
Druhé mimořádné zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava se konalo 
dne 24. 5. 2007 v obřadní síni slezskoostravské 
radnice.

V úvodu zasedání vzali členové zastupitelstva 
na vědomí informaci o písemné rezignaci své-
ho člena, pana Karla Košťála (ČSSD), a zániku 
jeho mandátu ke dni 4. 5. 2007. Novým členem 
zastupitelstva - nástupem na uvolněný mandát 
od 5. 5. 2007 se stal 3. náhradník z kandidát-
ky příslušné volební strany, Ing. Radúz Frnka 
(ČSSD), který poté složil slib. 

V dalším programu jednání zastupitelstva 
jeho členové:

-  rozhodli podat žádost o účelovou dotaci z pro-
gramu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního 
školství na akci „Rekonstrukce a modernizace 
ZŠ Bohumínská“ ve výši 57 405 tis. Kč,

-  požádali zastupitelstvo města o poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci z důvodu havarijní si-
tuace ve výši 8,5 mil. Kč na akci „Stavební úpra-
vy na dokončení výdejny jídel v MŠ Bohumínská 
a kuchyně s výdejnou stravy v MŠ Komerční“. 
Plné znění usnesení najdete na internetových 

stránkách městského obvodu www.slezska.cz.
Karel Klíma, referent agendy vztahů  

k veřejnosti, tiskový mluvčí

Zezasedánízastupitelstva

Zapojtesedotvorbykalendářenarok2008
Využijte jedinečnou možnost zapojit se do tvorby kalendáře městského obvodu Slezská Os-

trava 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 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.

RočníkXV/červen2007/zdarma

Vnašemobvodubylaotevřena
bankasbankomatem

V areálu nákupního centra Diskont Plus 
u Hladnovské ulice byla 7. června otevřena za 
přítomnosti členů vedení našeho obvodu nová 
pobočka ČSOB.

Při této příležitosti jsme se zeptali jejího ředi-
tele Vítězslava Šebesty, co zajímavého nabídne 
svým klientům.

Proč se banka rozhodla otevřít novou po-
bočku právě ve Slezské Ostravě?

ČSOB již má k dnešnímu dni v Ostravě 7 po-
boček. Jejich rozložení v jednotlivých lokalitách 
však není pro naše klienty optimální. Doposud 
máme v Ostravě v centru pobočky Ostrava –  
Nádražní a Ostrava – Hollarova. V těchto dvou 
pobočkách jsou téměř dva tisíce klientů z oblasti 
Slezské Ostravy a okolí. Věříme, že snadnější 
přístupnost a možnost pohodlného parkování 
osloví nejen tyto naše stávající klienty, ale také 
obyvatele a podnikatele v této lokalitě.

Jaké bankovní služby bude svým klientům 
nová pobočka nabízet?

ČSOB je dnes jedinou bankovní pobočkou 
ve Slezské Ostravě. Přestože řadu bankovních 
operací je možné vyřídit po telefonu či interne-
tu, řada lidí chce mít stále svoji banku co nej-
blíže svému bydlišti či pracovišti. Doufáme, že 
velkým přínosem pro veřejnost bude nonstop 
přístupný bankomat a pro naše klienty již dříve 
zmíněná možnost parkování.

Pobočka bude poskytovat veškeré služby pro 
občany i firmy – od založení účtu až po vyříze-
ní hypotéky. Až do 31. 8. máme akční nabídku 
slev, a to tříměsíční poplatkové prázdniny na 
vedení nově založených nebo převáděných účtů 
a 50% slevu z poplatků za zpracování smlouvy 
k půjčkám (na lepší bydlení nebo na cokoli). 

Zájemci u nás mohou získat i produkty našich 
dceřiných společností – například pojišťovací 
služby, penzijní připojištění, stavební spoření, 
investice do podílových fondů a další. 

Přichystali jste pro klienty nějaké zajímavé 
novinky?

Horkou novinkou jsou od května prodávané 
nové ČSOB účty, jež mají velmi atraktivní para-
metry a minimální poplatky ve srovnání s minu-

lostí nebo s konkurencí. Jedná se o ČSOB Konto 
nebo ČSOB Aktivní konto.

Od 1. června probíhá kampaň k prodeji student-
ských kont, jež jsou zdarma se vším všudy, a navíc 
prvních 1500 majitelů nově založeného konta zís-
ká poukázku na time out oblečení. Všichni se pak 
ještě mohou zúčastnit soutěže o 14denní Road trip 
se svými šesti přáteli v bankou zapůjčeném autě 
se zaplaceným benzínem kdekoli po celém Česku. 

Věřím, a mí kolegové zde v pobočce také, že 
k nám obyvatelé Slezské Ostravy najdou cestu. 
Rádi poradíme a poskytneme informace. Proč 
je nechtít, když jsou zadarmo! Těšíme se na ná-
vštěvu. Otevřeno máme v pracovní dny od 9 do 
12,30 a od 13, 30 do 17 hodin. Náš bankomat je 
v nepřetržitém provozu. Pro klienty ČSOB je až 
pět výběrů měsíčně zdarma!

Děkuji za rozhovor.
Foto: Karel Slíva

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava 
přišlo se zajímavým nápadem – dvakrát ročně 
uspořádat turnaj škol z obvodu v různých disci-
plínách, kupříkladu kopané, florbalu, vybíjené,
atletice a třeba, bude-li zájem, i v sáňkování.

Organizací 1. ročníku byla pověřena ZŠ v Kun-
čičkách, která uspořádala klání žáků v kopané, 
a tak se 17. května sešli mládenci z Heřmanic, 
Kamence, Muglinova a Kunčiček. Turnaj byl za-
hájen výkopem starosty Ing. Antonína Maštalíře 
a začaly napínavé boje. Po nádherných zápasech 
se ve finále o 1. místo setkali chlapci z Kunčiček
a Kamence. Boj urostlých obránců z Bohumínské 
a rychlonohých křídel z Kunčiček byl dlouho ne-

rozhodný a už to vypadalo na penaltový rozstřel. 
Více sil nakonec měli hoši z Kamence a v poslední 
minutě skórovali a radovali se z vítězství v turnaji. 
Třetí místo po tuhém boji získali hoši z Heřmanic.

Na slavnostním vyhlášení výsledků starosta 
městského obvodu zhodnotil turnaj a vítězům 
předal poháry.

Poděkování za pěkný sportovní zážitek patří 
všem klukům, členům vedení obvodu za nápad, 
pořadatelům za dobrou organizaci a firmě Sixta
za občerstvení pro chlapce.

Mgr. Jiří Smělík
 ředitel ZŠ na Škrobálkově ulici v Kunčičkách

Foto: Karel Klíma

Vznikánovátradice:
turnajopohárstarosty

Prominutípoplatku
zprodlenízdlužnéhonájemného—
uhraďtesvůjdluhdo30.9.2007!

Jako vstřícné, motivační gesto se rozhodly od-
bor financí a rozpočtu, finanční výbor, rada měst-
ského obvodu a rovněž i zastupitelstvo městské-
ho obvodu na svém zasedání 14. 6. 2007 schválit 
prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájem-
ného, a to ve výši 100%, nájemníkům – dlužní-
kům, kteří uhradí svůj dluh na nájemném a služ-
bách spojených s užíváním bytu do 30. 9. 2007.

Věříme, že ti nájemníci, kteří dosud mají dluh 
na nájemném či službách spojených s užíváním 
bytu, využijí této nabídky městského obvodu, 
a svůj dluh do výše uvedeného termínu uhradí.

Pokud tak neučiní, bude postupováno dle 
platných právních předpisů včetně příslušných 
sankcí.

Po tomto termínu, tj. 30. 9.2007, nebude mož-
né si požádat při úhradě dluhu o prominutí po-
platku z prodlení. Rada městského obvodu Slez-
ská Ostrava i Zastupitelstvo městského obvodu 
Slezská Ostrava nebudou poplatek z prodlení již 
promíjet, a to ani v částečné výši.

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Kosenítrávyvměstském
obvoduSlezskáOstrava

Údržbu zeleně včetně kosení trávy na obecních 
pozemcích provádějí Technické služby, a.s. Slez-
ská Ostrava. Pozemky o rozloze cca 820 tisíc m2 

se kosí třikrát ročně, dvakrát ročně se hrabe listí. 
Postup kosení probíhá tím způsobem, že se začíná 
kosit v sídlištích jako jsou Kamenec, Muglinov 
a další více obydlené oblasti, a pak se pokračuje 
v méně obydlených územích. Následuje kosení 
příkopů kolem místních komunikací. První ko-
sení travnatých ploch začalo 23. dubna a končí 
20. června. Ihned navazuje další kosení. Nákla-
dy na jedno kosení představují cca 1,5 mil. Kč. 

Nekosí se všechny naše pozemky, neboť 
rozpočet městského obvodu má jen omezené 

prostředky. Časově jsou tři roční kosení plynu-
le rozložena tak, aby bylo možno navázat pod-
zimním hrabáním. Bohužel tato četnost kosení 
neumožňuje udržet trávníky ve stavu, jaký je na 
vašich zahrádkách, které se kosí i třikrát za mě-
síc. Přednostně se snažíme udržovat veřejná pro-
stranství a jsme vděčni všem občanům, kteří si 
udržují travnaté plochy ve svém okolí, např. před 
oplocením svých rodinných domků. Rozsáhlé 
pozemky v našem obvodu patří také různým 
společnostem a soukromým vlastníkům. Ti ne-
závisle na obci zajišťují kosení vlastními silami.

Karel Klíma, referent agendy vztahů  
k veřejnosti, tiskový mluvčí
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Mladí manželé z Havířova v areálu Slez-
skoostravského hradu 27. května konstatovali: 
„Takovou akci, na které jsme byli už vloni, vám 
závidíme. Je vidět, že váš obvod na děti myslí. 
Ty, které jsou zde přítomny, dostaly ke svému 
svátku nejkrásnější dárek.“

A skutečně si chlapci a děvčata na akci Slez-
ská Ostrava dětem přišli na své. Přilákala i sku-
tečnost, že vstup i všechny atrakce byly zdarma 
a že bylo možné obdržet za úspěšně absolvované 
soutěže zajímavé odměny.

Hned po otevření brány Slezskoostravského 
hradu po deváté hodině se zdejší areál naplnil 
dětmi i dospělými. Všechny přivítal místostarosta 
Radim Šlachta, který uvedl také vzácného hosta – 
poslance Parlamentu ČR doc. Ing. Petra Wolfa, 
CSc. A o zábavný program nebyla nouze: svým 
uměním bavili žongléři a klauni, show s dravými 
ptáky předvedli sokolníci, mnohé děti využily 
zdarma jízdu na řetízkových kolotočích, mnohé 
si nechaly pomalovat obličej, jiné zhlédly před-
stavení Divadla babky Miládky nebo vyzkoušely 
střelbu lukem. Příslušníci Policie ČR předvedli 
ukázky své výzbroje a výstroje, zásahový a hasicí 
vůz, zásah psovodů, vyzkoušeli vědomosti dětí 
v kvízu či je nechali vystřelit ze vzduchovky a sa-
mopalu. Po celý den byli dětem k dispozici poníci 
a koně, lezecké stěny i laserová střelnice.

Na pódiu postupně předvedly své umění sou-
bory z mateřských a základních škol, nechybělo 
ani vystoupení žáků ZUŠ Edvarda Runda. Svý-
mi žerty rozveselil diváky klaun Hopsalín, poba-
vili žongléři ze skupiny Cyberfire, Bořek stavitel
a skupina DEKL. Vyvrcholením bylo vystoupe-
ní zpěvačky L. B. P. a DC bandu.

Vystoupeními na pódiu nebyl samozřejmě 
program pro děti vyčerpán. Mimořádný zájem 
vzbudily soutěže v rámci „Pohádkové cesty s Ve-
černíčkem“, připravené občanským sdružením 
YMCA. Na soutěžící čekalo 15 úkolů od recita-
ce, zpěvu až k manuální zručnosti, za jejichž spl-
nění si mohli vybrat dárek, věnovaný sponzory.

Za přípravu akce náleží poděkování Mgr. Blan-
ce Gelnarové a Ing. Lence Kačmaříkové z oddě-

lení školství a kultury našeho úřadu a občanské-
mu sdružení YMCA. Zvláštní poděkování patří 
firmě Vilis M.I.C. Enzym s.r.o. za instalování
laserové střelnice.

 

(míč)
Městský obvod Slezská Ostrava děkuje za 

finanční dary od níže uvedených sponzorů na
akci Slezská Ostrava dětem:
VAMOZ – servis, a.s. se sídlem v Ostravě-Vítko-
vicích • ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., se 
sídlem ve Valašském Meziříčí • LEKOS, spol. s r.
o. se sídlem v Moravské Ostravě • SKC INVEST, 
s.r.o., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích • Technic-
ké služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem ve Slez-
ské Ostravě • MANTOVA, spol. s r.o., se sídlem 
v Moravské Ostravě • Jaromír Mičulka ÚDRŽBA  

VOZOVEK, s místem podnikání v Ostravě-Zábře-
hu • TCHAS, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Po-
rubě • KR OSTRAVA a.s., se sídlem ve Slezské 
Ostravě • EKOFAS spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-
-Vítkovicích • Investing servis s.r.o., se sídlem v Os-
travě-Vítkovicích • s. N.E.T. Ostrava, spol. s r.o., se 
sídlem v Ostravě-Radvanicích • VSP EXIM s.r.o. 
se sídlem v Ostravě-Přívoze • Ing. Arnošt Schoffer 
HASPO, s místem podnikání v Ostravě-Lhotce • 
INTOZA s.r.o., se sídlem v Ostravě • MGT Group, 
a.s. se sídlem v Ostravě-Výškovicích • PPS Kania 
s.r.o., se sídlem v Ostravě-Muglinově • Ing. Jiří 
Mikšaník, se sídlem podnikání v Ostravě-Porubě • 

Ivan Knap, s místem podnikání ve Slezské Ostravě 
• RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem v Moravské Ostravě • 
JOROS s.r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích • Pavel 
Lukáš, s místem podnikání v Šilheřovicích • Bruno 
Bystřický – ABYS, s místem podnikání v Moravské 
Ostravě • Ing. Petr Škapa, s místem podnikání v Os-
travě-Muglinově • Sbor dobrovolných hasičů Anto-
šovice, se sídlem v Ostravě-Antošovicích.
Za věcné dary děkujeme následujícím spon-
zorům:
METASPORT akciová společnost, se sídlem 
v Ostravě-Kunčicích • Ing. Antonín Maštalíř • 
MUDr. Hana Heráková • Radim Šlachta • Petr 
Zezulčík • Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., se 
sídlem v Ostravě-Kunčicích • KVAZAR akcio-
vá společnost, se sídlem v Ostravě-Kunčičkách 
• Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se síd-
lem ve Slezské Ostravě • NOVÉ LAHŮDKY 
SIXTA, s.r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích • 
Arnošt Klos, s místem podnikání v Ostravě-Pe-
třkovicích • Ostravské vodárny a kanalizace se 
sídlem v Ostravě.  Fota: archiv SON

Obvodpřipravilprodětiskvělýden

Možná, že nevíte, že získat výpisy jak z ob-
chodního rejstříku, tak z katastru nemovitostí 
lze na všech poštách v České republice v off-li-
ne režimu. Pokud výpis potřebujete okamžitě, 
můžete navštívit kontaktní místo České pošty 
v Ostravě na Umělecké ulici, a tam Vám jej 
příslušný pracovník na počkání vystaví. V pří-
padě, že výpis nepotřebujete ihned, vyplníte na 
kterékoliv poště jednoduchý formulář a do pěti 
pracovních dní obdržíte zásilku s výpisem do 
vlastních rukou.

Cena za vyhotovení off-line výpisu je stejná 

jako u výpisu na počkání. Zákazník zaplatí navíc 
manipulační poplatek 60 Kč za balné a expedici.

Ceník výpisů na České poště 
•  Standardní cena výpisu z obchodního rejstříku 

je 85 Kč za jednu stranu. 
• Standardní cena za výpis z katastru nemovi-

tostí je 110 Kč a za každou další stranu 25 Kč. 
Stejnopis pak stojí 95 Kč bez ohledu na počet 
stran. 

• V případě off-line podání si tedy zákazník při-
počte k těmto sazbám částku 60 Kč.

Úklidčernéskládky
Kolem Lihovarské ulice v Kunčičkách byl ne-

dávno proveden úklid nepovolené skládky, který 
si vyžádal investici ve výši několika desítek tisíc 
korun. Všichni si uvědomujeme, že by napří-
klad bylo možné za tuto částku upravit chodníky 
u Vratimovské ulice. Ti, kteří skládku uklízeli, 
sami poznali, jak obtížná je to práce, a kolik vy-
naložených sil by bylo ušetřeno, kdyby někteří 
nezodpovědní spoluobčané neházeli odpad tam, 
kam nemají.

Nyní záleží na občanech Kunčiček, zda tato 
část bude trvale udržována v čistotě, bez povalu-
jících se odpadků… Nebo se snad někomu líbil 
ten nepořádek, který byl zdrojem zápachu, loka-
litou, kde pobíhali potkani, a která byla nebez-
pečná pro šíření nákaz? Vždyť zdraví máme jen 

jedno a to se nedá koupit, naopak si jej musíme 
chránit. Takže vám držím palce, ať je zde udržen 
pořádek. Uvidíte-li někoho, kdo by na vyklizené 
místo znovu odkládal odpad, který patří do po-
pelnic a kontejnerů, nahlaste tuto skutečnost na 
tel. č. 156.

Při výjezdu z Lihovarské ulice na Frýdeckou 
ulici by bylo vhodné, podle mého názoru, umístit 
dvojitá svodidla a billboard Slezské Ostravy s při-
pomenutím, že v této lokalitě vedla původní cesta 
Frýdecká ve směru na Zárubek, stával zde hosti-
nec U Tratě a nacházely se zde tři Radvanského 
rybníky. Toto místo by starším připomnělo, jak 
to bývalo kdysi, mladší by se poučili o minulosti.

Ing. Jiří Šárek
za komisi životního prostředí

MŠnaZámostníulicisebudeopravovat
Firma TCHAS, spol. s r.o., zahájila na začátku června opravu budovy Mateřské školy na Zá-

mostní ulici, která má být dokončena koncem srpna letošního roku. V období letních prázdnin 
bude MŠ zcela uzavřena a budou realizovány vnější i vnitřní stavební práce. Náklady na opravy 
ve výši 6 259 909 Kč vč. DPH budou hrazeny jednak z rozpočtu našeho obvodu, jednak z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy.

Výpisyzobchodníhorejstříku
akatastrunemovitostínavšechpoštách

Představujeme občanům policisty Ob-
vodního oddělení Policie České republiky 
Slezská Ostrava, kteří budou plnit úkoly 
ve svěřených okrscích služebního obvodu. 
Činnost policistů bude zaměřena zejména 
ke zkvalitnění služby občanům a zlepšení 
jejich důvěry v Policii České republiky. 

 V souladu s filozofií, aby každý občan
znal „svého policistu“ a mohl se na něj 
s důvěrou obrátit, kdykoliv bude potřebo-
vat pomoc, je možno využít nejen přímé 
telefonní spojení na tel. č. 974 725 651, ale 
rovněž využít možnosti internetu, a to pro-
střednictvím stránek Ministerstva vnitra 
ČR www.mvcr.cz, nebo e-mailové adresy 
ovoopslos@mvcr.cz.

Policista – okrskář po přijetí informa-
ce od občana provede příslušná opatření 
k eventuální nápravě a poskytne pomoc.

Poznejtesvéhopolicistu

SLEZSKÁ OSTRAVA
 pprap. Lenka Hrabovská

pprap. Martin Štefaník 

HEŘMANICE
pprap. Lenka Šešulková

pprap. Jaroslav Kaštánek

HRUŠOV, LIŠČINA, MUGLINOV
pprap. Karel Směja
pprap. Josef Šuler

Akci zahájil místostarosta Radim Šlachta

(Pokračování příště)



SMO – městský obvod Slezská Ostrava vypisuje výběrové řízení na přidělení bytů 1+3 v re-
konstruovaných domech 13, 15,  17 a 19 na ulici Stromovka. Podmínky výběrového řízení lze 
získat na webových stránkách  www.slezska.cz (odkaz úřední deska) nebo  přímo  na úřední desce 
našeho úřadu, osobně v úředních dnech na odboru majetkové správy nebo na na tel. č. 599 410 049 
(J. Maschke) nebo 599 410 059 (Bc. I. Klementová).  Uzávěrka přihlášek je 9. 7. 2007. 

Před 50 lety se otevřely dveře nové budo-
vy naší základní školy. U příležitosti oslav 
jsme připravili několik akcí, které pro-

běhly v týdnu od 21. května do 26. květ-
na 2007. K výročí byl vydán i pamětní 
bulletin, ve kterém je zpracována historie 
i současnost školy doplněná pracemi žáků.

Na Den otevřených dveří jsme 21.5. pozva-
li rodiče i širokou veřejnost. Prohlídka školy 
byla spojena s možností návštěvy výuky v li-
bovolné hodině a nabídli jsme zakoupení žá-
kovských prací a školního bulletinu.

Školní akademie se uskutečnila 23.5. v di-
vadelním sále DK města Ostravy v 17 hodin 
pod záštitou náměstka primátora statutárního 
města Ostravy Mgr. Lubomíra Pospíšila. Svý-
mi vystoupeními se představily nejen jednot-

livé třídy, ale také kroužky taneční, aerobiku 
a děti školní družiny. Akademii zhlédlo asi 
350 diváků a velice se jim líbila. Celé oslavy 

uzavřelo 26.5. slavnostní setkání současných 
i bývalých zaměstnanců a pozvaných hostů, 
které proběhlo v budově školy od 10 hodin. 
Po slavnostním zahájení bylo možné si pro-
hlédnout školu a posedět u malého občerstve-
ní. Akce se velice vydařila, pamětníci poseděli 
až do odpoledních hodin a vzpomínali a vzpo-
mínali …

Závěrem bych rád poděkoval učitelům, za-
městnancům školy, ale také všem spřízněným 
duším, které instituci školy v našem nelehkém 
úkolu podporují.

Mgr. Radim Motyčka, ředitel
Foto: archiv školy
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PoděkováníředitelkámMŠ
Koncem června končí působení ve svých 

funkcích dvě ředitelky mateřských škol v našem 
obvodu – paní Marie Mühlheim, která se stěhuje, 
a paní Miroslava Kufová, jež odchází do důchodu.

Marie Mühlheim byla ředitelkou Mateřské 
školy v Antošovicích od roku 1992, předtím 
pracovala v různých mateřských školách jako 
učitelka. V MŠ v Antošovicích provozovala 
kroužky jógy a plavání a také keramický krou-
žek, dětem se věnovala i po pracovní době. Měla 
velký podíl na rekonstrukci zahrady v areálu MŠ 
a na bezproblémovém otevření a provozu odlou-

čeného pracoviště MŠ v Koblově v září loňské-
ho roku. Své dlouholeté zkušenosti zúročila svou 
prací v komisi školství, mládeže a tělovýchovy.

Miroslava Kufová pracovala od roku 1987 
jako ředitelka MŠ na Liščině v Hrušově. Po ce-
lou dobu působení ve školce se věnovala práci 
s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného pro-
středí a dosahovala v jejich začleňování do běž-
ného života výborných výsledků.
Oběma ředitelkám děkujeme za obětavou práci.

Mgr. Blanka Gelnarová
vedoucí odd. školství a kultury

V naplněném sále muglinovského kulturního 
domu se seniorům z našeho obvodu - z domů s pe-
čovatelskou službou, z DPD – penzionu na Bohu-
mínské ulici, z Domova Armády spásy v Kunčič-
kách a z Domova pokojného stáří v Heřmanicích 
– 29. května opět představil soubor Buřinky Petra 
Dudeška s programem „Album plné písniček Bu-
řinek a Berušek“. Všichni přítomní v sále si se 
zpěváky skupiny společně zazpívali, pobavili se 
přednesenými anekdotami a zároveň obdivovali 
taneční mistrovství všech členů souboru. Jak nám 
prozradil kapelník Petr Dudešek, v letošním roce 
oslaví soubor 40. výročí od svého vzniku. Za tu 
dobu jím prošlo 80 hudebníků a 200 Berušek.

Na repertoáru skupiny, která bude zanedlouho 
pro jednu z kabelových televizí natáčet pořad, se 

objevily v roce 2007 dvě nové písně – Evropo, 
hrej a Kliky cviky. 

Tuto zdařilou akci pro dříve narozené v našem 
obvodu připravili pracovníci odboru sociálních 
věcí.
(míč) Foto: archiv SON

Buřinkyopětpotěšilyseniory

Při některých základních a mateřských ško-
lách v našem obvodu jsou zaměstnány romské 
asistentky pedagogů. Jednou z nich je Iveta 
Gregorová, která pracuje v Mateřské škole na 

Chrustově ulici ve Slezské Ostravě. Tuto čty-
řicetiletou sympatickou ženu jsme zastihli ve 
třídě při hře s romskými i neromskými dětmi, 
přičemž v přístupu k nim nedělá žádný rozdíl. 
Sama říká: „Děti – to je moje celoživotní lás-
ka, bez nich bych si život nedovedla předsta-
vit. Mám dvě dospělé dcery, jedna vystudovala 
elektrotechnickou průmyslovku a je zaměstná-
na, druhá bude vyučená kadeřnice. A protože 
mám velice ráda malé děti, absolvovala jsem 
v roce 2000 kurz pedagogického minima a od 
ledna letošního roku působím jako romská asi-
stentka v místní MŠ. Všechny děti – romské 

i neromské – ze třídy, kde působím, mám stej-
ně ráda. Je pravdou, že si ke mně našly romské 
děti ihned vztah, a přinesou-li si z rodinného 
prostředí nějaké nezdravé názory či návyky, 
snažíme se je s dalšími pedagogickými pracov-
nicemi eliminovat. Práce s nimi vyžaduje také 
hodně trpělivosti.“

Její slova potvrzuje i učitelka, pověřená říze-
ním MŠ, Jarmila Jílková: „Jsem moc ráda, že 
u nás Iveta pracuje. Svou práci odvádí na jed-
ničku. Rozumí si se všemi dětmi, ale je-li nějaký 
problém s romským dítětem, dovede ho dříve 
nebo později perfektně vyřešit. Máme tu napří-
klad romskou dívenku, která při nástupu do škol-
ky vůbec nekomunikovala. Iveta se jí maximálně 
věnovala a holčička dnes výborně mluví.“
(míč) Foto. archiv SON

Nezastupitelnároleromskýchasistentů

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na novou mož-

nost cestování vlakem z železniční stanice 
Ostrava-Kunčičky. S ohledem na změny 
v jízdním řádu mohou občané od 10. 6. 2007 
využívat denně ranní spoj ve 3.54 hod. 
směr Ostrava hl. nádraží, který nyní staví 
v této železniční stanici. 

Tento vlak Vám může posloužit jako oka-
mžitý přípoj na rychlíky do Prahy, Brna, Plz-
ně a Bratislavy.

50.výročízahájenívýukyvZŠChrustova

Nedávno nově vzniklé soutěžní družstvo dob-
rovolných hasiček z Koblova pokračuje úspěšně 
v rozjezdu své činnosti.

Soutěží pořádaných dobrovolnými hasiči 
na Ostravsku se účastní teprve krátce, ale na 
prestižní soutěži v požárním sportu konané dne 
25. května v Bartovicích se ve velké konkuren-
ci desíti družstev žen, mnohdy starších a zkuše-
nějších soupeřek, umístily na výborném třetím 
místě. 

Družstvo žen Sboru dobrovolných hasičů 
v Koblově vzniklo po dlouholeté odmlce v polo-
vině loňského roku. Po opatrném začátku a ně-
kolika personálních obměnách se stabilizovala 
sestava družstva a pravidelná tréninková činnost 
již začíná přinášet výsledky. 

Martin Vidura

NOVÉDRUŽSTVOHASIČEK
ZKOBLOVAMÁÚSPĚCHY

Víte,cojeSOS?
Nevíte si rady s délkou záruční doby, s reklama-

cí, s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně 
s dalšími základními informacemi o právech spo-
třebitele? Je tady pro vás SOS.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) je nezisková, 
nevládní a nepolitická organizace. Již od roku 1993 se 
všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva spotře-
bitelů, poskytuje základní informace o reklamačním 
řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklama-
ce nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.

SOS vydává od svého založení vlastní časopis 
s názvem „Štít spotřebitele“, dále řadu letáků, brožur 
i CD s informacemi a doporučeními, jak postupovat 
v obtížných situacích. V zájmu ochrany spotřebitelů 
SOS připomínkuje zákony, usiluje o kvalitní potravi-
ny, výrobky a služby. Pomáhá získávat znalosti o spo-
třebitelských právech a umožňuje bezplatně konzul-
tovat spotřebitelské problémy nejen na internetovém 
serveru www.spotrebitele.info nebo na poradenské 
lince SOS po telefonu 900 08 08 08 (8 Kč/min.), ale 

také ve svých spotřebitelských informačních cen-
trech (SIC), které působí již ve všech krajích ČR. 

V Moravskoslezském kraji mohou občané svůj  
problém bezplatně konzultovat od 2. dubna 2007 
v krajské poradně v Ostravě na Střelniční ulici č.8.
Otevřeno: Po 14–18 hodin • Út 14–17 hodin
St po telefonické dohodě • Čt 9–12 hodin.
Tel., fax: 596 111 252
e-mail: ostrava@spotrebitele.info.

SOS připravilo systém tzv. internetových part-
nerských poraden. Každá instituce může bezplatně 
provozovat pod hlavičkou města nebo obce porad-
nu – stačí, když na ni na svých internetových strán-
kách umístí odkaz. 

Občané městského obvodu Slezská Ostrava na-
jdou odkaz na poradnu na www.slezska.cz, a to zá-
sluhou vstřícnosti starosty Ing. Antonína Maštalíře.

Přijďte se dozvědět více o svých právech!
 Marcela Reichelová

koordinátorka SOS ČR SIC Ostrava

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., sdělily 
městskému obvodu Slezská Ostrava, že byla 
prověřena kapacita stávající dešťové kanali-
zace pro odvádění srážkových vod v ulicích 
Blokově, Nogově a U Sýpky v Kunčicích nad 
Ostravicí.

Ze závěrů šetření vyplynulo, že kapacita stá-
vající dešťové kanalizace ve výše uvedených 
ulicích osady Žabinec je dostačující.

Na základě vydaného územního souhlasu, 
nebo územního rozhodnutí s povolením pro-
vedení, které vydá zdejší stavební úřad, t.j. 

odbor výstavby, životního prostředí a vod-
ního hospodářství, mohou obyvatelé – bu-
doucí stavebníci přípojek dešťové kanaliza-
ce, ze svých střech do této kanalizace vody  
odvádět.

Vážení občané, tuto informaci sdělte svým 
projektantům, kteří Vám budou vypracovávat 
projektovou dokumentaci ke stavbám kanali-
začních přípojek pro odpadní vody – splaško-
vé ze žump a dešťové vody ze střech.

Alena Holaňová
stavební úřad odboru výstavby, ŽP a VH

SDĚLENÍPROOBČANYOSADY
ŽABINECVKUNČICÍCH
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Zveme Vás
V červenci a srpnu proběhnou 
na Slezskoostravském hradě 
následující akce:
5. 7. 2007
CYRIL, METODĚJ A HUS  
na Slezskoostravském 
hradě. 
12.–15. 7. 2007 
COLOURS OF OSTRAVA 
Program: Vystoupení Gipsy 
Kings, Marie Rottrové, bal-
kánské dechovky, švédské ky-
tarovky, divadel, slam poetry. 
Nebudou chybět tibetské zpěvy. 
22.–29. 7. 2007
ŘEZBÁŘI NA HRADĚ
4. 8. 2007
VÝSTAVA PSŮ

Slívova 7, Slezská Ostrava (Hranečník), tel.: 596 247 604

• VÝBORNÁ KUCHYNĚ

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

• SALÓNEK PRO AKCE
svatby, oslavy, pohřby

klasická jídla a speciality

s krbem

• VINNÝ SKLÍPEK

• VENKOVNÍ TERASA

•PARKOVÁNÍ
kamerový systém

Restaurace a vinárna 
JAN MARIA

www.jan-maria.com
OTEVŘENO:
PO-PÁ  1000 - 2300, SO-NE  1100 - 2300
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Pobočka ČSOB Slezská Ostrava, Hladnovská 1944, tel.: 595 221 311

Využijte mimořádných slev od 7. 6. – 31. 8. 2007
na tyto produkty ČSOB: 
• 50 % sleva z poplatku za zřízení ČSOB Půjčky na lepší  
 bydlení a ČSOB Půjčky na cokoliv 
• tříměsíční poplatkové prázdniny za vedení nově
 otevřených i převedených běžných účtů

Těšíme se na vaši návštěvu.

Otevřeli jsme novou pobočku 

ve Slezské Ostravě

Dětský den na Slezskoostravském hradě
s lezeckou stěnou ČSOB

ČSOB otevřela ve Slezské Ostravě svou šestou ostravskou pobočku. Hned u příležitosti prv-
ních setkání a navázání kontaktů s pracovníky slezskoostravské radnice jsme obdrželi po-
zvání k vlastní prezentaci na dětském dnu, který obvodní úřad připravil na neděli 27. 5. na 
Slezskoostravském hradě. 
Využili jsme tuto příležitost a zúčastnili se.
Přestože nezvykle teplé jarní sluníčko vyhánělo rtuť na teploměru až do výše 35 °C, nebráni-
lo to více než třem stovkám dětí, aby se po deset hodin nepokoušely zdolávat zelený vrchol 
nafukovací hory. 
Kromě povzbuzování šplhajících potomků jsme rádi čekajícím rodičům sdělovali, že na Hlad-
novské ulici (v areálu nákupního centra Diskont Plus) otevře ČSOB vůbec první bankovní po-
bočku ve Slezské Ostravě – a to s bankomatem, který bude v nepřetržitém provozu. 
Tato informace byla velmi vstřícně přijímána – stejně jako naše pozvání k návštěvě poboč-
ky. Pokud jste na dětském dnu nebyli a pozvání neslyšeli osobně, vězte – budete vítáni!
Provozní doba: 9–12,30 a 13,30–17 hodin.

Vítězslav Šebesta, manažer pobočky Slezská Ostrava

Příměstský
táborskoňmi

SK Mušketýr pořádá i v letošním 
roce v červenci a srpnu v horní čás-
ti Trojického údolí několik turnusů 
příměstského tábora pro děti, které 
se mohou těšit na každodenní jíz-
du na koních i na dobrodružné hry 
v přírodě, orientační závody, míčo-
vé hry nebo táborák.

S dětmi budou pracovat zkušení 
instruktoři a vedoucí dětských ko-
lektivů.
Bližší informace na  
tel. 724 507 533 nebo 596 245 838, 
případně na  
www.skmusketyr.wz.cz.

KNIHOVNYINFORMUJÍ
V červenci a srpnu budou mít knihovny v obvodu Slezská 
Ostrava následující výpůjční dobu:
Knihovna v Muglinově na Hladnovské ulici 49:
Pondělí 9,00–12,00 13,00–18,00 hodin
Čtvrtek 9,00–12,00 13,00–16,00 hodin
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.
Knihovna na Holvekově ulici 44, Ostrava-Kunčičky: 
Úterý 9,00–12,00 12,30–7,00 hodin 
Připomínáme: k dispozici je internet pro veřejnost.
Knihovna v Heřmanicích na Vrbického ulici 133:
V červenci bude knihovna uzavřena.
V srpnu: každé úterý – 8,00–11,30 12,00–16,00 hodin.
Informace ke všem knihovnám jsou poskytovány v ob-
vodní knihovně na Hladnovské ulici 49, telefonní číslo 
596 248 123. Přejeme všem krásné, slunečné léto, plné 
pohody a nezapomenutelných zážitků.
I v tomto čase se však těšíme, že zavítáte k nám do 
knihovny, jsme tady pro Vás.

Za knihovnice Slezské Ostravy Jarmila Gunčagová


