole, a tedy i nám všem, ušetřili desítky a desítky tisíc korun. Pomáhali 
malovat, natírat plot, vykopat nový vodovod, uklízet školu po rekonstrukci a desítky dalších činnos-
tí, které by si najaté firmy nechaly zaplatit.
 Tento způsob trestu má svůj význam, přináší něco užitečného pro okolí a nás všechny.

Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ na Škrobálkově ulici

Poděkování
 Starosta našeho městského obvodu Ing. An-
tonín Maštalíř obdržel dopis s poděkováním 
od Mgr. Jiřiny Pandularisové, ředitelky ZŠ na 
ul. Těšínské 98, za pomoc při zřízení nového 
pískoviště v areálu školy. Největší zásluhu na 
zřízení nového pískoviště, které budou využívat 
především děti z internátu, má pan Štefan Polák 
ze společnosti KR Ostrava a.s., který celou zále-
žitost zajistil.

JSDH Muglinov nabízí i tomto roce občanům následující službu: 
odchyt a likvidaci obtížného hmyzu (včel, vos, sršňů).
Telefonovat je možno na následující telefonní čísla:
605 216 844, 777 073 998, 736 644 758

 Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání 
ELPIS, jejímž zřizovatelem je Slezská diakonie, 
si v květnu připomíná 5 let od svého vzniku na 
území města Ostravy.
 Koncentruje se zejména na pomoc a podporu 
obětem domácího násilí, o kterém se nehovoří 
jen ve smyslu fyzického napadení, jako je bití 
apod., ale i v případě psychického násilí, kdy 
dochází ke zesměšňování, ponižování, k ome-
zování styku s rodinou. 
 Posláním poradny je poskytnutí podpory 
a individuálního provázení obětem násilí (ze-
jména domácího), týrání a zneužívání. Usiluje 
o to, aby uživatelé mohli rozpoznat vlastní si-
tuaci, nacházet a realizovat řešení situace a při-
jmout zodpovědnost za vlastní život.
 Její pracovníci nabízejí uživatelům pomoc 
při vyřizování sociálních záležitostí, při zajiš-
ťování azylového ubytování, emoční podporu 
při doprovodech na policii, k lékaři či k soudu, 
zprostředkovávají také kontakty na jiná praco-
viště.
 Pomoc a podpora je uživatelům poskytována 
diskrétně, anonymně a bezplatně, zpravidla na 
půdě poradny, a to prostřednictvím rozhovo-

Užitečné služby poradny ELPIS Slezské diakonie v Ostravě
ru se sociálním pracovníkem nebo externistou 
– psychologem nebo právníkem. I tato násled-
ná psychologická a právní pomoc je bezplatná. 
K psychologovi ani právníkovi však není možné 
objednat se přímo, poradna má stanovenou pod-
mínku prvního kontaktu se sociálním pracovní-
kem.
Provozní hodiny: Po, St: 8-12 a 13-16 hod.
                              Út, Čt, Pá: pro objednané
Tel.: 596 615 935
Adresa: 28. října 86, Moravská Ostrava
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

Martina Vilimová, DiS.

 Členové Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu, přímí účastníci 
bojů v Ostravské operaci, starosta našeho obvodu Ing. Antonín Maštalíř, tajemník úřadu Mgr. Gus-
tav Kuchař, někteří členové rady a občané nejen z našeho obvodu se účastnili 29. dubna pietního 
aktu k 62. výročí osvobození Ostravy. Přítomné přivítal pan starosta a po něm se ujal slova plk. v. v. 
Mikuláš Končický, bývalý tankista 1. čs. samostatné tankové brigády, která osvobozovala Ostravu.

Pietní akt u příležitosti 62. výročí osvobození Ostravy

 Připomněl, že v bojích o Ostravu v roce 1945 padlo 659 rudoarmejců a dva českoslovenští tan-
kisté, o život přišlo také 321 občanů, mezi nimi Miloš Sýkora. Ocenil mistrovské strategické vedení 
Ostravské operace 4. ukrajinským frontem v čele s maršálem A. I. Jeremenkem. Připomínat si hrdin-
ství a oběti osvoboditelů bychom si měli nejen při pietních aktech, ale i ve všedních dnech.

Foto: K. Klíma



 V letošním roce si skautské hnutí v ČR při-
pomíná sté výročí založení své organizace. 
Hlavní oslavy stých narozenin skautingu pro-
běhly v den patrona všech skautů – sv. Jiřího 
– v dubnu 2007, není proto od věci doplnit toto 
„narozeninové párty“ všech současných i bý-
valých skautů o vzpomínku na skautské hnutí 
v Muglinově.
 Na území této obce existovaly mládežnické 
aktivity u nejrůznějších společenských orga-
nizací a jejich tělovýchovných jednot – Sokol, 
Orel, DTJ apod. 
 Z hlediska činnosti blízké organizaci Junák 
měly podobné zaměření ve 30. letech 20. století 
tak zvané Foglarovy čtenářské kluby mladého 
hlasatele – FČK MH. V předválečných letech 
byl v Muglinově nejaktivnější z těchto klubů 
KMH č. 2348 „Mladí detektivové“ Muglinov 
a KMH č. 1964 „Mexikáni pohraničí“ Mugli-
nov. V této souvislosti je nutné připomenout, že 
v té době v Hrušově vyvíjel činnost již druhý rok 
nejslavnější ze všech KMH, klub č. 1 „Pevnost 
n. O.“, který byl založen 8. 5. 1937. Všechny 
tyto kluby zanikly na počátku tzv. protektorátu.
 Pamětihodností té doby zůstane, že v období 
válečných let bydlel po krátkou dobu v Muglino-
vě se svou rodinou Karel Líba, tehdy neznámý 
skaut, který si později svou činností ve skaut-
ském hnutí a turistickém oddíle BVU – Přívoz 
vysloužil přezdívku „ostravský Foglar“. 
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Zajímavá historie Junáka v Muglinově
 Junák, 35. oddíl junáckého kmene v Mugli-
nově, byl založen ve druhé polovině roku 1945. 
Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by Junák 
existoval v Muglinově před II. světovou válkou. 
K prvním členům nově založeného oddílu patřili 
hoši z horní i dolní části Muglinova – Javorský, 
Guňka, Mařec, bratři Tesarčíkové, Havrlant, 
Kolier, Bezděk, Havelka, Buchvaldek, Vorek, 
Vrubel, Zdieblo…, z nichž se pak někteří stali 
vedoucími oddílu.
 Již 13. října 1945 došlo v dosud krátké histo-
rii oddílu k pamětihodné události. Toho dne se 
v podvečer rozhořel na muglinovských „Baza-
lech“ první slibový táborák. 
 V počátcích své existence neměl 35. oddíl 
svou vlastní klubovnu a členové se scházeli ke 
schůzkám v muglinovské sokolovně. V průbě-
hu roku 1946 se situace změnila a oddíl získal 
provizorní místnost ke zřízení klubovny v hos-
tinci „Na rozhledně“ na Hladnovské ulici. Dnes 
se v budově nachází knihovna. Následujícího 
roku 1947 získal oddíl lépe vyhovující místnost 
v prostorách bývalého obchodu Budoucnost. 
Dům dosud stojí ve změněné podobě na rohu 
ulici Komerční a Hladnovské v lokalitě u ulice 
Na Druhém. V této klubovně setrval oddíl až do 
doby svého zániku v roce 1950. Činnost oddílu 
se řídila pokyny okrskového velitelství Junáka. 
Kromě činnosti klubovní byly organizovány 
výlety a jednodenní výpravy do okolí Ostravy, 
na Hlučínsko a do Oderských vrchů a Beskyd. 
Oddíl také uskutečnil několik letních prázdnino-
vých táborů. K nejzdařilejším patřil celoměsíční 
tábor v Heřmánkách a na slovenské Oravě.
 Junácký rok 1947/48 představoval vrchol 
činnosti 35. oddílu. I když byla velká snaha udr-
žet oddíl při životě, všechno vynaložené úsilí 
naráželo na vršící se bariéru překážek vnitřních 
i vnějších problémů. Činnost oddílu chřadla, 
schůzky se konaly nepravidelně a jiné mládež-
nické organizace, nově vzniklé i ty tradiční, 
přetahovaly členy oddílu do svých řad. Tehdy 
pracně nahromaděný majetek oddílu postupně 
mizel – zmizela také oddílová kronika, písem-
nosti a také vlajka.
 Výměna generací, nezájem o práci v oddíle 
a v neposlední řadě změny, které nastaly ve spo-
lečnosti po roce 1948, vytvořily soubor příčin 
zániku muglinovského oddílu Junáka. Jeho oži-
vení nenastalo ani po roce 1989, kdy se k tomu 
naskytla vhodná příležitost.

Česlav Pietoň

Družstvo žáků ze Střední školy z Kunčic před ambasádou České republiky v Chile.

 Za velmi významné podpory statutárního 
města Ostravy, akciové společnosti Mittal Ste-
el Ostrava a městského obvodu Slezská Ostra-
va odletělo 12. dubna 2007 17členné fotbalové 
družstvo Střední školy z Kunčic do Chile na 20. 
světový šampionát středních škol ve fotbale. 
Turnaj probíhal ve dnech 14.–22. dubna 2007. 
Výpravu vedli Josef Čurda, předseda Rady Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR, a ředitel 
školy Mgr. František Repka. Trenérem byl Mi-
lan Chalupa. Na prestižní turnaj se družstvo kva-
lifikovalo jako reprezentant České republiky po 
vítězství v republikovém finále, které proběhlo 
za našeho pořadatelství v Ostravě v listopadu 
minulého roku. 
 MS se konalo v Santiagu de Chile na velice 
pěkném stadionu Club Deportivo Universidad 
Católica. Zúčastnili se jej reprezentanti 20 zemí 
4 kontinentů světa. Celkově se MS zúčastnilo 
v kategoriích chlapců a děvčat 800 studentů od 
15 do 17 let. 

Žáci Střední školy z Kunčic v Chile
 Naši žáci bojovali o třetí místo s Brazílií. Vy-
hráli 3:0, a tak získali bronzové medaile a krás-
ný pohár. Vítězem se stalo družstvo Německa, 
druhé místo obsadila Jihoafrická republika. 
V průběhu turnaje byli naši reprezentanti při-
jati na české ambasádě českým velvyslancem 
v Chile. Pan velvyslanec se zúčastnil všech zá-
pasů našich chlapců. Zprávy o turnaji včetně fo-
tografií byly pravidelně prezentovány na webo-
vých stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
ČR a ambasády v Santiagu de Chile. Jedna ze 
zpráv začínala „Měli jsme tu čest přivítat v Chi-
le reprezentanty ČR – studenty Střední školy, 
Ostrava-Kunčice“. 
 Svým chováním, sportovními výkony a kul-
turním vystoupením opravdu skvěle reprezento-
vali český středoškolský sport.

Stanislav Drozd, pracovník vztahů k veřejnosti
Střední škola, Ostrava-Kunčice

Foto: archiv školy 

název školy týden provoz od—do,
jinak MŠ uzavřena poznámka

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Bohumínská 68/450, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

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

34., 35. 20.—24. 8. 2007 a 27.—31. 8. 2007

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Chrustova 11/1448, příspěvková organizace 27., 28. 2.—4. 7. 2007 a 9.—13. 7. 2007 5. a 6. 7. 

svátek

Mateřská škola Ostrava-Hrušov,
Na Liščině 12A/689, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

Mateřská škola Ostrava-Muglinov,
Keramická 8/230, příspěvková organizace 33. 13.—17. 8. 2007

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Zámostní 31/1126, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

Mateřská škola Ostrava-Muglinov,
Komerční 22a/704, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

Mateřská škola Ostrava-Antošovice,
Chalupova 1/1, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace 29., 30. 16.—20. 7. 2007 a 23.—27. 7. 2007

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice,
Požární 8/61, příspěvková organizace 31., 32. 30. 7.—3. 8. 2007 a 6.—10. 8. 2007

Mateřská škola Ostrava-Kunčičky,
Nástupní 19/146, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně 

Mateřská škola Ostrava-Kunčice,
Frýdecká 426/28, příspěvková organizace MŠ uzavřena od 2. 7. do 31. 8. 2007 včetně

Organizace provozu mateřských škol
v měsících červenci a srpnu 2007

Stateční občané Kunčiček
 Na Obvodní oddělení PČR Ostrava-Kunčice 
bylo 28. dubna telefonicky oznámeno narušení 
objektu na ul. Škrobálkově (bývalá restaurace 
Lajdolf). Na místo vyjela dvoučlenná hlídka, 
která spatřila uvnitř objektu dva pachatele. Je-
den z nich však utekl směrem k ulici Májové. 
Služební zbraně nemohlo být použito, neboť se 
jednalo o bytovou zástavbu, kde se v hojné míře 
na ulicích nacházeli občané. Prchající muž mířil 
k ulicím Na rampě, Meziveské, Římanově a Lis-
topadové a zmizel v zahrádkách. Policistovi po-
mohli mimořádnou měrou kolemjdoucí občané, 
kteří celou oblast obklíčili, aby nemohl pode-

zřelý muž uniknout ze zahrad. Poté byl pachatel 
zadržen.
 Prchající pachatel utíkal hlavně proto, že ná-
slednou lustrací po jeho zadržení bylo zjištěno, 
že se jedná o uprchlého vězně z věznice Stráž 
pod Ralskem, po kterém bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům 
Ostravy-Kunčiček za příkladnou pomoc při za-
držení tohoto nebezpečného recidivisty. Policie 
ČR si velmi cení takovéto pomoci místních ob-
čanů a děkuje za ni. npor. Bc. Josef Pekárek

vedoucí Obv. oddělení PČR, Ostrava-Kunčice

Oslavy Dne Země v ZŠ na Pěší ulici 

 Nevšední zážitky si odnesly děti 1. stupně 
ZŠ na Pěší ulici v Muglinově z noci strávené ve 
škole z 11. na 12. května. Součástí akce byly mj. 
hry v přítmí, opékání párků a „stezka duchů“, 
plná tajemných světýlek a strašidýlek, která ved-
la z prostor školní družiny přes budovu školy do 
tělocvičny. V noci přespaly děti ve školní družin-
ce. Ráno následoval slavnostní ceremoniál, kde 
byly dětem rozdány pamětní diplomy a sladkosti. 
Strašidelnou nocí byly děti nadšeny a společně si 
slíbily, že se akce musí v budoucnu opakovat.

Andrea Fojková, vychovatelka ŠD
Jana Vedralová, učitelka ZŠ Pěší

Přijímací zkoušky 
v ZUŠ E. Runda

Mladí hasiči děkují
 Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přišli 
na naši aprílovou veselici, a tím přispěli na dět-
skou akci. Nesmíme opomenout poděkovat také 
všem, kteří přispěli v rámci sběru starého papí-
ru, a umožnili tímto dětem odjet na velikonoční 
prázdniny do Karlovic, kde proběhlo soustředě-
ní mladých hasičů. Děti se čtyři dny věnovaly 
nejen tréninku a hrám, ale především se naučily 
spolu komunikovat a jeden druhému pomáhat 
a naslouchat. Všem moc děkují mladí hasiči 
z Heřmanic. Silvie Šeděnková

 ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě vy-
pisuje přijímací zkoušky do hudebního oboru – 
klavír, keyboard, akordeon, housle, violoncello, 
kytara, zobcová flétna, klarinet, trubka, zpěv –
a dále tanečního oboru, výtvarného oboru a obo-
ru sborový zpěv.
 Zájemci se mohou přihlásit ve dnech 11.–15. 
června 2007 od 14 do 18 hodin v budově školy 
na Keltičkově ulici 4 ve Slezské Ostravě.
 ZUŠ otevírá nově od školního roku 2007/
2008 v pobočce v Ostravě-Radvanicích výuku 
výtvarného oboru. Zájemcům nabízí rozšířenou 
výtvarnou výchovu cestou zážitku a dále pak 
specializovanou přípravu ke studiu na výtvar-
ných školách.
 Bližší informace také na tel. číslech – 
595 245 941, 595 245 943, 596 232 167.

Monika Hejdová

Strašidelná noc ve škole

 V tomto školním roce jsme mezi nás pozvali 
muzikoterapeuta V. Kratochvíla. Jeho program 
Bubnování na africké bubny přenesl žáky na 
chvíli nejen do exotických zemí, ale i do své-
ho nitra. Všichni se uvolnili, tančili, bubnovali, 
chřestili a pískali na píšťaly, které neumí vydat 
falešný tón. Na závěr jsme si prožili pocit jedno-
ty v kruhu – došlo nám, že všichni lidé na planetě 
Zemi mají vlastně tytéž touhy, sny a trápení a že 
všichni žijeme na společné Zemi, která má dnes 
svůj svátek. Bez ní bychom nemohli nejen hrát 
a tančit, ale ani být. Přesto její existenci a da-
ry, které nám poskytuje, bereme u nás většinou 

jako samozřejmost. Ještě plní rytmů Afriky jsme 
se přesunuli na Slezskoostravský hrad, kde si 
žáci měli možnost vyzkoušet nejrůznější aktivi-
ty připravené ostatními školami a organizacemi 
zabývajícími se ochranou životního prostředí. 
Na zde získané informace a zážitky navazujeme 
v občanské a environmentální výchově. Poho-
dovou atmosféru doplnilo letos i krásné počasí.
Jana Lepíková, učitelka ZŠ na Pěší ul., Muglinov

 TJ Sokol Koblov Vás srdečně zve na 4. roč-
ník žákovského turnaje v malé kopané, který 
se uskuteční dne 23. 6. 2007 na hřišti TJ Sokol 
v Koblově. Akci podpořil městský obvod Slez-
ská Ostrava.

Turnaj v malé
kopané v Koblově

 SMO – městský obvod Slezská Ostrava na-
bízí do pronájmu nebytové prostory v suterénu 
domu na ulici Kubínově 58/494 se samostatným 
vchodem, vhodné pro prodejnu potravin, o veli-
kosti 190,68 m2, s ústředním topením, studenou 
vodou a teplou užitkovou vodou.
 Případný zájemce musí k žádosti doložit živ-
nostenské oprávnění.
 Zálohy na služby jsou stanoveny ve výši
1 700 Kč/měsíčně (za SV, TUV, ÚT, el. ener-
gii). Provádí se roční vyúčtování. Odvoz odpadu 
si musí nájemce zajistit sám.

Bližší informace podá Ing. Pavel Slabý,
tel. č. 599 410 041.

Hledáte volné
nebytové prostory?
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Citáty k zamyšlení
-  Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší 

oporu, aneb: nejlepší oporou si bu� sám 

sobě. K. H. Borovský

-  Mládí je hned hotovo se slovem, jež je 

nebezpečné jako ostří nože.

-  Krásné je všechno, na co pohlížíme 

s láskou.            Ch. Morgenstern
Vybral Ing. Jiří Šárek

Zveme Vás
ZOO na Michálkovické ulici pořádá:
1. června - DEN DĚTÍ. Akce bude probíhat od 10 do 17 hodin, pro malé oslavence bude připra-
vena procházka pohádkovým lesem. Všechny děti obdrží malý dárek.
21. června – DEN KVĚTŮ. Dětští návštěvníci, kteří si s sebou do zoo přinesou barevné křídy, 
budou moci pomalovat vybrané plochy květinovými motivy.
30. června - PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V ZOO 
Připravena bude řada atrakcí a soutěží. Bližší informace www.zoo-ostrava.cz.

SDH Heřmanice zve všechny občany na oslavy Dne dětí pořádané 2. června
od 13 do 18 hodin u místní hasičské zbrojnice. Na programu budou soutěže,

ukázka hasičské techniky, nebudou chybět kolotoče.

Slezskoostravský hrad
27. května: Slezská Ostrava dětem – pořádá SMO – městský obvod Slezská Ostrava.
21. června zde proběhne od 18 hodin akce s názvem LETNÍ SLUNOHRAD.
Vystoupí Ostravský rozhlasový orchestr pod vedením kapelníka Rudolfa Březiny a hosté:
Marie Rottrová, Věra Špinarová, Petr Bende, Helena Zeťová, Jarmila Šuláková, Petr Němec, Ewa 
Farna, Jaroslav Wykrent a studenti z Janáčkovy konzervatoře.
V rámci oslav vystoupí také skupina historického šermu.
Do 1. června můžete navštívit v Galerii Slezskoostravského hradu prodejní výstavu reprodukcí 
obrazů Karla Gotta. Otevřeno je od 10.00 do 18.00 hodin.

ZUŠ E. Runda pořádá 10. 6. 2007 na Janáčkově konzervatoři
baletní představení žáků (od 17 hodin).

Dokončení dálnice D 47
v našem obvodu již na podzim

přijďte si zahrát hry, 
vyzkoušet jízdu na lodích, 
najít poklad piráta jacka 

a vyhrát super ceny!
KDY?   Sobota 2. června 2007, od 10 do 15 hodin

KDE? Koblovská jezera - štěrkovna Antošovice. Autobus č. 52, 
zastávka Vrbina a odtud 500 metrů po šipkách

Dětský den 
na lodích

PIRANĚ
ATOM 4348

MIRAGO.cz
PŮJČOVNA LODÍ

 Parta lidí, známá jako „An-
tošovská Brenspartyja“, která 
dlouho baví nejen sebe, ale i své 
okolí, chystá další ze svých tra-
dičních soutěžních akcí. Po An-
tošovské olympiádě v roce 2005 
a vojenském cvičení „Štít 2006“ 
připravuje letos zábavnou sou-
těžní šou pod názvem „Indiánské 
léto“, která se koná 2. 6. 2007 
v prostorách u hasičské zbrojnice 
v Antošovicích. 

Antošovská „Brenspartyja“ opět v akci

 Výstavba dálnice D 47, procházející také 
Hrušovem, Koblovem a Antošovicemi, bude 
v našem obvodu ukončena do 1. listopadu 2007. 
K tomuto datu se otevře celý úsek mezi Ostra-
vou, Rudnou a Bohumínem v délce 17,2 km. 
V celé trase bude povolena rychlost 120 km/hod.

Otevíraný úsek bude mít 3 části:
1. úsek: Ostrava, Rudná – Hrušov, 28 metrů 
široká čtyřproudová dálnice o délce 8 540 me-
trů. Začíná napojením na ulici Rudnou největší 
dálniční mimoúrovňovou křižovatkou v na-
ší republice. Další mimoúrovňová křižovatka 
Hošťálkovice, která je na severním spoji – Ma-
riánskohorská – Třebovice, bude dobudována 

později. Mimoúrovňová křižovatka prodloužená Místecká bude zpro-
vozněna s prozatímním výjezdem na ulici Slovenskou.
2. úsek: Hrušov – Bohumín/1. stavba: 28 metrů široká čtyřproudová dál-
nice o délce 4 460 metrů. Je pokračováním 1. úseku a končí napojením 
na přeloženou ulici Bohumínskou mimoúrovňovou křižovatkou Vrbice. 
Bohumínská silnice 1/58 byla přeložena v délce 2,2 km. V tomto úseku 
byl postaven most přes řeku Ostravici, těsně před soutokem této řeky 
s řekou Odrou pod Landekem.
3. úsek: Hrušov – Bohumín/2. stavba: 28 metrů široká čtyřproudová 
dálnice o délce 4 200 metrů. Byly tady postaveny 2 mosty přes Odru 
a estakáda přes Koblovské jezero. Byla sem přeložena železniční dvou-
kolejná trať Bohumín – Chalupki v délce 1,4 km, 600 metrů silnice 1/58 
k novému hraničnímu přechodu a vybudována oboustranná odpočívka 
Antošovice. Napojením na silnici 1/58 tento úsek i celá otevíraná trasa 
končí.
 Koncem roku 2008 má být dokončen cca 57 km dlouhý úsek mezi Os-
travou, Rudnou a Lipníkem. I tady bude povolena rychlost 120 km/hod. Vý-
znamný bude patnáctikilometrový úsek Lipník nad Bečvou – Bělotín, kde 
bude dálnice 34 metry široká a šestiproudá. Karel Slíva, fota: archiv

 Partu nadšenců tvoří manželské páry z Anto-
šovic a jejich blízcí známí. Nejedná se o žádné 
mladíky a mladice, o čemž svědčí to, že někte-
ří již oslavili abrahámoviny. Jejich netradiční 
oslavy byly vždy zpestřením poklidného živo-
ta v obci Antošovice. Na přípravě všech těchto 
akcí se nemalou měrou podílí i SDH Antošovice.
 Bližší informace o připravované akci 
i všech předešlých najdete na webových 
stránkách www.brenspartyja.com.
 Těší se na Vaši účast a srdečně zve AB.

Ing. Miroslav Michalík

Odpoledne na maximum
 Křesťané v akci pro děti a mládež na Ostrav-
sku pořádají v sobotu 2. 6. 2007 od 13.30 do 
17.30 hod. v okolí Křesťanského sboru na Boři-
vojově ulici v Kunčičkách Dětský den s názvem 
Odpoledne na maximum. Pro všechny děti, kte-
ré rády soutěží, je připraveno prima odpoledne, 
plné nezvyklých disciplín, ve kterých si každý 
sáhne na dno svých sil. Zápisné je 15 Kč.
 Nebude chybět ani známá osvědčená atrakce 
– „Živý stolní fotbal“. Odpoledne zpestří kon-
certem hudební skupina TENSING Ostrava-Jih.
Program: 13.30 – zahájení
  13.30–14.30 registrace účastníků
  13.30–15.45 soutěže
  14.30–16.00 živý stolní fotbal
  16.15–17.00 hudební program
  17.00–17.30 vyhodnocení
  18.00 – ukončení

V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Zve Vás Pavučina, občanské sdružení Den, pobočka Ostrava


