
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jednání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
30. června od 15.00 
hodin v Kulturním 
domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.
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Na svém zasedání 28. dubna 
v Kulturním domě v Muglino-
vě Zastupitelstvo městského 
obvodu Slezská Ostrava mj.:

– vzalo na vědomí, že ve 
smyslu zákona č. 96/2005 Sb., 
je neslučitelná funkce člena za-
stupitelstva Mgr. Jiřího Smělí-
ka s funkcí statutárního orgánu 
příspěvkové organizace, vyslo-
vilo zánik jeho mandátu dnem 

1.  3.  2005 a poté vzalo na vědo-
mí, že jako náhradník nastoupil 
na uprázdněný mandát Ing. Jiří 
Šárek z kandidátní listiny téže 
volební strany (tj. ODS), 

– rozhodlo o prodeji pozem-
ků a částí pozemků,

– navrhlo Zastupitelstvu 
města Ostravy schválit návrh 
Městského obvodu Slezská Os-
trava na obnovení názvu  ulice 
v k. ú. Slezská Ostrava názvem 
Na Šestém.

Foto: archiv SON

V současné době jsou (nebo 
v nejbližší době budou) zahájeny 
na území našeho městského ob-
vodu následující investiční akce:

Na úseku komunikací:
1. Výstavba dálnice D 47 

v úseku Hrušov, Koblov, Anto-
šovice. Stavba probíhá v souladu 
s harmonogramem a má, jak už 
to u tak náročných staveb bývá, 
velký dopad na život obyva-
tel těchto katastrálních území. 
K této problematice proběhla 
diskuze 9.  5.  2005 v KD v Mug-
linově. Informace podal náměs-
tek primátora města Ostravy 
PhDr. Ing. J. Horák, včetně infor-
mací, co může město pro zmír-
nění nepříznivých podmínek 
pro občany udělat. S případnými 
problémy se mohou občané obrá-
tit na vedoucího odboru dopravy 
Magistrátu města Ostravy Ing. Ji-
řího Tichého (tel. č. 599 442 336).

2. Připravuje se generální 
oprava místních komunikací 
Dílčí, Kosá, Pod lanovkou a do-
končení stavebních úprav ul. 
Klimkovy a Červenkovy v k. ú. 
Slezská Ostrava. Dokončit by 
se měly úpravy ulic Blokovy 
a Nogovy v k.ú. Kunčice.

3. Zpracovává se projekt na 
generální opravu ulice Keltičko-
vy u Slezskoostravské radnice.

Na úseku bytové výstavby:
1. Je připravována moder-

nizace bytových domů v No-
vé Osadě. V současné době se 
zpracovává projektová doku-
mentace s tím, že v letošním 
roce by měla být zahájena mo-
dernizace tří domů.

2. V letošním roce by měl být 
zpracován projekt na rekon-
strukci objektu bývalého ředi-
telství dolu Heřmanice, který 
chceme přebudovat na Dům 
s pečovatelskou službou s cca 
40–50 malometrážními byty. 
V současné době přejímáme 
objekt od s.p. DIAMO.

3. Je připravována výstavba 
70 řadových domků v lokalitě 
ulic Podolí–Hladnovská („hruš-
kový sad“) v k.ú. Muglinov. 
V letošním roce by mělo město 
Ostrava realizovat výstavbu in-
ženýrských sítí a v příštím roce 
by měl investor zahájit vlastní 
stavbu domků.

Nebytové stavby ostatní:
1. Pokračuje rekonstruk-

ce ZŠ Kamenec, zahájená ve 
4. čtvrtletí roku 2004. Dokonče-
na by měla být za předpokladu 
získání přislíbené státní dotace 
v roce 2006.

2. Problematice úseku kanali-
začních sítí se budeme věnovat 
v některém z příštích čísel Slez-
skoostravských novin.

Pro koncepční řešení investič-
ních záměrů výstavby v našem 
obvodě zpracováváme inves-
tiční plán rozvoje našeho měst-
ského obvodu, který by měl být 
vodítkem pro zastupitelstvo 
i v dalším volebním období. 
V současné době je dokončena 
urbanistická studie Slezská 
Ostrava – Zámostí a Františ-
kov jako centra našeho obvodu, 
o níž se dočtete v jiném článku.

Josef Burkovič,
místostarosta

O investiční výstavbě 
v našem obvodu

Z jednání zastupitelstva

Pedagožky Mateřské školy 
na Bohumínské ulici nacvičily 
s dětmi pro obyvatelky Penzio-
nu na Bohumínské ulici jako po-
děkování ke Dni matek pásmo 
písniček a básní. Spontánnost 

malých vystupujících přítomné 
nadchla a ředitelka MŠ Marie 
Richtarová všem slíbila, že děti 
zde nejsou naposledy a že další 
vystoupení pro potěšení babiček 
a dědečků budou následovat.

Kulturní vystoupení dětí pro 
seniory se stanou tradicí

V nedávné době byla dokon-
čena urbanistická studie, která 
řeší možnosti dostavby a ožive-
ní části území našeho městského 
obvodu. Byla vypracována pro 
Útvar hlavního architekta města 
Ostravy a samozřejmě pro po-
třeby městského obvodu. 

Řešené území bylo vymeze-
no na severu trasami ulic Mi-
chálkovické a Českobratrské, 
na západě tokem řeky Ostra-
vice, na jihu předpokládanou 
trasou obvodové komunika-
ce, která zhruba kopíruje tra-
su ulice Na Baranovci, a dále 
ulicemi Na Burni a Prokop-
skou. Na východě bylo území 
vymezeno areálem bývalého 
dolu Petr Bezruč, respektive 
ulicemi Na Burni, Pod Výtahem 
a Kmetskou. Plocha řešeného 
území je 53 ha, v současné době  

na tomto území žĳe přes osm
set obyvatel.

Řešené území je součástí vý-
chodního sektoru města a na zá-
padě přímo sousedí s městským 
centrem, od něhož je odděleno 
tokem řeky. Z jihu území nava-
zuje na Trojické údolí, které je 
předurčeno pro rekreační a vol-
nočasové aktivity občanů. V sou-
časné době jsou to sice ozeleněné, 
ale zanedbané plochy, navazující 
na areál bývalého dolu Trojice. 
Na východě území sousedí s are-
álem bývalého dolu Petr Bezruč, 
který je využíván pro drobnou 
výrobu, služby a skladování. Na 
severu pokračuje řešené území 
starší blokovou zástavbou Slez-
ské Ostravy, sportovním areálem 
Baníku Ostrava a bytovou zá-
stavbou sídliště Kamenec.

Urbanistická studie Slezská 
Ostrava – Zámostí a Františkov

pokračování na str. 2
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Mořicí linka v areálu Mittal 
Steel Ostrava a.s.

SMO ÚMOb Slezská Ostrava, 
odbor výstavby, ŽP a VH obdržel 
od Ministerstva životního pro-
středí ČR oznámení s obsahem 
a rozsahem podle přílohy č. 4 
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vli-
vů na životní prostředí), ve zně-
ní zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen 
zákon), záměru „Mořicí linka“, 
zpracovaného podle § 6 odst. 3 
zákona, a sděluje, že tento záměr 
bude podroben zjišťovacímu říze-
ní podle § 7 tohoto zákona.

Každý může zaslat své pí-
semné vyjádření k oznámení do 
35 dnů ode dne zveřejnění in-
formace o oznámení na úřední 

desce Moravskoslezského kraje 
na adresu Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR, odbor výko-
nu státní správy IX, Čs. legií 5, 
702 00 Ostrava.

Do textové části oznámení lze 
nahlédnout na odboru výstavby, 
ŽP a VH SMO ÚMOb Slezská 
Ostrava, Gagarinovo nám. 5, 
Slezská Ostrava – II. poschodí, 
č. dv. 312, nebo také v Informač-
ním systému EIA na interneto-
vých stránkách České informač-
ní agentury životního prostředí 
(www.cenia.cz/EIA) a na strán-
kách Ministerstva životního pro-
středí ČR(www.env.cz/EIA), kód 
záměru OV9026.

MVDr. M. Šustek, 
odbor výstavby, ŽP a VH

Plocha řešeného území je 
v současné době zastavěna po-
měrně nepravidelně. Vyskytují 
se zde zástavba rodinnými a 
nízkopodlažními bytovými 
domy, různé budovy firem
a mnoho zeleně. V území jsou 
rozptýlené plochy, umožňující 
novou výstavbu.

V oblasti východně od ulice 
Na Baranovci převažuje zá-
stavba nízkopodlažními obyt-
nými domy a dalšími malými 
objekty. Podstatná část těchto, 
dříve zchátralých, objektů byla 
v posledním desítiletí soukro-
mou iniciativou opravena a je 
využívána různými firmami.
Zůstává zde ještě několik by-
tových domů ve špatném sta-
vebním stavu. V jižní části této 
oblasti jsou k dispozici plochy 
pro výstavbu, další plochy by 
měly být uvolněny po demolici 
boxových garáží. 

V centrální a jihozápadní 
oblasti řešeného území, zejmé-
na mezi ulicemi Keltičkovou 
a Na Baranovci, je zástavba 
velmi různorodá. V nejvyšších 
partiích byly v nedávné době 
realizovány řadové bytové 
domy i rozměrné domy teraso-
vé. Stará zástavba podél ulice 
Keltičkovy má drobné měřítko 
a nejníže, v exponované poloze, 
je památkově chráněný objekt 
Slezskoostravské radnice.

Oblast podél ulice Bohu-
mínské je ovlivněna dopravou 
na silně zatížené čtyřpruhové 
komunikaci, jejíž realizace byla 
příčinou řady demolic a způso-
bila ztrátu původního charak-
teru tohoto místa. Kompaktní 
zástavba se zachovala pouze 
kolem náměstí J. Gagarina. Ná-
břežní pruh mezi ulicí Bohu-
mínskou a řekou je s výjimkou 
dvou objektů nezastavěný.

Území je velmi členité a sva-
žuje se od nejvyššího bodu 
u křižovatky ulic Michálkovic-
ké a Keltičkovy k jihu a západu 
s výškovým rozdílem cca 75 m.

Přesto, že důlní činnost 
v oblasti Slezské Ostravy již 
skončila, její vlivy, které ome-
zují možnosti výstavby, se zde 
projevují v hojné míře. Během 
19. století se zde rozvíjela těžba 
v řadě štol a malých jam, tato 
díla byla většinou po několika 
desítiletích uzavřena, případně 
zasypána, jejich pozici je však 
nutno v řadě případů respek-
tovat i dnes. Stavební uzávěry, 
bezpečnostní pásma i výduchy 
odplynovacích vrtů jsou ve stu-
dii vyznačeny a při úvahách 
o situování nové zástavby byly 
vzaty v úvahu. 

Charakter a dnešní zástavba 
řešeného území nevedou k ra-
dikálním změnám urbanistické 
koncepce.

V severovýchodní části úze-
mí, mezi ulicemi Michálkovic-

kou a Keltičkovou, je navrže-
no doplnění stávající zástavby 
o rodinnou zástavbu na vol-
ných plochách. Na nároží ulic 
Keltičkovy a Vilové se uvažuje 
o výstavbě bytového objektu 
s rezidenčními byty.

V jihovýchodní části řešené-
ho území, východně od ulice 
Na Baranovci, se předpokládá 
zástavba nízkopodlažními by-
tovými domy s vysokým stan-
dardem bydlení. Mohou zde 
být použity domy s běžnou dis-
pozicí, domy bodové, takzvané 
činžovní vily a domy terasové. 
Problémem této části řešeného 
území je uvolnění ploch stávají-
cích skupin boxových garáží. 

V centrální a jihozápadní ob-
lasti řešeného území, zejména 
mezi ulicemi Keltičkovou a Na 
Baranovci, je navržena zástav-
ba bytovými domy i výstavba 
rodinných domů.

Jižně od ulice Na Františ-
kově se předpokládá výstav-
ba poměrně rozsáhlé skupiny 
rodinných domů. Navazující 
masiv zeleně ve svahu zůstane 
zachován.

V pruhu území východně 
od ulice U Staré elektrárny se 
navrhuje jen výstavba několika 
objektů na izolovaných staveniš-
tích. V oblasti mezi ulicí U Staré 
elektrárny a ulicí Bohumínskou 
se předpokládá pouze doplně-
ní stávající zástavby v blízkosti 
náměstí J. Gagarina a rekon-
strukce parčíku. V nábřežním 
pruhu mezi ulicí Bohumínskou 
a řekou je navrženo zastavění 
plochy dnešního parkoviště, 
navazujícího na stávající objekt 
u Sýkorova mostu. Dále se uva-
žuje o úpravách vlastního ná-
břeží, které zpříjemní procházky 
občanů podél řeky.

Navržená urbanistická kon-
cepce využívá v převážné míře 
stávající síť komunikací. Před-
pokládá se realizace navržené 
obvodové komunikace, která 
bude napojena na ulici Keltičko-
vu a bude po ní vedena linka tro-
lejbusu. Kromě menších úprav 
se navrhuje prodloužení ulice 
Jeronýmovy až k ulici U Staré 
elektrárny a propojení ulic U Sta-
ré elektrárny a Zámostní. 

Zvláštní pozornost při zpra-
covávání studie byla věnová-
na ideovému návrhu úprav 
v blízkosti ulice Bohumínské 
a mezi Slezskoostravskou rad-
nicí a zástavbou kolem náměs-
tí J. Gagarina. 

Studie, která prokazuje, že 
v řešeném území je poměrně 
dosti ploch, kde by bylo mož-
no stavět v pěkném prostředí 
rodinné domy i nízkopodlažní 
bytové objekty, bude samozřej-
mě  sloužit orgánům městského 
obvodu při rozhodování o dal-
ším rozvoji této části Slezské 
Ostravy.

Ing. arch. Josef Havlíček

pokračování ze str. 1

Máme v našem obvodě 
unikátní památný strom?

Nadace Partnerství společně 
s Ministerstvem životního prostře-
dí ČR pořádají každoročně anketu 
s názvem Strom České republiky. 
Vzhledem k tomu, že letos bylo 
možné zasílat návrhy pouze do 31. 
května, máme rok na to, abychom 
se všichni porozhlédli po svém 
okolí a vytipovali zajímavý  strom. 
Vždyť nádherné staré stromy jsou 
ve všech obcích našeho obvodu. 
Soutěž o strom roku se netýká jen 
stromů památných, ale také těch, 
které mají zajímavý osud. Váží se 
k nim například události obce, ro-

din, jednotlivých osob, nebo jsou 
samy o sobě zvláštní, mimořádně 
krásné. V samotné kategorii býva-
jí hodnoceny i stromy s názvem 
„Stromy hrdinové“, které musejí 
odolávat stavbám, dopravě, špat-
nému ovzduší apod., přesto se 
houževnatě drží při životě.

Pokud není vyhnutí a strom je 
třeba skácet, měl by být předem 
podrobně zdokumentován.

Ing. Jiří Šárek, 
člen Zastupitelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava 
(redakčně upraveno)

Naši žáci v Londýně
Ve dnech 1.–6. května se žáci 7. 

a 9. ročníků ze ZŠ na Bohumínské 
ulici ve Slezské Ostravě  zúčast-
nili s cestovní agenturou Školní 
zájezdy se sídlem v Brně zájezdu 
do Londýna.

Cesta začala v Ostravě a po-
stupovala přes Německo až do 
francouzského Calais, kde žáci 
nastoupili na vlak a eurotune-
lem přejeli do Anglie. První den 
začínal prohlídkou anglického 
městečka Brighton, kde si děti 
prohlédly The Royal Pavilon, 
podmořské muzeum a zado-
váděly si na atrakcích na molu 
Brighton Pier. Večer už čekaly 
hostitelské rodiny, které si všech-
ny odvezly do svých domovů 

a pak vždy každé ráno opět při-
vezly na místo svozu.

V následujících dnech se děti 
seznámily se spoustou známých 
památek Londýna jako Picadilly 
Circus, Trafalgar Square, křižník 
Belfast, Big Ben, Buckinghamský 
palác, Windsdor, muzeum vosko-
vých figurín Madame Tussaud aj.
Nezapomenutelná byla také vy-
hlídková jízda na obřím ruském 
kole London Eye, z něhož bylo vi-
dět celé město jako na dlani. 

Domů se všichni vrátili plni 
krásných a obohacujících zážit-
ků. Velkým přínosem pro ně byla 
především konverzace v anglic-
kém jazyce.

Mgr. Kateřina Kaníková

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
Sportovní klub Mušketýr, Vlčkova 40, Slezská Ostrava  bude pořádat 
v průběhu prázdnin příměstské tábory, a to v horní části Trojického 
údolí blízko zoo.
Děti čeká na táboře každodenní jízda na koni, naučí se také o tato 
zvířata starat. Chybět nebudou hodiny teorie, vedené zkušenými in-
struktory a cvičiteli jezdectví, dobrodružné hry v přírodě, orientační 
závody aj. Pro děti bude zajištěno stravování. Cena za 5 dnů pobytu 
bez přenocování: 1 300 Kč.
Přehled turnusů a bližší informace získáte na tel.č. 608 575 761 nebo 
596 231 489, nebo na internetových stránkách: www.skmusketyr.wz.cz.
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Zákon č. 463/91 Sb., o životním 
minimu , ve znění pozdějších před-
pisů, stanoví hranici příjmu občana, 
pod kterou nastává stav hmotné 
nouze. Občanům, jejichž příjmy ne-
dosahují částek životního minima, 
a kteří si nemohou příjmy zvýšit 
vzhledem ke svému věku, zdravot-
nímu stavu nebo z jiných vážných 
důvodů vlastním přičiněním, ze-
jména vlastní prací, se poskytuje 
pomoc, a to především formou dá-
vek sociální péče. Ty však mohou 
být poskytovány v nižší nebo vyšší 
částce, než jsou částky životního 
minima na osobu a na náklady na 
domácnost, a to podle skutečné 
sociální situace rodiny, podle jejích 
majetkových poměrů.

Ve vyšší částce se u osob jedná 
především o zvýšené náklady na 
uspokojování základních potřeb 
z důvodu nutnosti dietního stravo-
vání. To však musí být potvrzeno 
příslušným odborným lékařem. 
U nákladů na domácnost se přihlíží 
ke skutečným odůvodněným ná-
kladům. Dávky mohou být posky-
továny jednorázově nebo opakova-
ně – měsíčně.

Při podání žádosti o dávku so-
ciální péče je občan povinen před-
ložit doklady o svých příjmech, 
případně o příjmech společně po-
suzovaných osob, a to zejména:
– doklady o výdělku za posled-

ních 6 měsíců
– u podnikatelů daňové přiznání
– doklady o vyplacených nemo-

cenských dávkách, rentách, 
podpoře v nezaměstnanosti, 
o dávkách státní sociální pod-
pory, o důchodových dávkách  
a dalších, opakujících se i jed-
norázových příjmech.

Součtem částek životního mini-
ma společně posuzovaných osob 
a skutečných nákladů na domác-
nost se stanoví částka sociální 
potřebnosti rodiny, porovnají se 
příjmy rodiny a výsledná částka 
tvoří výši dávky sociální péče.

Při uplatnění žádosti o dávku 
musí však občan splňovat podmín-
ky zákona č. 482/91 Sb., o sociální 
potřebnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, především pokud je za-
městnán a příjmem z pracovního 
poměru nelze pokrýt sociální po-

třebnost, pokud je veden v eviden-
ci uchazečů o zaměstnání, přičemž 
nerozhoduje délka evidence, či 
zda pobírá nebo nepobírá podpo-
ru v nezaměstnanosti, pobírá plný 
invalidní nebo starobní důchod, 
pečuje o dítě a náleží mu mateřské 
dávky či rodičovský příspěvek, 
pečuje o blízkou nebo jinou osobu 
převážně nebo zcela bezmocnou.

Občan nemůže být uznán sociálně 
potřebným, i když splní výše uvede-
né podmínky, v případech:
– pokud neprokáže snahu o zvý-

šení příjmu vlastní prací (u ob-
čanů vedených v evidenci úřa-
du práce)

– pokud neuplatní zákonné ná-
roky a pohledávky

– má majetek, který může pro-
dat nebo jinak využít ve svůj 
prospěch

– zákonný zástupce nezaopatře-
ného dítěte neplní povinnosti 
spojené s řádným plněním po-
vinné školní docházky dítěte.

Při podání žádosti podává občan 
rovněž souhlas s ověřením všech 
skutečností, které v žádosti uvedl. 
Pokud takto neučiní, může být pod-
le paragrafu 7 zákona o sociální po-
třebnosti jeho žádost zamítnuta.

Pokud je dávka na základě ne-
pravdivých skutečností přiznána 
a neoprávněnost výplaty dávky se 
dodatečně zjistí, je občan povinen ne-
oprávněně přĳatou dávku vrátit. Je-li
částka neprávem přĳaté dávky vyšší,
podá orgán, který dávku vyplácel, 
trestní oznámení na příjemce dávky.

Údaje, které občan uvádí v žá-
dosti, se ověřují jednak u přísluš-
ných organizací, jednak sociálním 
šetřením v domácnosti.

O dávku sociální péče mohou 
občané požádat u odboru sociál-
ních věcí příslušného k místu je-
jich trvalého pobytu.

Na odboru sociálních věcí ÚMOb 
Slezská Ostrava mohou občané po-
žádat o následující dávky:
– dávky sociální péče pro rodiny 

a děti
– příspěvek na výživu dítěte
– dávky sociální péče pro jednot-

livce a bezdětné rodiny, dávky 
sociální péče pro staré občany

– dávky sociální péče pro zdra-
votně postižené občany

– příspěvek při péči o osobu 
blízkou.
Odbor sociálních věcí ÚMOb 

Slezská Ostrava vyplácí měsíčně 
dávky sociální péče asi pro 2 500 
příjemců v souhrnné výši 7 milio-
nů korun.

(Podle materiálu odboru sociál-
ních věcí.)

Novely zákon o soc. potřeb-
nosti zpřísňují

1. ledna 2004 nabyla účinnosti 
jedna z důležitých novel zákona 
o sociální potřebnosti, která přísně-
ji vymezuje pojem „zvýšení příjmu 
vlastním přičiněním“. Podle ní není 
samotný doklad o vedení v eviden-
ci uchazečů o zaměstnání na úřadu 
práce dostačujícím dokladem pro-
kázání takové snahy. Občan totiž 
musí podniknout k získání zaměst-
nání vlastní aktivní kroky. Za sna-
hu o zvýšení příjmu vlastní prací 
lze například považovat ucházení 
se o zaměstnání u právnických či 
fyzických osob, prokazatelné vyu-
žití inzerce, využití nabídek na in-
ternetu, písemnou korespondenci 
se zaměstnavateli atd.

V další novele, účinné od 1. říj-
na 2004, je nově uvedeno, že ob-
čan, který je nezaměstnaný déle 
než jeden rok a odmítne bez váž-
ného důvodu vykonávat veřejně 
prospěšné práce, či přĳmout krát-
kodobé zaměstnání a je vyřazen 
z evidence úřadu práce, není po-
važován za sociálně potřebného. 
Odbor sociálních věcí mu pak 
přestává vyplácet dávky sociální 
péče poskytované z důvodu soci-
ální potřebnosti.

Pozor na neomluvenou absen-
ci dětí ve škole

Rodič, který řádně neplní po-
vinnosti zákonného zástupce 
nezaopatřeného dítěte, jež má 
v základní  škole neomluvenou 
absenci, se nepovažuje za sociálně 
potřebného.

U koho se nezkoumá možnost 
zvýšit si příjem vlastní prací
– u poživatele starobního důcho-

du nebo plného invalidního 
důchodu

– u občana staršího než 65 let
– u rodiče (osvojitele, občana, kte-

rý dítě převzal do péče nahrazu-
jící péči rodičů, pěstouna), celo-
denně osobně řádně pečujícího 
alespoň o jedno dítě do čtyř let 

věku nebo o dítě starší, které ne-
může být umístěno v předškol-
ním zařízení, nebo o tři a více 
dětí, z nichž alespoň jedno je do 
deseti let věku a ostatní do pat-
nácti let věku, nebo o dítě, které 
je podle předpisů o důchodo-
vém pojištění dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené a vyžaduje 
mimořádnou péči,

– u občana, který osobně, celo-
denně a řádně pečuje o blízkou 
nebo jinou osobu, převážně 
nebo úplně bezmocnou,

– u nezaopatřeného dítěte.

Víte, které údaje musíte vy-
plnit při žádosti o dávku soci-
ální péče v čestném prohlášení 
o majetkových a rodinných po-
měrech?
– Zda vlastníte nemovitosti, mo-

torové vozidlo, finanční pro-
středky, cenný majetek, zda 
jste vlastníkem živnostenského 
listu, společníkem nebo členem 
statutárního orgánu obchodní 
firmy aj.

…a které v čestném prohláše-
ní o příjmech?
– Zda máte příjmy ze závislé čin-

nosti, z podnikání a z jiné sa-
mostatné výdělečné činnosti, 
z kapitálového majetku, z pro-
nájmu nebo z příležitostných 
činností, zda pobíráte peněžité 
dávky nemocenského pojištění 
nebo důchodového zabezpeče-
ní, podporu v nezaměstnanosti, 
výživné na děti nebo manžela, 
dávky státní sociální podpory 
nebo sociální péče aj.

K těmto částkám se připočítáva-
jí částky k zajištění skutečných ne-
zbytných nákladů na domácnost.

Dávky sociální péče náleží 
jen potřebným

Částky životního minima 
k zajištění výživy a ostatních 
osobních potřeb měsíčně v Kč: 
(mohou se zvýšit z důvodu nut-
ného dietního stravování, po-
tvrzeného odborným lékařem)
Jde-li o dítě do 6 let 
věku 1720,-

Jde-li o dítě od 6 do 10 
let věku 1920,-

Jde-li o dítě od 10 do 
15 let věku 2270,-

Jde-li o nezaopatřené 
dítě od 15 do 26 let věku 2490,-

U ostatních občanů 2360,-

V našem Denním centru při 
Domě s pečovatelskou službou na 
Heřmanické ul. se stále něco děje, 
a proto sem my, senioři, chodíme 
tak rádi. Nedávno se zde uskutečni-
la přednáška na téma „Aromatera-
pie pro zdraví i krásu“. Kosmetička 
Vlastimila Kolarčíková nám vy-
světlila mnohostrannou užitečnost 
aromatických olejů, které dovedou 
zázračně osvěžit tělo i duši a po-
zvednout náladu. Například olej 

z máty peprné by prý neměl chybět 
v žádné domácnosti, vždyť má ne-
jen povzbuzující účinky, ale tiší také 
bolest. Velmi nás také zaujala před-
náška pod názvem „Vzpomínky na 
starou Ostravu“. Mnohým z nás se 
vybavily při prohlížení diapozitivů 
se starými ostravskými koloniemi 
vzpomínky na mládí. Zkrátka je 
nám tady dobře a těšíme se na dal-
ší akce, které nám pečovatelka paní 
Hrabovská zase připraví.

Jiřina Dedková,
seniorka z DPS ve Slezské Ostravě

Napsali jste nám...
Zveme Vás

• Na Slezskoostravském hradě proběhnou 1. června oslavy 
Dne dětí a 18. 6. slavnosti léta – Slunovrat.

Bližší informace najdete na plakátech a pozvánkách.

• V sobotu 25. června se na hřišti u ZŠ v Koblově uskuteční 
od 10 hodin Dětský sportovní den. Dopoledne bude na pořa-
du turnaj v minikopané, odpoledne předvedou hasiči z Kob-
lova svou techniku a kynologický klub z Michálkovic výcvik 
psů. Řidič formule Martin Lazar předvede svůj vůz.
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V červenci loňského roku na-
stoupil do funkce ředitele ostrav-
ské zoo Ing. Petr Čolas a veden 
snahou, aby se krásné prostředí 
areálu stalo ještě krásnějším, 
prosadil a uskutečnil se svými 

spolupracovníky řadu pozitiv-
ních změn. Bezproblémově byly 
otevřeny nový pavilon slonů 
a nová expozice krasového poto-
ka, malé výběhy pro zvířata jsou 
postupně spojovány do větších 
celků – například v srpnu roku 
2004 byl otevřen společný vý-
běh zvířat jihoamerické pampy 
– lam a pštrosů nandu. Postup-
ně jsou také likvidovány staré 
a nevzhledné železné a betonové 
bariéry a nahrazovány přírodní-
mi materiály. Byla zprovozněna 
nová zooprodejna, v níž jsou mj. 
prodávány předměty vyrobené 
handicapovanými spoluobčany 
v chráněných dílnách. Zřízen byl 
baby koutek pro maminky s ma-
lými dětmi. 

Jak nám sdělil pan ředitel, 
řadu novinek zoo ale ještě chys-
tá. Již v červnu budou zprovoz-
něny nové voliéry pro sovy, letos 

se také začnou budovat voliéry 
ohrožených ptáků Tibetu a Čí-
ny a nová expozice pro poníky 
a oslíky, chované doposud pou-
ze v zázemí. Bude zpracován 
nový projekt společného výbě-
hu medvědů ušatých a hulma-
nů posvátných, který je výhle-

dově plánován na ploše asi 1,4 
hektaru v blízkosti nového pa-
vilonu slonů. V rámci první fáze 
botanizace zoo budou zřízeny 
tři botanické stezky… Plánů 
a dobrých nápadů je mnohem 
více, ale nejlépe snad bude, když 
sami zoo navštívíte a přesvědčí-
te se, co vše se od vaší poslední 
návštěvy změnilo. Jistě vás také 
zaujme tzv. komentované krme-
ní zvířat, probíhající od května 
do srpna každý den. Ošetřovatel 
krmící zvířata vždy přidá zají-
mavý výklad.

V 9.30 hodin jsou krmeni 
plameňáci, v 10.15 medvědi, 
v 11.15 klokani, ve 12.30 šim-
panzi, ve 14.00 hroši, ve 14.30 
zebry, v 15.00 žirafy, v15.30 vel-
bloudi, v 16.00 sloni. 

Zoo je v červnu otevřena od 9.00 
do 19.00, pokladny a pavilony se 
zavírají v 18.00 hodin.

Novinky v zoo

Provoz cyklotramvaje byl le-
tos zahájen 16. dubna a potrvá 
do 28. září.

Pokud jste s ní ještě nejeli, tak 
upozorňujeme, že cyklotramvaj je 
určena pouze pro přepravu cestu-
jících s jízdními koly a jezdí pouze 
o sobotách, nedělích a svátcích.

S ohledem na uspořádání inte-
riéru nastupují cestující s jízdní-
mi koly prostředními nebo zad-
ními dveřmi. Cestující si sami 
(pod dohledem pověřené osoby 
dopravce) uchytí své jízdní kolo 
ve zvláštním stojanu a postoupí 
do přední části vozu.

Doporučuje se jízdní kolo 
uzamknout ve stojanu vlastním 
zámkem. Prostor pro přepravu 

jízdních kol je v zadní části inte-
riéru (mezi prostředními a zad-
ními dveřmi). V přední části 
vozidla (mezi předními a pro-
středními dveřmi) je prostor pro 
přepravu sedících cestujících.

Trasy linek
 Linka C1: „Zátiší – Nová Ves 

vodárna – ÚMOb Jih – Dubi-
na“ a zpět.

 Linka C2: „Zátiší – Nová Ves 
vodárna – Náměstí Republi-
ky – Hlučínská“ a zpět.

Cyklotramvaj zastavuje na vy-
braných zastávkách – podle 
platného jízdního řádu – a ces-
tující dopraví do relativní blíz-
kosti cyklostezek.

Bližší informace najdete na 
www.dpo.cz.

Už jste jeli cyklotramvají?

1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
2. Vytvoř si doma podmínky pro 

třídění odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve.
4. Sklo vyhoď do zeleného kon-

tejneru-zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkup-

ny nebo dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej 

ve sběrně nebo v prodejně.
7. Využívej sběrné dvory.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý 

odpad někam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.
10. Když si nevíš rady, zeptej se.

5. Tříděný papír odnes do vý-
kupny nebo dej dětem do školy.

Papírový odpad rozdělte pod-
le jednotlivých typů (noviny, ča-
sopisy a letáky, vlnitá lepenka, 
kancelářský papír, počítačový 
papír), svažte do balíků a od-
neste do výkupny papíru. Za 
tříděný papír totiž dostanete 
více peněz. 

OZO Ostrava provozuje v sou-
časné době 6 výkupen papíru, 
výkup papíru však provádějí i ji-
né společnosti (např. ORC group 
s.r.o.) Informace o rozmístění 
výkupen papíru získáte na bez-
platné telefonní lince 800 100 699 
(OZO Ostrava).

Další možností, kam odložit 
vytříděný papírový odpad, jsou 
školy. Více než 70 ostravských 
škol (mateřské, základní, střední 
i speciální) se totiž zapojilo do 
soutěže ve sběru papíru „Papí-
rová škola“, kterou pro ně vy-
hlásily společnosti OZO Ostrava 
a .A.S.A. Pokud tedy máte doma 
dítě školou povinné a jeho škola 
papír sbírá, máte problém s pa-
pírem vyřešen a ještě pomůžete 
škole k získání finanční odměny
od organizátorů soutěže.

Papír mastný či jinak znečištěný se 
ke zpracování nehodí, hoďte jej tedy 
do běžné nádoby na směsný odpad.

Papír z výkupen i ze škol do-
dává společnost OZO Ostrava 
zpracovatelům papíru (například 
Kappa Karton Morava, s.r.o., Žim-
rovice; Frantschach Industrial Pa-
ckaging Czech a.s., Štětí; Norske 
Skog papier Recycling GmbH, 
Bruck an der Mur, Rakousko).

6. Nebezpečný odpad odevzdej 
ve sběrně nebo v prodejně.

V každé domácnosti vzniká ob-
čas i odpad nebezpečný. Do této 
kategorie odpadů patří například 
léky, baterie a akumulátory, zářivky, 
výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla 
a nádoby jimi znečištěné, ledničky, 
televize, monitory… Nebezpečný 
odpad nepatří do běžných nádob 
na směsný odpad, případný únik 
chemických látek v nich obsažený 
může ohrozit životní prostředí.

Nebezpečný odpad odneste 
do sběrného dvora nebo mobilní 
sběrny nebezpečných odpadů.

Staré léky můžete rovněž ode-
vzdat ve většině lékáren (jsou 
označeny logem OZO Ostrava).

Některé nebezpečné odpady 
můžete rovněž vracet do prodejen. 
Prodejci jsou podle zákona o odpa-
dech povinni zajistit zpětný odběr 
minerálních olejů, chladicích zaří-
zení, zářivek, výbojek, akumuláto-
rů a baterií, ale také pneumatik, el. 
domácích spotřebičů, elektrických 
či elektronických nástrojů a hraček 
s elektronickým zařízením.

Z nebezpečného odpadu se ve 
společnosti OZO Ostrava vytřiďují 
využitelné materiály (např. z tele-
vize – sklo, kovy, drahé kovy, spali-
telné složky), zbytek nebezpečného 
odpadu se předává k likvidaci ve 
speciálních zařízeních.

Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

ODPADOVÉ DESATERO
(třetí díl)

V květnu oslavila první výročí 
své existence Občanská poradna 
Ostrava, zřízená Slezskou diako-
nií. Posláním poradny je poskyto-
vat rady, informace a pomoc všem, 
kdo o ně projeví zájem.

Pomoc se poskytuje bezplatně, 
diskrétně, nestranně a nezávisle.

Obrátit se na ni mohou občané 
v obtížné sociální situaci, kterou 
nedokáží řešit vlastními silami. 
Za rok svého trvání poskytla po-
radna prostřednictvím osobních 
a telefonických kontaktů bezmála 
tisíc konzultací z oblastí pracov-
něprávních a majetkoprávních 
vztahů, pomohla řešit problémy 

bytové či rodinné a sociální. Ne-
chyběly ani konzultace k ochraně 
práv spotřebitele.

Slezská diakonie je dále zřizo-
vatelem poradny Elpis, určené pro 
oběti násilí, týrání a zneužívání. 
Nabízí bezplatnou pomoc při vy-
řizování sociálních záležitostí, při 
zprostředkování azylového ubyto-
vání, emoční podporu při dopro-
vodu na policii, k lékaři či k soudu.

Obě poradny naleznete na ul. 
28. října 86 v Ostravě.

Konzultační hodiny jsou v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 
do 16 hodin. Tel. č.: 596 615 935, 
596 611 237.

Na problémy nejste sami

Ředitel ZOO Ing. Petr Čolas


