
Pozvání k přivítání roku 2007
před slezskoostravskou radnicí

Vážení spoluobčané, oslava posledního dne v roce a Nového roku se pomalu blíží 
a městský obvod Slezská Ostrava chce pokračovat v tradici, kterou zavedl v minulém 
roce. Proto dovolte, abychom Vás všechny, a to nejen občany Slezské Ostravy, pozvali 
dne 31. 12. 2006 na přivítání roku 2007 před slezskoostravskou radnicí. O půlnoci se 
uskuteční odpálení slavnostního ohňostroje a bude Vám nabídnut novoroční přípitek. 
 Současně Vám všem přejeme příjemné prožití svátečních dnů a v roce 2007 hodně 
zdraví, rodinné pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava

Ročník XIV / prosinec 2006 / zdarma

 Městský obvod Slezská Ostrava v říjnu 2006 
úspěšně dokončil rekonstrukci sociálních poko-
jů v DPS na Hladnovské ulici 119 v Muglinově. 
Realizací projektu bylo vytvořeno samostatné 
oddělení pečovatelské služby o celkové kapa-
citě 14 sociálních lůžek (4 lůžka pro muže, 10 
lůžek pro ženy). Sociální lůžka jsou určena se-
niorům a zdravotně postiženým občanům, kteří 
pro různé překážky již nemohou zůstat sami ve 
svém přirozeném domácím prostředí i za před-
pokladu zajištění pomoci terénní pečovatelské 
služby. Jde o poskytování odlehčovací pobytové 
služby, která nabízí pečujícím rodinám zajištění 
potřebné péče o jejich příbuzného po nutnou 
dobu. Cílem služby je umožnit pečující osobě 
nezbytný odpočinek a nutný oddech. 
 Oddělení je složeno celkem ze sedmi dvoj-
lůžkových pokojů, vybavených potřebným 
nábytkem, polohovacími elektrickými lůžky 
a dalším příslušenstvím. Jeho součástí je rovněž 
společenská místnost, určená pro různorodou 
zájmovou a aktivizační činnost klientů. 
 Poskytování potřebné péče zajišťujeme za-
městnanci pečovatelské služby 24 hodin denně 

Nepřehlédněte

 Náš městský obvod začal s generální opra-
vou ulice Keltičkovy v červenci. Rozsah gene-
rální opravy spočíval v provedení nové vozovky 
z žulové dlažby v úseku od křižovatky ul.Tě-
šínské po křižovatku s ul. Na Baranovci, včetně 
chodníků ze zámkové dlažby, provedení parko-
vacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Součástí stavby je také úprava velkého parko-
viště před budovou slezskoostravské radnice 
a úprava veřejné zeleně.
 V rámci stavby zhotovily Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., nový veřejný vodovodní řad. 
Termín dokončení je dle smlouvy stanoven na 
30. 11. 2007. V letošním roce bude dokončena 
převážná část stavby tak, aby nebyla negativně 

Oprava Keltičkovy ulice

ovlivněna schůdnost a sjízdnost komunikace 
v zimním období a současně byla zajištěna kva-
litní zimní údržba. V příštím roce bude dokon-
čen povrch komunikace ze žulové dlažby a části 
některých dlážděných chodníků.
 Technický dozor investora provádí zaměst-
nanci investičního odboru spolu se zástupcem 
společnosti Investing servis, s.r.o. Náklady na 
tuto stavbu v objemu cca 31 mil. Kč jsou finan-
covány z prostředků statutárního města Ostrava 
a městského obvodu Slezská Ostrava. Sjízdnost 
a provádění zimní údržby bude zajišťována 
standardním způsobem.
 Bližší informace k průběhu provádění stav-
by je možno získat na investičním odboru 
našeho úřadu na nám. J. Gagarina, tel. číslo 
599 410 054. Karel Klíma

referent agendy vztahů k veřejnosti
Ilustrační fota z opravy: archiv SON

 Magistrát města Ostravy zavádí Informační 
systém pro komunikaci s úřadem – eSMO, který 
již nyní poskytuje obecné informace, vztahující 
se k agendě občanských průkazů, cestovních 
dokladů, státního občanství, ověřování podpisů 
a listin, komunálního odpadu, řidičských prů-
kazů a evidence vozidel. Uvedené informace 
Vám poskytne zřízené telefonní kontaktní cen-
trum na tel. čísle: 844 12 13 14, a to za využití 
cenově zvýhodněného volání partnerské linky 
Bluetone. 
 Na tomto čísle je možné se zatím také ob-
jednat k návštěvě úřadu na konkrétní hodinu 
a den pro vyřízení záležitostí, týkajících se 

občanských průkazů a komunálního odpadu, 
a rovněž je možno se objednat pro sepsání do-
hody o využívání Informačního systému pro 
komunikaci s úřadem. Po uzavření dohody se 
statutárním městem Ostrava o využívání Infor-
mačního systému pro komunikaci s úřadem je 
pak možno zadávat své požadavky, případně 
sledovat průběh vyřízení svých úředních záleži-
tostí elektronickou formou. Kontaktní centrum 
poskytuje dále informace o nabídce bezdráto-
vého vysokorychlostního připojení k internetu 
prostřednictvím technologie WIFI.
Více informací najdete rovněž na www.esmo.cz.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti

 Sdružení Česká katolická charita bude po-
řádat od 2. do 15. ledna 2007 celostátní akci 
nazvanou Tříkrálová sbírka. V Ostravském 
regionu se jí zúčastní také Charita Ostrava ve 
spolupráci s Charitou sv. Alexandra a nově 
vzniklou Charitou Hrabyně. Tyto organizace 
chtějí pomocí příspěvků od dárců podpořit ná-
sledující projekty a střediska:
Zprovoznění Hospice sv. Lukáše v Ostravě-
-Výškovicích 
Charitní dům Salvator Krnov - domov pro oso-
by se specifickými potřebami 
Charitní dům sv. Veroniky v Paskově – zaříze-
ní pro onkologicky nemocné lidi 
Charitní středisko poradenských a sociálních 
služeb v Ostravě-Vítkovicích 
Rekondiční a vzdělávací středisko Andělská 
Hora 
Provoz nově vzniklé Charity Hrabyně 
Charitní centrum sv. Kláry –komunitní zařízení 
pro osoby se zdravotním postižením
Rozvoj chráněných dílen v Charitě sv. Alexan-
dra v Kunčičkách – pracovní uplatnění handi-
capovaných lidí 

Poradenské a terapeutické centrum v objektu 
fary v Radvanicích 
Humanitární aktivity (Charita sv. Alexandra).

 Organizátoři se proto obracejí na občany 
s žádostí o pomoc, neboť bez podpory lidí, kte-
ří vnímají potřeby trpících, se neobejdou, a vě-
ří, že se zapojíte Vy i Vaše děti do této krásné 
akce s úmyslem pomoci potřebným.

Za příspěvky Vám předem děkují
Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

František Horsák, ředitel Charity Hrabyně
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra 

Kontakt:
Charita Ostrava, Kořenského 17,
703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 783 011
Charita sv. Alexandra, Holvekova 140,
Ostrava-Kunčičky, tel.: 596 237 831
Charita Hrabyně, Hrabyně 212,
747 63 Hrabyně, tel.: 553 775 370

I v roce 2007 proběhne Tříkrálová sbírka

Sociální lůžka v DPS v Muglinově

v rámci nepřetržitého provozu DPS. Klientům 
zabezpečujeme ubytování, pravidelnou stravu, 
zajištění potřebných úkonů odlehčovací služby, 
zájmovou a aktivizační činnost, nácvik motori-
ky, drobnou rehabilitaci a další aktivity. 
 Naší snahou je potřebným klientům pomoci 
řešit jejich nepříznivou životní situaci způso-
benou neočekávaným zhoršením zdravotního 
stavu a nabídnout jim kvalitní prostředí určené 
ke krátkodobému pobytu, rekonvalescenci a po-
třebnou pomoc. 
 Bližší informace o poskytování sociální služ-
by Vám budou podány prostřednictvím zaměst-
nanců odboru sociálních věcí Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava.
Tel.: 599 410 020, Bc. Ivana Adamcová, ve-
doucí oddělení pro staré a zdravotně postižené 
občany
Tel.: 596 245 502, mobil: 602 369 430, Darina 
Zamarská, DiS., vedoucí oddělení pečovatel-
ské služby. Bc. Zdeněk Matýsek

vedoucí odboru sociálních věcí
Fota: Darina Zamarská



 Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo 
dne 22. 02. 2006 podle ust. § 10 písm. d) a ust. 
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů v souladu s ust. § 50 odst.3 písm. 
b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších před-
pisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se zakazuje používání některých dru-
hů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťo-
vání ovzduší.

Čl. 1
Účel vyhlášky

 Účelem vyhlášky je zakázat používání ně-
kterých méně kvalitních paliv v malých spalo-
vacích zdrojích znečišťování ovzduší, a tímto 
opatřením tak zlepšit kvalitu ovzduší ve městě 
Ostravě.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

 Tato vyhláška se vztahuje na všechny subjek-
ty, které jsou na území statutárního města Os-
travy provozovateli malých spalovacích zdrojů 
znečišťování ovzduší.

Čl. 3
Paliva zakázaná pro malé spalovací zdroje 

znečišťování ovzduší
1.  Paliva, která je možno obecně závaznou vy-

hláškou obce na jejím územním obvodu za-
kázat, jsou specifikována zvláštním právním 
předpisem^^).

2.  Ve statutárním městě Ostravě se v malých 
spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší 
zakazuje spalovat:

 a. uhelné kaly
 b. hnědé uhlí energetické
 c. lignit
 d. proplástky

Čl. 4
Územní působnost vyhlášky

 Vyhláška platí na celém území statutárního 
města Ostravy.

Čl. 5
Kontrola

 Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí 
pověření zaměstnanci statutárního města Ostravy 
zařazení do magistrátu města nebo úřadů měst-
ských obvodů a strážníci Městské policie Ostrava.
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Žákům 9. ročníků ZŠ
Střední škola na Vratimovské ulici v Kun-

čicích opět ve školním roce 2007/2008 oteví-
rá zajímavé a perspektivní obory vzdělávání, 
jejichž absolventi jistě najdou uplatnění na 
trhu práce.

Všichni zájemci o studium se mohou o té-
to skutečnosti přesvědčit v rámci Dne ote-
vřených dveří 6. ledna 2007. Žáci ZŠ a je-
jich rodiče uvidí nejen vybavení školy, ale 
také žáky při činnosti v dílnách a speciálních 
učebnách a seznámí se s organizací přijíma-
cího řízení. Od žáků ZŠ očekáváme přihlášky 
do konce února a zájemci o nástavbové stu-
dium podávají přihlášky do 20. března 2007.

S. Drozd

Zápisy do prvních tříd
 Od 1. září 2007 se v 1. ročnících začíná vyučovat podle školního vzdělávacího pro-
gramu (ŠVP), který si školy samy vytvořily. Nabídka předmětů formou disponibilních 
hodin může být různá.

Zápisy se pro školní rok 2007/2008 uskuteční v termínech
uvedených u jednotlivých škol:

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418,
příspěvková organizace

úterý 16. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
středa 17. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
Škola nabízí:
- předmět Informatika již od 4. ročníku
- předmět Anglický jazyk od 3. ročníku, druhý jazyk od 7. ročníku
- předmět Osobnostní a sociální výchova v 8. ročníku 
- projekt přípravy předškoláků ve spolupráci s MŠ Chrustova a MŠ Požární
-  péči o žáky s vývojovými poruchami učení
Další informace k dispozici na http://www.volny.cz/chrustova24.

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,
příspěvková organizace

středa 17. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
čtvrtek 18. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
Škola nabízí:
- výuku anglického jazyka od 1. ročníku
- výuku informatiky ve 4. a 5. ročníku
- výuku druhého jazyka od 7. ročníku
Další informace k dispozici na http://zsbohuminska.ostrava.indos.cz.

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66
příspěvková organizace

pondělí 15. ledna 2007 od 12.00 do 18:00 hod.
úterý 16. ledna 2007 od 11.00 do 17:00 hod.
Škola nabízí:
- předmět Informatika již od 6. ročníku (multimediální učebna s dataprojektorem)
- od 3. ročníku výuku anglického, resp. německého jazyka 
- výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku
- od 6. ročníku volitelné předměty — francouzštinu, ruštinu
- pestré sportovní aktivity v rámci Školního sportovního klubu
Další informace k dispozici na http://www.zspesi.wz.cz.

Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300,
příspěvková organizace

pondělí 15. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
úterý 16. ledna 2007 od 12.00 do 17.00 hod.
Platí rovněž pro přípravnou třídu.
Škola nabízí:
- přípravný ročník - ideální příprava před vstupem do školy
-  školní klub s příjemnou zábavou a poučením každý den odpoledne v samostatné 

budově
-  počítačovou učebnu — mimo výuku informatiky na 17 nejmodernějších počítačích 

mohou žáci chodit odpoledne 9 hodin týdně se kamarádit s počítačem za pomoci 
počítačového experta

-  malé kolektivy ve třídách — rodinné prostředí
Další informace k dispozici na www.zs-kuncicky.ic.cz.

Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí oddělení ŠaK odboru VVŠaK

 Ztrátu neprodleně ohlaste na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo matričním úřadu v České republice, v na-
šem městském obvodu v přízemí slezskoost-
ravské radnice v kanceláři č. 3 a 4. Na základě 
Vaší výpovědi, kde a kdy byl průkaz ztracen, 
Vám bude vydáno tzv. „Potvrzení o občanském 
průkazu“, které ovšem není veřejnou listinou, 
a nelze se jím prokazovat například při vybírání 
finančních hotovostí, uzavírání půjček apod. Za 
vystavení tohoto náhradního dokladu nebudete 
platit. Budete-li potřebovat naléhavě občanský 
průkaz s dočasnou platností (1měsíc), může-
te požádat o jeho vydání na Magistrátu města 
Ostravy, oddělení evidence obyvatel a občan-
ských průkazů na pracovišti na Gorkého ul. 2 
v Ostravě (budova Projekty naproti Hotelovému 
domu Jindřich) v 1. poschodí (tel. 596 156 570, 
tel. 596 156 569) v úředních dnech, čili v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hod., ve čtvrtek od 
8 do 16 hod. V tomto případě je však zároveň 
nutné podat žádost o vydání občanského průka-
zu se strojově čitelnými údaji. Předložit musíte 
celkem 3 fotografie, odpovídající požadavkům 
zákona, a zaplatit správní poplatek ve výši 200 
Kč. Výhodou je, že na doklad s měsíční platností 
budete moci například vybírat peněžní a písem-
né zásilky na poště, a to do doby, než Vám bude 
v zákonné lhůtě 30 dní vydán občanský průkaz 
se strojově čitelnými údaji s platností 5 let u ob-
čanů ve věku od 15 do 20 let, 10 let u občanů 
starších 20 let.
 O vydání nového občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji můžete požádat na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo matričním úřadě. Předložit 
musíte: vyplněnou žádost o vydání občanského 

průkazu, rodný list, doklad o rodinném stavu, 
případně další doklady, osvědčující skutečnosti, 
o nichž se do občanského průkazu zapisují úda-
je na žádost občana (údaj o manželu/partnerovi, 
nezletilých dětech do 18 let, akademický titul, 
vědecká hodnost apod.), jednu fotografii o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm a „Potvrzení o občanském 
průkazu“, které bylo vydáno při ztrátě občanské-
ho průkazu, a správní poplatek 100 Kč.
 O nový občanský průkaz je nutno si zažádat 
do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke 
ztrátě občanského průkazu. Lhůta pro jeho vydá-
ní je 30 dnů.
 Dodejme, že na matrice našeho úřadu je mě-
síčně hlášeno asi 15 ztrát občanských průkazů.
 Odcizení a nález občanského průkazu je mož-
né ohlásit také na kterémkoliv okrsku Policie 
ČR. Po nahlášení ztráty občanského průkazu je 
tento doklad považován za neplatný, i když byl 
později nalezen.
 V této souvislosti zdůrazňujeme, že podle 
příslušného zákona je ztráta občanského průka-
zu přestupkem, kterého se fyzická osoba dopustí 
tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz 
před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením 
nebo zneužitím. K řízení o přestupcích je v prv-
ním stupni příslušný obecní úřad obce s rozší-
řenou působností, v jehož územním obvodu je 
občan hlášen trvalému pobytu, v našem případě 
Magistrát města Ostravy. Za tento přestupek lze 
uložit pokutu do 10 000 Kč. 
 Seznam neplatných občanských průkazů je 
zveřejněn na internetových stránkách Minister-
stva vnitra http://www.mvcr.cz. Přístup na tyto 
stránky má každý obyvatel, úřady, bankovní 
domy apod. 

Víte, jak si počínat, když ztratíte občanský průkaz?

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv

pro malé spalovací zdroje znečiš�ování ovzduší
Čl. 6

Sankce
Při porušení této vyhlášky lze:
a.  Fyzickou osobu postihnout podle zákona 

ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.

b.  Právnické osobě a fyzické osobě oprávněné 
k podnikání, dopustí-li se porušení této vy-
hlášky při výkonu podnikatelské činnosti, 
může být podle zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ulože-
na pokuta do výše 200 000 Kč, nepůjde-li 
o porušení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozděj-
ších předpisů nebo zákona č.185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se vyhláška města Ostravy č. 6/1995, 
kterou se stanoví zvláštní požadavky na druh 
paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší.

Čl. 8
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 3. 
2006.

Ing. Aleš Zedník, v. r. Mgr. Mirko Jašurek, v. r.
primátor města Ostravy náměstek primátora

^^) zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzdu-
ší), ve znění pozdějších předpisů.
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 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
11/06 28.06.2006 kanalizace ul. Frýdecká, Rajnochova, Bořivojova 28.12.2006
12/06 30.06.2006 pokojová květina v květináči 30.12.2006 
13/06 03.07.2006 kanalizace ul. Slívova a Jan Maria 03.01.2007
14/06 04.07.2006 2 ks hliníkových kol s pneu 04.01.2007 
15/06 11.07.2006 2 ks želv čtyřprstých 11.01.2007
16/06 26.07.2006 dvoukolový vozík + 2 ks klíčů 26.01.2007
17/06 26.07.2006 vrak vozidla FIAT 26.01.2007
18/06 04.08.2006 1 ks želvy čtyřprsté 04.02.2007
19/06 22.08.2006 malý pes s postrojem, kříženec, barva zlatá 22.02.2007
20/06 25.09.2006 měděný vodič 25.03.2007
21/06 26.09.2006 pánské náramkové hodinky 26.03.2007
22/06 05.10.2006 okapový svod 05.04.2007
23/06 10.10.2006 osobní doklady Zenon Jan Kidoň, Andrej Kolacz 10.04.2007
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?

 Současně s výstavbou dálnice D 47 se moder-
nizuje na Ostravsku železniční doprava. Mezi 
stanicemi Ostrava–Kunčice a Ostrava–Hlavní 
nádraží probíhá elektrifikace, která ukončí do 
listopadu příštího roku úplnou elektrifikaci že-
leznic na území města Ostravy. S platností no-
vého jízdního řádu od 10. prosince 2006 dostal 
náš obvod prostřednictvím nádraží v Kunčicích 
přímé vlakové spojení s Opavou po nově elek-
trifikované trati. Přímé vlaky do Opavy vyjíždějí 
z nádraží Ostrava–Kunčice 16x denně, a to ve:

4,51, 5,22, 6,22, 8,22, 9,22, 10,22, 11,22, 12,22, 
13,22, 14,31, 15,22, 16,22, 17,22, 18,22, 19,22 
a 21,30 hodin.
 Z Opavy přijíždí vlaky na nádraží Ostrava–
Kunčice, v: 5,20, 6,28, 7,28, 9,28, 10,26, 11,28, 
12,28, 13,18, 14,28, 15,28, 16,26, 17,28, 18,28, 
19,38, 20,28 a 21,28 hodin.
 Nové spojení usnadní nejenom cestování za 
rekreací do Jeseníků, ale zejména cestu pracov-
níkům z Opavska do zaměstnání v podnicích 
Vítkovic a Kunčic. Karel Slíva

Modernizace železniční dopravy v našem obvodu

 Miroslav Grabovský (nar. 1940) patří k ob-
vodu Slezská Ostrava nejen svým původem, ale 
také výtvarným dílem, které na teritoriu svého 
rodiště po několik desetiletí vytváří.
 Rodák z Heřmanic, zakořeněný v místech, 
která důvěrně zná, jim zůstal věrný i po výtvar-
ných studiích na Škole uměleckých řemesel 
v Brně (1954–1958) a následně i po absolvová-
ní Střední uměleckoprůmyslové školy v Ostravě 
(1961–1966). Je členem Unie výtvarných uměl-
ců v Brně.
 Přes výhodnější nabídky uplatnit své tvůrčí 
schopnosti jinak a jinde, ve Slezské Ostravě se 
usadil trvale. Právě zde, ale také v blízkém okolí 
Ostravy, nachází vhodné prostředí pro svůj oso-
bitý naturel a inspirační zdroje ke své výtvarné 
tvorbě.
 Jen málokdo ví, že Miroslav Grabovský 
– s nímž se můžete setkat v Muglinově – za-

Slezskoostravský malíř

Ve věku 69 let 
zemřel 8. prosince 
Otmar Gadowski, 
letopisec Hrušova, 
autor či spoluautor 
několika publikací 
o dějinách této části 
našeho obvodu. Naro-
dil se dne 10. 9. 1937 
Ostravě-Vítkovicích. 
Bydlel Ostravě-Nové 
Vsi a v roce 1953 se 

přestěhoval do Hrušova. Od roku 1959 začal 
pracovat v Hrušovských chemických závodech 
jako zámečník a po skončení dálkového studia 
na Střední průmyslové škole strojní v roce 1974 
jako technik – konstruktér, a to do dubna roku 
1990, kdy vážně onemocněl. Od roku 1992 byl 
v invalidním důchodu. Do zaměstnání se již ne-
vrátil. 
 Pan Otmar Gadowski měl mnoho zájmů 
– hudbu, divadlo, umění, architekturu, historii, 
knihy, fotografování, cestování a další. O his-
torii Hrušova se začal zajímat již v mládí. Od 
různých bývalých i nynějších obyvatelů tohoto 
katastrálního území sbíral ústní i písemné vzpo-
mínky a fotografie. Navštěvoval archivy, mu-
zea, školy a různé jiné instituce, aby shromáždil 

 Odborníci různých odvětví a ekonomové se 
shodují v tom, že průmyslové Ostravsko a jeho 
okolí už prošlo první fází restrukturalizace, a to 
v odvětví těžkého průmyslu. Přes náročnost to-
hoto procesu se jej podařilo zvládnout bez vět-
ších sociálních otřesů, což je pro zdejší region 
hodně důležité. Nebude se dále rozvíjet těžba 
černého uhlí a zpracování železné rudy, půjde 
pouze o zefektivnění, zhospodárnění a zlepšení 
techniky a technologie zpracování vedoucí ke 
konkurenční schopnosti s cílem uspět na trhu.
 Největší devizou budou vzdělaní lidé se svý-
mi schopnostmi, které bude náš region potřebo-
vat stále více. Investice půjdou do rozvoje in-
formačních technologií, do služeb a cestovního 
ruchu. A zde, v těchto odvětvích, je příležitost 
i pro náš slezskoostravský městský obvod, kde 
byla právě v minulém desetiletí ukončena těžba 
uhlí a chemická výroba. Je zde prostor i pod-
mínky pro změnu zaměření jeho činnosti a pří-
ležitost ke zlepšení povědomí o Slezské Ostra-
vě (někteří říkají – tam za vodou). Ano i tahle 
„voda“ je příležitost – máme tři řeky Lučinu, 
Ostravici, Odru a rybníky Koblovské, Heřma-
nický a okolí s přírodou. Máme zde uzavřené 
šachty a bývalé Hrušovské chemické závody 
a jiné podniky včetně pozemků OKD, které po 
komplexním zmapování by bylo možné využít – 
známý je výraz – brownfields – pro podnikatel-
ské aktivity, jako nabídky pro investory. Navíc 
prostorově jsme největší, nejrozsáhlejší městský 
obvod Ostravy, s vhodnými podmínkami i pro 
bytovou výstavbu.
 Opět zde chci citovat slova politiků i ekono-
mů z různých dokumentů, že se vyplatí investo-
vat do informační technologie, cestovního ruchu 

a služeb. Je proto zapotřebí důkladné přípravy 
strategie, projektů a následných kroků až k rea-
lizaci, což bude o to důležitější, že v letech 2007 
až 2013 půjdou právě do těchto odvětví nemalé 
prostředky z Evropské unie. Tato šance se už 
podle odborníků v dalších letech nebude opako-
vat. Opět podle různých vizionářů bychom pak 
měli patřit mezi bohatší země EU. Je proto třeba 
se vyvarovat chyb a zajistit, aby finance byly 
účelně investovány. Zde bych chtěl připome-
nout jedno rčení známé již více než 50 let: Kdo 
chvíli stál, stojí opodál. Na severozápadě našeho 
obvodu finišuje výstavba dálnice D47, moderni-
zuje se železniční koridor, opravují se další sil-
nice, což je předpoklad dostupnosti investorů do 
našeho obvodu. Různé lokality bude možné vy-
užít pro volnočasové aktivity dětí i dospělých.
 K zabezpečení rozvojových záměrů – viz vo-
lební programy všech politických subjektů – je 
zapotřebí využít i studenty středních a vysokých 
škol, kde studují příští odborníci, kteří jsou po-
tencionální „surovinou-cenností“, která by moh-
la přispět k rozvoji obvodu i ke stabilizaci jeho 
obyvatelstva. Nechci a ani nesmím zapomenout 
na podnikatelské subjekty, které působí v našem 
obvodě. Podnikatelé mohou při vhodných pod-
mínkách pro svou činnost rovněž rozvíjet své 
aktivity, a tím přispět k rozvoji obvodu Slez-
ská Ostrava. Je to jen v našich rukou, abychom 
všichni dle svých pracovních pozic a dle svých 
možností přispěli k cíli – známému již mottu 
– Ať je Slezská hezká.

Ing. Jiří Šárek, člen Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

čínal svou uměleckou dráhu u muglinovského 
malíře Josefa Dobeše. Další zkušenosti pak zís-
kával pod odborným dohledem renomovaných 
ostravských umělců, jako byli Josef Šrámek, 
Vilém Wünsche nebo Vladimír Kristin. To vše 
pak zúročil nejen v malířské tvorbě, ale také 
v četných realizacích mozaiky v architektuře 
a v užité malbě. Své obrazy pak prezentoval na 
četných kolektivních i samostatných výstavách 
doma i v zahraničí (1992 – Toronto, Del bello 
Galery). Jeho práce si našly cestu do nejrůzněj-
ších galerií, do soukromých sbírek i do interiérů 
významných institucí.
 Své tvůrčí schopnosti uplatnil také v rámci 
oslav konaných u příležitosti 700. výročí zalo-
žení obcí Heřmanic a Muglinova, když pro tento 
účel namaloval mj. kostel v Heřmanicích a ha-
sičskou zbrojnici v Heřmanicích.

Česlav Pietoň

 Dominik Gurský a Albert Hodina, žáci 
výtvarného oboru ZUŠ v Muglinově, obsadi-
li 1. a 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži 
Vánoční pohlednice, která byla obeslána 3 429 
pracemi z 236 škol z Česka, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Slovinska a Chorvatska. 
 Čestné uznání obdržela žačka téže školy 
Kristýna Migdalová.

Blahopřejeme.

Jednou z nejcennějších „surovin“ jsou — lidé

Mimořádný úspěch 
žáků ZUŠ v Muglinově

dokumentaci vztahující se k dějinám této obce 
– plány a výkresy budov, historické i novodo-
bé fotografie… O historii přečetl mnoho knih. 
Vše pak doma zpracovával a výsledky své práce 
postupně zachycoval v článcích a publikacích. 
Svou práci pan Gadowski završil v červnu 2006 
vydáním knihy „Hrušov – Z historie školství“. 
Ačkoliv by rád ve své záslužné činnosti, kterou 
konal velmi pečlivě a nezištně, pokračoval dál, 
nemoc byla silnější.
 Dne 8. prosince 2006 uhasl život hrušovské-
ho historika navěky, ale jeho práce a vzpomínky 
v myslích těch, kteří jej měli rádi, budou živé 
dál. 
 Děkujeme a nikdy nezapomeneme.

Zemřel vynikající znalec dějin Hrušova
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 Na počátku tohoto článku byl dopis čtenářky, 
v němž konstatuje, že... mnoho občanů v našem 
obvodě vlastní psa. Někteří majitelé těchto zví-
řat si ovšem neuvědomují povinnosti s tím spo-
jené, tj. psy přihlásit do evidence na úřadě, platit 
za ně poplatky, venčit psy na vyhrazených mís-
tech k tomu určených, ne před domy, případně 
na stěny, sloupy, či na plochy pod okny bytů. 
Psí výkaly zamořují svým pachem okolí a jsou 
nebezpečné kvůli parazitům, obzvlášť pro malé 
děti, které si hrají v pískovištích a v trávě. Lec-
kdy se nedodržuje povinnost majitele psa uklí-
zet exkrementy do pytlíků, vést psa na vodítku. 
Myslím si, že platí-li majitel psa roční poplatek, 
není zbaven povinnosti uklízet po něm výkaly.
 Uvědomme si: záleží na nás, v jakém prostře-
dí budeme žít, zda si budeme čistotu a hygienu 
v okolí našeho bydliště udržovat tak, abychom 
nemuseli mít obavy o své zdraví...

Adresa čtenářky je v redakci
 O reakci na dopis čtenářky jsme požádali 
mluvčí Městské policie Ostrava, paní Vladimíru 
Kejdovou:

Paní Kejdová, musejí strážníci městské poli-
cie tuto problematiku řešit často?
Problematika znečišťování prostranství psími 
exkrementy je občany vnímána velmi citlivě, ze-
jména těmi, kteří sami psy či jiná zvířata necho-
vají. Bohužel se setkáváme i s případy (i když 
nejsou nijak časté), kdy občan napomene ma-
jitele psa, že zvíře exkrementy znečistilo např. 
trávník před domem, kde si hrají děti, a vyzve 
jej, aby exkrementy odklidil, a majitel psa toho-
to občana verbálně a občas i fyzicky napadne. 
 Dnem 1. 1. 2006 nabyla účinnosti obecně 
závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství, a vymezují se prostory pro volné pobíhání 
psů na území statutárního města Ostravy. Touto 
vyhláškou pozbyly účinnosti stávající vyhlášky 
č. 1/2002 a č. 4/2002. Nová vyhláška č. 12/2005 
problematiku zvířecích exkrementů na veřej-
ném prostranství neřeší. Nerespektování zacho-
vání čistoty v této oblasti lze v současné době 
tedy postihovat pouze dle zákona o přestupcích 
(§ 47, odstavec 1, písmeno d – přestupku se do-
pustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství...). 
Za tento přestupek může strážník na místě ulo-
žit pokutu až do výše 1 000 Kč. V případě pro-
jednávání tohoto konkrétního přestupku správ-
ním orgánem hrozí maximální pokuta ve stejné 
výši. 
 Strážníci Městské policie Ostrava v roce 2005 
řešili celkem 12 300 přestupků, spáchaných 
chovateli či držiteli zvířat, resp. psů na území 
města porušením uvedených vyhlášek (nyní již 
neplatných). Z tohoto počtu se v 2 283 přípa-
dech jednalo o porušení povinnosti odstranění 
exkrementů psů z veřejného prostranství. V ro-
ce 2006 od ledna do konce září bylo odhaleno 
již 1 041 přestupků, spáchaných nepovoleným 
volným pohybem psa po veřejném prostranství 
a 4 001 přestupek, spáchaný znečištěním veřej-
ného prostranství psími exkrementy.

Jaké pokuty dostávají od strážníků takto ne-
zodpovědní majitelé psů?
Pokud strážník sám je svědkem, že pes znečis-
til veřejné prostranství, a je přítomen držitel či 
chovatel psa, může mu uložit blokovou pokutu 
na místě až do výše 1 000 Kč. 
 Pokud se stane, že občan osloví strážníka 
s tím, že něčí pes znečistil veřejné prostran-
ství , ale majitel zvířete tuto skutečnost popře, 
strážník vše postupuje k projednání správnímu 
orgánu, ovšem pouze v případě, že oznamovatel 
události bude ochoten vystupovat jako svědek 
ve správním řízení. Správnímu orgánu se také 
postupují přestupky, kdy osoba, která přestupek 
spáchala (v tomto případě majitel či držitel psa), 
odmítne blokovou pokutu na místě zaplatit.

Velmi nebezpečné jsou také toulavé kočky…
Jistě, především z epidemiologického hlediska, 
neboť se pohybují např. po skládkách, jsou pů-
vodci některých přenosných infekcí – jako jsou Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 11. 1. 2007.

Kácení stromů na Okrajní uliciNezodpovědní chovatelé zvířat 
mohou dostat vysoké pokuty  V měsíci listopadu bylo provedeno káce-

ní jasanů na ulici Okrajní, a to v úseku od ul. 
Hladnovské po ul. Švédskou v k. ú. Slezská 
Ostrava. Některé stromy aleje ulice Okrajní 
byly v minulosti ořezány (zřejmě místními ob-
čany nebo zaměstnanci energetické společnos-
ti) tzv. „hlavovým řezem“. Ovšem ten je velmi 
chybný, způsobuje trvalé poškození stromů 
a je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů. Na místě samém bylo provede-
no šetření za účasti zástupce Magistrátu města 
Ostravy-odboru životního prostředí, na kterém 
byl zhodnocen funkční a estetický význam dře-
vin. Bylo zjištěno, že jasany mají sekundární 
koruny, v místech starých řezných ploch do-
chází k vyhnívání kmene a nelze vyloučit roz-
lomení koruny při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách. Dřeviny rostly pod elektrickým 
vedením nízkého napětí. Zástupce MMO-OŽP 
dospěl k závěru, že vzhledem k jejich stanoviš-
ti a zdravotnímu stavu jsou tyto dřeviny neper-
spektivní.

Kurzy lyžování
a snowboardingu

 Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě (ve 
spolupráci s Lyžařskou školou Tombo) pořá-
dá pětidenní kurzy lyžování a snowboardingu. 
Jsou určeny pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
Uskuteční se ve Ski areálu Vaňkův kopec, Horní 
Lhota-Zátiší (www.vankuvkopec.cz) ve čtyřech 
termínech. 
 Bližší informace lze získat v Domě dětí 
a mládeže v Porubě na ulici M. Majerové 23/
1722, (www.ddmporuba.cz).

Garant – RNDr. Petr Kucharčík
petr.kucharcik@ddmporuba.cz

 Odbor se dělí na oddělení civilněsprávních činností, oddělení vnitřních věcí a oddělení školství 
a kultury.

Vedoucí odboru je Mgr. Magda Švédíková, tel. č. 599 410 082, e-mail: msvedikova@slezska.cz, 
kancelář v přízemí slezskoostravské radnice na Těšínské ulici 35, dveře č. 2 a.

Oddělení civilněsprávních činností:

Bc. Karel Kosmák, vedoucí oddělení civilněsprávních činností, tel. č. 599 410 066,
e-mail: kkosmak@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 6
Pavlína Volná, referentka agendy ohlašovny, tel. č. 599 410 078, e-mail: pvolna@slezska.cz, 
kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 3
Miriam Skybová, referentka agendy matriky, tel. č. 599 410 079, e-mail: mskybova@slezska.cz, 
kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 4
Ing. Ladislav Šimík, referent agendy přestupků, tel. č. 599 410 065, e-mail: lsimik@slezska.cz, 
kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 6
Lucie Dziubová, referentka agendy spisové služby, tel. č. 599 410 447,
e-mail: ldziubova@slezska.cz, kancelář v přízemí úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 102
Jiřina Kováčová, referentka agendy spisové služby, tel. č. 599 410 410,
e-mail: jkovacova@slezska.cz, kancelář v přízemí úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 102
Radka Jeřábková, referentka agendy spisové a skartační služby, tel. č. 599 410 067,
e-mail: rjerabkova@slezska.cz, kancelář v suterénu úřadu na nám. J. Gagarina 5
Karel Klíma, referent agendy vztahů k veřejnosti, tel. č 599 410 409, e-mail: kklima@slezska.cz, 
kancelář v přízemí úřadu na nám. J. Gagarina 

Oddělení vnitřních věcí:
(řídí přímo vedoucí odboru Mgr. Magda Švédíková)

Kamila Helísková, asistentka starosty a I. místostarosty, tel. č. 599 410 001,
e-mail: kheliskova@slezska.cz, kancelář v 1. patře slezskoostravské radnice, dveře č.21

Renata Lepciová, asistentka tajemníka, II. a III. místostarosty, tel. č. 599 410 006,
e-mail: rlepciova@slezska.cz, kancelář v I. patře slezskoostravské radnice, dveře č. 24
Pavla Břenková, referentka platové a personální agendy, tel. č. 599 410 090,
e-mail: pbrenkova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 10
Radmila Vítková, referentka platové a personální agendy, tel. č. 599 410 087,
e-mail: rvitkova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 10
Michaela Nováková, DiS., referentka agendy rozpočtu a financování a pro volené orgány,
tel. č. 599 410 089, e-mail: mnovakova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, 
dveře č. 2
Bc. Petra Nitková, referentka agendy pro volené orgány a aplikaci právních předpisů,
tel. č. 599 410 093, e-mail: pnitkova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, 
dveře č. 2
Lubomír Turčík, správce informačních a komunikačních technologií, tel. č. 599 410 086, 
599 410 042, e-mail: lturcik@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 7
Miroslav Adamczyk, operátor informačních a komunikačních technologií, tel. č. 599 410 000, 
e-mail: madamczyk@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 7

Oddělení školství a kultury:

Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí oddělení školství a kultury, tel. č. 599 410 075,
e-mail: bgelnarova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 9
Ing. Lenka Kačmaříková, referentka agendy rozpočtu a financování, tel. č. 599 410 081,
e-mail: lkacmarikova@slezska.cz, kancelář v přízemí sleskoostravské radnice, dveře č. 9
PaedDr. Květoslava Míčková, redaktorka, kronikářka, tel. č. 599 410 030,
e-mail: kmickova@slezska.cz, kancelář v přízemí slezskoostravské radnice, dveře č. 8
Eva Nowaková – domovník, správce KD, tel. č. 596 244 897, 724 676 259, 
e-mail: enowakova@seznam.cz, KD Muglinov a KD Heřmanice

Představujeme odbor vnitřních věcí, školství a kultury
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Citáty k zamyšlení
-  Karel Čapek: Čas je největší síla života.

- Upřímnost se nikdy neopotřebuje.

- Co mě nezabije, to mě posílí.

Vybral Ing. Jiří Šárek

vzteklina, toxoplazmóza, toxokaróza, salmone-
lóza, dermatomykózy a další. Proto by měly být 
populace toulavých koček pod kontrolou, zvláště 
pak v prostorách se zvýšenou koncentrací osob. 
Vždy se najdou občané, kteří toulavé kočky při-
krmují a umožní jim vstup do sklepních prostor, 
kotelen, půd či skladišť. Tyto prostory jsou pak 
kontaminovány trusem, močí a zvláště v letních 
měsících se stávají zdrojem blech. V případě 
toulavých koček to znamená zamezit možnosti 
jejich pronikání do budov (mříže a pletivo do 
oken, větracích otvorů a všech dalších možných 
vstupů). Zároveň je třeba dodržovat zákaz kr-
mení – především v provozovnách hromadného 
stravování, v mateřských a základních školách, 
u prodejen potravin apod. 

Mnozí občané jsou ovšem nedůslední a neu-
káznění a uvedená doporučení nerespektují.
Ano, je to tak, a proto v některých lokalitách je 
nutno přikročit k zásahům, které počty koček 
redukují. Regulování populace koček je mož-
né provést na základě písemné objednávky, 
a to z podnětu veterinární správy, hygienické 
stanice, odboru životního prostředí příslušné-
ho obecního úřadu, majitele nebo provozova-
tele objektu. Součástí akce je zdokumentování 
písemnou smlouvou, ve které musí objednatel 
výslovně souhlasit s navrácením příslušného 
počtu ošetřených a kastrovaných koček do pů-
vodní lokality. Kočky z lokalit, kde je jejich na-
vrácení z hygienického hlediska nemožné, jsou 
nabídnuty útulkům pro opuštěná zvířata, popř. 
ochranářským organizacím.

Kam mohou adresovat občané požadavek na 
odchyt zvířat?
Odchyceno může být jakékoliv zvíře, ať už 
agresivní, nebo zraněné nebo ohrožující silniční 
provoz. Občané mohou volat linku 156. Operá-
tor tísňové linky na místo sám vyšle pracovníky 
úseku odchytu, popř. na místo ještě navíc vyšle 
hlídku městské policie.

Děkuji za rozhovor.
 
 Doplňme ještě, že náš obvod nechal instalo-
vat koše na zvířecí exkrementy již v několika 
lokalitách. 
 Za odvoz a likvidaci psích exkrementů, 
včetně doplňování sáčků, zaplatí zdejší odbor
TSKZaH ročně cca 50 tis. Kč.
 Pro volný výběh psů bez náhubku a vodítka 
stanovuje vyhláška pozemek parc. č. 4879/1, 
poblíž areálu Technických služeb ve Slezské 
Ostravě.  (míč)

 V rámci místního šetření byla také zvažo-
vána i možnost pokácení celé aleje a následné 
nové výsadby. Z důvodu ochranných pásem 
inženýrských sítí na výše jmenované ulici však 
nová výsadba není možná.

Miroslav Vojkovský, starosta
I. Zádrapová, odbor TSKZaH

Jak se mluvilo ve Slezské Ostravě 
ještě v polovině 20. století

 Rozvoj rozhlasového a televizního vysílání 
po roce 1955 přinesl v Ostravě postupně zánik 
původního nářečí. Proto jsme „zrobili slezsko-
ostravsky slovnik.“
Jídlo a pití: hladový = hladny, jíst = jesť, snědený = zjeze-
ný, blít = gyrcať, mlsný = paskudny, bramborová polévka = 
voďanka, kobzolanka, jíška = zasmaška, polévka = polivka, 
trochu = trocha, omáčka = mačka, kaše = krupica, škubánky = 
šulky, šišky = šulánky, placka = placek, bramborové knedlí-
ky = chlupaté halečky, kynutý knedlík = knedla na kvasni-
cích, libový = chudy, vepřový = bravsky, kyselý = kvašny, 
šlapat = deptať, kysat = kvasiť, žloutek = žultek, smažená 
vajíčka = vaječina, skořápka = šupa, škraloup = kožuch, roz-
pouštět = rozpušťať, stloukat = stlukať, husí sádlo = husina, 
ošatka = slamjenka, kulatý chléb = pecynek, podlouhlý chléb 
= čtrycla, patka chleba = paniček, střída chleba = střička, kra-
jíc chleba = kaval, skýva = skyba, strouhanka=brezle, čaj = 
te, citron = limon, poživatiny = chovani, veliký = morovy, 
kynout = rušať, dropty = otrusinky, otřít = štrychnuť, pletená 
houska = pletenica, houska = bjelka, kajzerka, droždí = kvas-
nice, řezník = masař, kroupová polévka s krví = prdelanka, 
ledvinky = nyrky, žluč = žulč, močový měchýř = pacheřina, 
tlačenka = prezvuřt, škvarek = špyrka, slanina=špek, sádlo 
= šmolec, čistý líh = kvit, denaturovaný líh = bren, hostit = 
častovat, nalévat = šenkovat. Karel Slíva


