
 Rada městského obvodu Slezská Ostrava se 
v loňském roce rozhodla zřídit za účelem zdoko-
nalování komunikace orgánů městského obvodu 
s veřejností a zlepšení informovanosti a orientace 
občanů při vyřizování jejich záležitostí pracoviš-
tě informačních služeb. Nachází se v přízemí bu-
dovy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 
na nám. J. Gagarina č. 4, neboť v této budově je 
umístěna většina odborů našeho úřadu. Zahájilo 
svou činnost v prosinci loňského roku. 
 Jeho posláním je usnadnit občanům cestu při 
vyřizování úředních záležitostí. Jsou zde posky-
továny informace, které konkrétní odbory úřadu 
městského obvodu co řeší, jsou zde k dispozici 
potřebné tiskopisy nutné pro vyřízení požadova-
né záležitosti. Pracoviště je vybaveno výkonným 
počítačem s plným internetem, takže obsluha 
pracoviště – referent agendy vztahů k veřejnos-
ti, tiskový mluvčí, je schopna v případě potřeby 
vyhledat požadované informace i z jiných úřadů 
a institucí, řešících problematiku našich občanů. 
 Na tomto pracovišti jsou k dispozici povinně 
zveřejňované informace, Statut města Ostravy, 
obecně závazné vyhlášky a další interní přepisy, 
Slezskoostravské noviny, deník METRO aj.
 Nabídka dalších informačních a propagač-
ních materiálů bude postupně rozšiřována. 

 Úkolem tohoto pracoviště je rovněž připra-
vovat na základě podkladů jednotlivých odborů 
úřadu městského obvodu a příspěvkových or-
ganizací zřízených městským obvodem Slezská 
Ostrava informace o zajímavostech a novinkách 
ze života obvodu ke zveřejnění ve Slezskoost-
ravských novinách, na internetových stránkách 
našeho obvodu, v regionální kabelové televizi 
a dalších mediích, a poskytovat informace sdělo-
vacím prostředkům.
 Dále zde je zajišťován kontakt mezi veřejností 
a poskytovateli informací ve smyslu zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 V sousedství tohoto pracoviště je umístěn 
informační kiosek, který umožňuje zájemcům 
zdarma přístup k širokopásmovému internetu, 
a oddechový kout , kde si občané mohou odpoči-
nout. Karel Klíma, referent agendy

 vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí

Hladnově, a ta už nyní praská ve švech a neu-
spokojuje naše občany jak sortimentem, tak ně-
kterými doplňkovými službami.
 Všichni víme, jak neuspokojivý je vzhled 
Hrušova, poškozeného nejen povodní z roku 
1997, ale také některými zdejšími nepřizpůso-
bivými občany. V součinnosti se soukromými 
firmami, které zde chtějí vybudovat podél bu-
doucí dálnice D 47 svá sídla a logistická centra, 
se nám v budoucnu snad podaří změnit tuto část 
obvodu v moderní čtvrť se zónou průmyslových 
hal a lehkého průmyslu s nabídkou řady nových 
pracovních míst.
 Zaměřím se také na zlepšení bezpečnostní si-
tuace. Kus práce udělali v tomto směru strážníci - 
okrskáři, dbající od loňského roku na dodržování 
veřejného pořádku v jednotlivých částech obvo-
du. Plánováno je zřízení služebny Městské policie 
v Kunčičkách, a to hlavně kvůli eliminaci trest-
ných činů zde páchaných.

�  vzalo mj. na vědomí, že dnem 26. 12. 2006 
z důvodu úmrtí zanikl mandát člena Zastu-
pitelstva městského obvodu Slezská Ostrava 
pana Miroslava Vojkovského, zvoleného za 
stranu ČSSD, a dnem 27. 12. 2006 nastoupil 
na tento uprázdněný mandát Ing. Petr Janí-
ček, 2. náhradník z kandidátní listiny téže 
strany,

�  všemi hlasy přítomných zastupitelů zvolilo 
starostou městského obvodu Slezská Ostrava 
pana Ing. Antonína Maštalíře a místostaros-
tou městského obvodu Slezská Ostrava pana 
Petra Zezulčíka,

�  svěřilo starostovi a místostarostům zabezpe-
čování konkrétních úkolů v samostatné pů-
sobnosti, 

�  stanovilo počet členů finančního výboru na 
7 a zvolilo další členy finančního výboru na 
volební období 2006–2010: Ing. Petra Ja-

  níčka, Bc. Josefa Sívka a Ing. Petra Škapu.
Karel Klíma, referent agendy vztahů

k veřejnosti, tiskový mluvčí 

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, které se 
uskuteční 15. března od 15 hodin 
v Kulturním domě v Muglinově. Za-
sedání je veřejné.
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Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás poprvé v tomto článku jako nový 
starosta městského obvodu Slezská Ostrava. Do 
této funkce jsem byl zvolen všemi hlasy přítom-
ných zastupitelů na mimořádném zasedání za-
stupitelstva 25. ledna 2007.
 Ve své další práci bych chtěl nejen zúročit 
všechny zkušenosti, které jsem získal jako člen 
zastupitelstva a rady obvodu a od roku 2004 
jako jeho místostarosta, ale také úzce spolupra-
covat se všemi místostarosty, členy rady i za-
stupitelstva při řešení všech úkolů, směřujících 
k dalšímu rozvoji obvodu.
 Citelným problémem, a nejen našeho obvo-
du, je výstavba nových bytů. Chtěl bych se za-
sadit o to, aby se v této oblasti situace postupně 
zlepšovala. Už na jaře zahájí výstavbu soukro-
mí investoři. Například ve Slezské Ostravě na 
místě bývalého Učitelského ústavu u Michál-
kovické ulice budou položeny základy k byto-
vému komplexu se 
123 byty a v Heř-
manicích v prostoru 
mezi ulicemi Koně-
vovou a V Korun-
ce započne řadová 
výstavba rodinných 
domů. O rekon-
strukci obecních 
domů v Nové osadě 
jste už byli ve Slez-
skoostravských no-
vinách informováni.
 Zkulturněna by měla být lokalita kolem Zá-
mostní a Keltičkovy ulice, nazývaná často jako 
slezskoostravský Barrandov. Keltičkova ulice 
prochází už od loňského roku nákladnou re-
konstrukcí, opravy čekají Mateřskou školu na 
Zámostní ulici a ve výhledu je také úprava této 
komunikace a na ni navazujících spojnic. Pokud 
bude v této oblasti realizována další výstavba, 
budu trvat na tom, ať jde pouze o nízkopodlaž-
ní domy, případně řadové a solitérní rodinné 
domy.
 Citelně se také jeví potřeba vybudování su-
permarketu v oblasti sídliště Muglinov, poně-
vadž zatím jediným větším nákupním centrem 
ve Slezské Ostravě je prodejna Diskont Plus na 

Z mimořádného zasedání zastupitelstva

Představujeme nového místostarostu našeho obvodu
Petr Zezulčík
Narodil se v roce 1958, vystudoval Střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou v Olomouci, posledních 10 let pracoval jako oso-
ba samostatně výdělečná činná.
 Od roku 2004 je členem ČSSD, je také předsedou místní organi-
zace této strany.
 V komunálních volbách v roce 2006 byl zvolen členem Zastupi-
telstva městského obvodu Slezská Ostrava a na jeho mimořádném 
zasedání 25. ledna letošního roku místostarostou. Má svěřeno za-
bezpečování konkrétních úkolů na úseku technické správy budov 
a na úseku investiční činnosti.

Slovo starosty
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava na svém 1. mimořádném zasedání konaném 
dne 25. 1. 2007:

 Pokud si na některou z výše položených 
otázek odpovíte „ANO“, pozorně čtěte.
 Poslední roky jsou ve znamení růstu cen paliv 
pro vytápění. Největší cenový skok zaznamenal 
zemní plyn a jak naznačují prognózy, nebude to 
v následujících letech jiné. V tomto směru zů-
stávají paliva jako dřevo a uhlí v cenové výho-
dě. Co s touto výhodou provede zavedení hodně 
diskutované ekologické daně, ukáže až její kon-
krétní podoba. 
 Přesto již dnešní trh umožňuje uživatelům 
s lokálním topením možnost instalace dodateč-
ného prvku na těleso komína, které svou čin-
ností zvýší účinnost využitelnosti jednotlivých 
typů paliv – přinese úsporu daných paliv, sní-
ží množství emisí vypouštěných do prostředí 
– tedy pracuje ekologicky, a v neposlední řadě 
a zejména u tuhých paliv zpříjemní obsluhu 
– zvýší uživatelský komfort. V otázce bezpeč-
nosti provozu je pak takový uživatel důkladně 
seznámen se správným procesem spalování, 
se správnou frekvencí čištění topného zařízení 
a komínového tělesa, ale i s doporučeními, co 
do spalovacího procesu rozhodně nepatří. 
 Tento prvek, neboli regulační komínová hla-
vice, zastoupená nejen na našem trhu hlavicí 
POLMAR®, pracuje s úpravou komínového 
tahu tak, aby jeho výsledná křivka měla optimál-
ní průběh vzhledem k vlastnostem komínového 
tělesa a napojeného topného zařízení. Stabilizu-
je proto přísun optimálního množství vzduchu, 
který se účastní procesu spalování. Vliv nás 
samotných na velikost komínového tahu je bo-
hužel mizivý, a platí proto, že o finálním výsled-
ku – spotřebě a využití paliva a množství emisí 

Zajímá vás při topení úspora paliv? 
Ekologie? Uživatelský komfort?

 Popelkou nebude ani kultura. V plném prou-
du je dobudování galerie ve slezskoostravské 
radnici a přestavbou má projít také Kulturní 
dům v Muglinově.
 Vzal jsem na sebe odpovědnost být staros-
tou obvodu, to znamená vnímat potřeby a přání 
všech Vás, občanů. Náš obvod je však členěn 
na 8 katastrálních území, z nichž každé má svo-
je problémy, na jejichž okamžitá řešení nejsou 
v současné době v rozpočtu obvodu dostatečné 
finanční prostředky.
 Věřím však, že ve spolupráci s Vámi se nám 
nakonec podaří, aby „Slezská byla už jen hez-
ká“.
 Ing. Antonín Maštalíř, starosta

nerozhodujeme my, ale konkrétní atmosférické 
podmínky, které jsou neustále proměnlivé. 
 U odpovídajícího systému kotel – komín 
lze vhodnou regulací dosáhnout minimalizace 
tepelných ztrát tím, že se eliminují vlivy prou-
dění větru, ochlazování komína, vlhkost, změny 
tlaku, zpětný tah. Současně s tím je možné i lépe 
využít teplo z již spáleného paliva, výrazně sní-
žit objem emisí a samozřejmě prodloužit život-
nost komínu (komínové vložky) a kotle. 
 Zkonstantnění průběhu komínového tahu de-
klarují provedené zkoušky v aerodynamickém 
tunelu, které byly součástí certifikace této hlavi-
ce dle harmonizované evropské normy. 
 O úspoře paliv ve výši 10–15% při topení 
zemním plynem (s výjimkou turbokotlů a kon-
denzačních kotlů), 30–35% v případě topení
uhlím, až 45% při topení dřevem, se každý vá-
hající uživatel může informovat u stávajících 
aplikací. Samozřejmostí je pak posouzení vhod-
nosti či nevhodnosti aplikace přímo na místě.
 Součástí hlavice POLMAR® nejsou žádné 
pohyblivé prvky, které by se mohly opotřebovat 
a snižovat tak její životnost. 
 Přesto, že aplikace je vhodná pro různé typy 
kotlů, kamen, krbů a komínů, je třeba vědět, 
že tato hlavice neodstraní případné nedostatky 
a vady topného systému a že při posuzování sta-
vu u případného uživatele je třeba vždy přihlížet 
k ustanovením jednotlivých norem a předpisů. 
Možná více než u jiných aplikací jde nám všem 
o to, aby výsledný efekt splnil očekávání uživa-
tele. Petr Zezulčík, místostarosta

Nové pracoviště informačních služeb

Lokalita poblíž Keltičkovy ulice je někdy nazývána slezskoostravský Barrandov.

Ing. A. Maštalíř byl zvolen starostou jednomyslně



 Všichni čas od času potřebujeme nechat si 
ověřit podpis nebo listinu. Na podrobnosti, týka-
jící se této záležitosti, jsme se zeptali paní Miri-
am Skybové, pracovnice odboru VVŠaK našeho 
úřadu. 
Kde si může občan nechat ověřit svůj podpis?
Na kterémkoliv matričním úřadu nebo u notářů. 
Úředně jde o „ověření pravosti podpisu“ neboli 
„legalizaci“ Občan, jehož podpis na listině má 
být ověřen, se musí dostavit osobně, v našem 
obvodu do kanceláře č. 4 v přízemí slezskoost-
ravské radnice, v úředních hodinách, čili v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 11. 30 hodin a od 12. 
30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 14.30 hodin. Pokud se ze 
závažných zdravotních důvodů (je nechodící, 
upoután na lůžko...) nemůže dostavit, může po-
žádat, aby ověření bylo provedeno na jiném mís-
tě – v bytě nebo v ústavních zařízeních našeho 
obvodu. Ověření se provádí tak, že příslušnou 
listinu, na níž má být podpis ověřen, podepíše 
žadatel přímo před ověřující pracovnicí, nebo 
předloží již podepsanou listinu, na které uzná 
svůj podpis za vlastní. V obou případech se musí 
občan podepsat do ověřovací knihy.
 Legalizací se nepotvrzuje správnost ani prav-
divost údajů uvedených na listině, ani jejich 
soulad s předpisy. Úřad za obsah listiny neodpo-
vídá. Podtrhuji, že matriční úřady nejsou opráv-
něny provádět svazování a pečetění smluv, tuto 
kompetenci mají notáři. 
 Nemůže být ověřen podpis na listině, na níž 
není žádný text. Podpis musí být napsán písme-
ny latinské abecedy.
Jaké doklady musí občan předložit k ověření 
podpisu?
Jde-li o občana České republiky občanský prů-
kaz nebo cestovní doklad s potvrzením trvalého 
pobytu. Jde-li o cizince průkaz k povolení po-
bytu nebo cestovní doklad, případně průkaz to-
tožnosti občana členského státu Evropské unie. 
Další specifické případy potom vyjmenovává 

paragraf 18 zákona č. 21/2006 Sb. 
Jaká je výše správních poplatků?
Za ověření podpisu 30 Kč. Za ověření stejnopi-
su, opisu, kopie či fotokopie za každou (i zapo-
čatou) stránku 30 Kč.
Je možno ověřit všechny listiny a písemnosti?
Ne. Není možno provést vidimaci, čili úkon, kte-
rý ověřuje, že opis nebo kopie se shoduje s před-
loženou listinou, například u občanského prů-
kazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, 
řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního 
průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, 
či jiných průkazů dle zákona, rybářského nebo 
loveckého lístku, vkladní knížky, šeku, směnky 
nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, geo-
metrického plánu nebo technické kresby. Předlo-
žená listina také musí být napsána v českém nebo 
slovenském jazyce, nesmí být opatřena plastic-
kým textem nebo otiskem plastického razítka. 
 Nebude ověřena také listina, obsahující změ-
ny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly 
zeslabit její věrohodnost. Tedy je nutné, aby se 
vidimovaná listina doslovně shodovala s listi-
nou, z níž byla pořízena.
 Zdůrazňuji, že z vidimované listiny musí být 
patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vi-
dimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze 
spisu, případně stejnopis písemného vyhotovení 
rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného 
podle zvláštního právního předpisu.
 Vyčerpávající výčet pak čtenáři mohou najít 
v paragrafu 9 výše uvedeného zákona.
Musí mít plná moc vždy ověřený podpis?
Některé právní předpisy vyžadují úřední ověření 
podpisu na listině s plnou mocí, jiné tento poža-
davek nekladou. 
Pro zajímavost mohu uvést, že v loňském roce 
bylo na našem matričním úřadě provedeno 2694 
ověření.
Děkuji za rozhovor.

(míč)
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Mateřské školy městského obvodu Slezská Ostrava oznamují
Ve dnech 7. a 8. března 2007 se ve všech mateřských školách v městském obvodu

Slezská Ostrava konají od 8.00 do 15.00 hodin zápisy dětí do MŠ na školní rok 2007/2008.
Ředitelky těchto předškolních zařízení zvou k návštěvě a na všechny návštěvníky se již těší.

Přehled mateřských škol v městském obvodu Slezská Ostrava:
Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, příspěvková organizace
Je trojtřídním zařízením s kapacitou 75 dětí. V naší MŠ, zvané také na Kamenci, se snažíme o to, aby doba 
prožitá mimo rodiny byla pro děti radostná a š�astná a uspokojovala jejich individuální potřeby a zájmy. Usilujeme 
o probuzení aktivního zájmu a chuti dětí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a nacházet v sobě odvahu 
ukázat, co všechno už samy umějí, zvládnou a dokáží. Zaměřujeme se na ekologii, vzájemné vztahy mezi lidmi. 
Srdečně zveme všechny zájemce na dny otevřených dveří, které budou v době zápisů do MŠ.
Marie Richtarová, ředitelka Tel. č.: 596 241 568

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 31/1126, příspěvková organizace
Naše mateřská škola byla postavena v roce 1956 jako mateřská škola trojtřídní. V současné době je využívána 
pro 2 třídy s celkovou kapacitou 50 dětí v MŠ. Budova stojí v prostorné zahradě, která je celoročně využívána 
k pohybovým aktivitám dětí, pozorování přírody. Základním posláním naší mateřské školy je osobnostně oriento-
vaná výchova dítěte, což znamená mimo jiné vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj 
v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou. Zároveň se také vzájemnou tolerancí, 
porozuměním a vstřícným jednáním snažíme, aby se z dětské skupiny nevytrácel smích a pohoda.
Libuše Lankočí, ředitelka Tel. č.: 596 241 745

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace
V naší mateřské škole rodinného typu nabízíme kromě základního výchovně vzdělávacího programu individuální 
logopedickou péči, hru na flétnu „Pískáme si pro radost“, cvičení na rehabilitačních míčích, dětský aerobic, 
zájmový kroužek „Hudební školička“. 
Nezapomínáme na kulturní vyžití dětí — navštěvujeme s nimi divadla, koncerty, zoo a různé výstavy. Pořádáme 
pro ně mikulášské nadílky, karnevaly, oslavy Dne dětí a mnoho dalších akcí. Naše práce má mít tento cíl: 
š�astné dítě = spokojení rodiče.
Hana Holcová, ředitelka Tel. č.: 596 248 172

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace
Pracujeme podle programu Začít spolu, jehož hlavním cílem je budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti 
důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti.
Budova MŠ se nachází v blízkosti zoo a je obklopena velkou zahradou.
Natália Gardošová, ředitelka Tel. č.: 731 054 854, 739 077 947, www.mspaprsek.tym.cz

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
Naše mateřská škola je dvoutřídní a již 7 let pracuje podle projektu Začít spolu. Oddělení jsou smíšená a na-
vštěvují je děti ve věkovém rozpětí 3—7 let. Nabízíme dětem i rodičům běžné aktivity jako je plavání, divadelní 
představení, akce v rámci MŠ, ale i nadstandardní aktivity — bezplatné kroužky dle zájmu dětí, víkendové akce, 
školu v přírodě, akce v rámci obce pořádané naší MŠ — Karneval, Velikonoční veselí, Vánoční dílny, Mikulášská… 
Školné činí 200 Kč měsíčně. Při MŠ pracuje občanské sdružení Úsměv, které se podílí na veškerém dění v MŠ.
Lenka Anežková, ředitelka Tel. č.: 596 236 278

Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8/230, příspěvková organizace 
Mateřská škola nabízí nadstandardní program: 2x týdně keramický kroužek, 2x týdně individuální logopedickou 
poradnu, 1x týdně poradenské centrum pro rodiče a jejich děti, které nedocházejí do mateřské školy (Budu 
školákem), individuální a skupinovou výchovně vzdělávací práci, vedenou pedagogickou asistentkou, víkendové 
a týdenní pobyty dětí a rodičů v přírodě v tuzemsku i v zahraničí.
Mgr. Jarmila Chlopková, ředitelka Tel. č.: 596 242 536

Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Komerční 22a/704, příspěvková organizace
Naše MŠ soustře�uje děti jak z vilové části, tak ze sídliště v Muglinově. Tradičně klademe velký důraz na 
spolupráci s rodiči, a� už se jedná o společná tvůrčí odpoledne, tak o školní akce — Mikulášskou, karneval 
apod., nebo společně s rodiči a klinickou logopedkou odstraňujeme u dětí vady řeči. To, že v nás rodiče mají 
důvěru, dokazují tím, že nám každoročně svěří děti na týdenní pobyt ve škole v přírodě v Beskydech, což bývá 
vyvrcholením naší snahy o ekologické myšlení dětí a poznávání přírody v reálu.
Jaroslava Štěpánová, ředitelka Tel. č.: 596 245 078

Mateřská škola Ostrava-Hrušov, Na Liščině 12a/689, příspěvková organizace
V oblasti předškolního vzdělávání poskytujeme individuální přístup k romským dětem před jejich vstupem do 
základní školy. Zaměřujeme se rovněž i na včasnou péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Celko-
vou situaci při práci nám usnadňuje zřízení funkce asistenta pedagoga, který v MŠ pracuje od září roku 2005.
Miroslava Kufová, ředitelka Tel. č.: 596 241 149

Mateřská škola Ostrava-Kunčičky, Nástupní 19/146, příspěvková organizace
MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Přijímány jsou děti ve věku od 3 do 6 let. Výše „školného“ činí 150 Kč. 
Budova MŠ se nachází v klidném prostředí, dětem je k dispozici velká zahrada.
Dětem zajiš�ujeme všestrannou péči podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Rok s Krtkem a jeho 
kamarády“ v úzké spolupráci s rodinou. Pořádáme kulturní a vzdělávací akce dle zájmu rodičů a dětí. Aktivně 
se zapojujeme do vzdělávacího programu a soutěží ekologických sdružení. Zápisy do MŠ budou spojeny se dny 
otevřených dveří.
Vlasta Knoppová, ředitelka Tel. č.: 596 237 320 

Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28, příspěvková organizace
Mateřská škola je rodinného typu a je celá zmodernizována. S dětmi pracuje kvalifikovaná učitelka se středo-
školským pedagogickým vzděláním a ředitelka s vysokoškolským vzděláním v oboru spec. pedagogika. Toto 
umožňuje věnovat se dětem i v odborných oblastech, jako je logopedie a řečová výchova. Pravidelně jezdíme 
na ozdravné pobyty, které jsou z poloviny hrazeny sponzorem. Organizujeme společné výlety rodičů a dětí na 
zajímavá místa v našem kraji.
Bc. Markéta Lipová, ředitelka Tel. č.: 596 237 927, www.materskeskolky.cz

Mateřská škola Ostrava-Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková organizace
Dvoutřídní mateřská škola fungující ve dvou budovách, které se nacházejí v klidných zónách vesnického prostředí. 
Výchovný program MŠ se nazývá Svět našich dětí. Základem přístupu je individuální vedení dětí, dát možnost 
dětem rozvíjet osobnost s důrazem na volný a přirozený způsob, vytvářet prostor k hledání, využívání vlastních 
nápadů a vyjádření sebe sama. Při hrách mají děti možnost realizovat vlastní představy.
MŠ Antošovice: přijímány jsou: děti od 2 do 7 let věku (tel.: 596 239 193) — nabízeny jsou nadstandardní 
aktivity — plavecký kurz, jóga.
Odloučené pracoviště MŠ v Koblově (tel.: 596 240 240) — přijímány jsou děti od 3 do 7 let věku, nabízeny 
jsou nadstandardní aktivity — keramika, plavecký kurz.
Marie Mühlheim, ředitelka 

O ověřování podpisů

 Místní poplatek ze psů stanoví obecně závaz-
ná vyhláška č. 6/2003, jejíž plné znění najdete 
na internetových stránkách www.slezska.cz. Je 
také vyvěšena na nástěnce odboru financí a roz-
počtu (ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagari-
na, 3. patro). 
Z výše uvedené vyhlášky uvádíme: 
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
-  poplatek platí držitel psa (tj. fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území obvodu Slezská Ostrava)

-  poplatník je povinen oznámit správci poplat-
ku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti 
– nabytí psa do vlastnictví (tzn. na odboru 
financí a rozpočtu vyplní formulář „Přizná-
ní poplatku ze psů“ a převezme si evidenční 
známku pro psa)

-  poplatník je rovněž povinen oznámit správci 
poplatku každou skutečnost, která má vliv na 
výši poplatkové povinnosti (do 15 dnů ode 
dne, kdy skutečnost nastala)

-  pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě 
oznamovací povinnost vyplývající z vyhláš-
ky nebo uloženou mu rozhodnutím podle 
zákona o správě daní a poplatků, může mu 
správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve 
smyslu § 37 a 37a) citovaného zákona

-  v případě vzniku i zániku poplatkové povin-
nosti se poplatek platí za každý, i započatý 
kalendářní měsíc

-  poplatek je splatný nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku, přesáhne-li 
výše poplatkové povinnosti částku 1000 Kč, 
může být poplatek splatný ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. 
příslušného kalendářního roku

-  poplatek se platí bez výzvy a bez vydání pla-
tebního výměru

-  nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve 
správné výši, vyměří správce poplatku po-
platek platebním výměrem a bude vymáhán 
dle zákona o správě daní a poplatků.

Poplatek lze uhradit: 
- prostřednictvím zaslané složenky
-  v hotovosti na odboru financí a rozpočtu 

(nám. J. Gagarina, 3. patro, č. dveří 403)
-  v hotovosti v pokladně (přízemí úřadu na 

nám. J. Gagarina)

 S blížícím se jarním úklidem budou mnozí 
řešit otázku, kam s přebytečnými věcmi. V žád-
ném případě není dovoleno je odkládat na černé 
skládky.
 Připomínáme, že v tzv. sběrných dvorech lze 
bezplatně odevzdat: léky, baterie a akumuláto-
ry, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředi-
dla a nádoby jimi znečistěné, ledničky, televize, 
monitory, nábytek, koberce, elektrospotřebiče, 
sanitární keramiku, pneumatiky, zeleň, papír, 
plast a sklo. Množství odpadu nesmí přesáhnout 
4 m3 (to je množství, které se vejde na přívěsný 

vozík za osobní automobil). 
 V našem obvodě se nacházejí dva sběrné
dvory:
-  ve Slezské Ostravě na ulici Čs. armády 20 

(areál Technických služeb, a.s. Slezská Os-
trava), kde je otevřeno od pondělí do pátku 
od 10.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 
14.00 hodin

-  v Kunčicích na Frýdecké ulici 680/444 v are-
álu společnosti OZO Ostrava s.r.o. s provozní 
dobou od pondělí do pátku od 6.00 do 17.00 
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa

Odpad patří do sběrných dvorů, ne na černé skládky

Sazba poplatku je rozlišena podle následují-
cích kategorií:
-  za psa chovaného v rodinném domku:

Kč 120,-
- z a psa chovaného v bytovém domě

Kč 1 500,-
-  za psa, který je využíván při podnikání

Kč 1 500,-
-  za psa, jehož držitelem je poživatel důcho-

du (důchod je jeho jediným zdrojem příjmu)
Kč 200,- (od 1. 1. 2007 dochází ke změně: 
nárok na sníženou sazbu poplatku Kč 200,- 
má i držitel psa, kterým je poživatel důchodu 
invalidního nebo starobního, u něhož dochá-
zí k souběhu s vdovským nebo vdoveckým 
důchodem)

za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje 
poplatek o 50%.
 Podrobnější rozpis sazeb poplatku je uveden 
v obecně závazné vyhlášce.
 Zároveň upozorňujeme občany, kteří již psa 
nevlastní (např. z důvodu prodeje, ztráty, úhy-
nu, změny bydliště apod.), aby tuto skutečnost 
nahlásili písemně správci poplatku – odbor fi-
nancí a rozpočtu, nám. J. Gagarina, 3. p., kanc. 
č. 403. Pokud takto neodhlásíte povinnost pla-
cení místního poplatku, tento bude každoročně 
nabíhat a poroste Vám dluh a správce poplatku 
jej bude vymáhat.
 Ve spolupráci s městskou policií provádíme 
v jednotlivých lokalitách našeho městského 
obvodu namátkové kontroly na místě samém, 
zaměřené na splnění ohlašovací povinnosti dr-
žitelů psů a placení místního poplatku ze psů.
 Zároveň provádíme kontrolu evidence psů 
v rámci hromadného očkování psů proti vztek-
lině.

Odbor financí a rozpočtu



 Městský obvod Slezská Ostrava nabízí pro-
střednictvím oddělení pečovatelské služby se-
niorům a zdravotně postiženým občanům po-
skytování potřebné pomoci při zvládání péče 
o vlastní osobu a domácnost.
 Služba je určena občanům, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a ne-
obejdou se bez pomoci a podpory jiné fyzické 
osoby. Naším cílem je poskytnout potřebnou 
pomoc, která umožní uživatelům setrvat v jejich 
domácím prostředí, zachová jejich přirozený ži-
votní styl a individualitu.
Doba a místo poskytování pečovatelské 
služby
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnos-
tech uživatelů včetně domácností domů s pečo-
vatelskou službou. 

Doba poskytování terénní pečovatelské 
služby:
pondělí–pátek: od 07.00 hodin do 15.30 hodin
soboty, neděle, svátky: od 08.00 hodin do 12.00 
hodin – rozvoz jídla

pečovatelská služba v DPS Heřmanická 19, 
Sl. Ostrava
pondělí–pátek: od 07.00 hodin do 19.00 hodin
soboty, neděle svátky: od 07.00 hodin do 15.30 
hodin

pečovatelská služba v DPS Hladnovská 119, 
Muglinov
pondělí–pátek:  ranní směna od 06.00 hodin do 

14.30 hodin
  odpolední směna od 13.30 ho-

din do 22.00 hodin
  noční směna od 22.00 hodin do 

06.00 hodin (dohled) 
soboty, neděle, svátky:  denní směna od 06.00 

hodin do 18.30 hodin
  noční směna od 18.00 

hodin do 06.00 hodin.

Úkony pečovatelské služby, které uživatelům 
nabízíme:
a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu
- pomoc a podporu při podávání jídla a pití
-  pomoc při oblékání a svlékání včetně speci-

álních pomůcek
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Člence zastupitelstva nejsou problémy Koblova lhostejné

Potřebujete pečovatelskou službu?

 Zajímavý Den zdraví se konal 26. ledna 
v prostorách celé Střední školy na Vratimovské 
ulici v Kunčicích. Studenti se postupně sezna-
movali se zásadami zdravé výživy, negativní-
mi důsledky kouření, alkoholu a drog, mohli si 
nechat si změřit krevní tlak a dozvědět se, jak 
může život mladých lidí zkomplikovat cukrov-
ka, vyzkoušeli si meditaci a první pomoc.
 Zhlédli také videoprojekci „Život bez nadě-
je“ o AIDS, o první pomoci při otravách a film 
„Řekni drogám ne!“. V odborné učebně českého 
jazyka vznikla improvizovaná čajovna, ve které 
dva čajoví mistři z „Čajovny na větrném kopci“ 
zajímavým způsobem seznámili studenty s his-
torií čaje a způsoby jeho přípravy. Před očima 
žáků připravili tři druhy čaje na ochutnávku.
 Studenty přitahovaly také výtvarné a literární 
dílny, ve kterých si vyzkoušeli kresby mandal 

a snažili se vytvořit dadaistickou báseň. Praktic-
ké znalosti si ověřili žáci v nejrůznějších testech, 
připravených na jednotlivých stanovištích.
Stanislav Drozd, Střední škola, Ostrava-Kunčice

(redakčně zkráceno)
Foto: archiv školy

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., byla zvo-
lena v loňských komunálních volbách členkou 
zastupitelstva našeho obvodu za KDU-ČSL. Je 
členkou kulturní komise, komise pro školství, 
mládež a tělovýchovu a komise pro vydávání 
Slezskoostravských novin.
 Bydlí v Koblově, ale jako úspěšnou autorku 
odborných vědeckých a literárních děl ji znají 
čtenáři v celé republice i v zahraničí.
 Je vdaná a s manželem vychovali pět dětí.
Paní doktorko, jaká je Vaše profese?
Učím na Pedagogické fakultě Ostravské univer-
zity. Mým oborem je filosofie výchovy a peda-
gogika volného času. Jsem autorkou několika 
skript a odborných publikací, ve kterých se sna-
žím tyto obory blíže přiblížit, jako např. v Te-
zích k pedagogice volného času, ve skriptech 
Filosofie výchovy, v Putování za Sluncem, ale 
také v monografiích s názvem Úvod do filoso-
fie radosti nebo Ztracený člověk ve ztraceném 
světě. 
Jste ale i známou autorkou děl s jiným žánro-
vým zaměřením…
Ano, pokouším se psát mimo odborné (vědecké) 
práce i něco jiného. Takovou malou prvotinou 
byla knížečka Jak mluví velbloud, pak trošku 
rozsáhlejší je knížka Maminka aneb Mýdlové 
bublinky. Ty mýdlové bublinky znamenají, že 
vše je jen pomíjivé, že vše se v životě nakonec 
rozplyne stejně jako ony. Že vlastně i život je 
taková „mýdlová bublina“. A pak – v naklada-
telství Repronis spolupracuji s edicí Ostravica. 
V jejím rámci jsem připravila k tisku Landecké 
pověsti, podílela jsem se na Babiččině kuchař-
ce, dále jsem sepsala Lidové tradice a naposledy 
Pranostiky a pořekadla. A do Listů – měsíčníku 
Ostravské univerzity píši již více než tři roky 
pravidelné fejetony pod názvem Růžovými brý-
lemi. A abych si od toho všeho oddechla, tak 
pro radost si občas napíši i báseň.
Ke své funkci zastupitelky přistupujete velmi 
zodpovědně, pracujete v několika komisích 
zřízených při radě našeho městského obvodu. 
Dobře znáte problémy, které trápí občany 
Koblova, a jistě byste chtěla být nápomocna 
při jejich řešení. 
K čemu bych chtěla přispět jako zastupitelka? 
Co se týká Koblova, hodně mne trápí oblast, 
která je ohrožena povodněmi. Myslím si, že 
společnost Povodí Odry na domy v této oblasti 
vzhledem ke stavbě dálnice prostě zapomnělo 
a že se na lidi tady žijící nemyslelo. Jinak si to 
neumím vysvětlit. Chtěla bych se nějak poku-
sit zjednat alespoň minimální nápravu. Pak je 
tady kopec Landek, proslavený především Hor-
nickým muzeem z petřkovické strany. Ale z té 
naší, koblovské, je velice zanedbaný. A bývalo 
to kdysi krásné výletní místo s výhledem na Os-
travu, kam se sjížděli lidé z širokého okolí. Jinak 
konkrétně chodníky v obci jsou opraveny pouze 
z jedné strany a to ještě ne v plném měřítku, na 
hřbitově je třeba ukončit asfaltové potěry, na 
mnoha místech jsou poškozeny cesty, a to nejen 
v důsledku zimy. Chtělo by to zkulturnit okolí 
Odry, roste tam nebezpečná křídlatka. Ale co je 
hlavní – doposud není vyřešena odpadová kana-
lizace Koblova, a třeba slibovaná rekonstrukce 
ulice Rozdělené nebyla ještě ani zahájena. Je 
toho hodně, a to jistě zdaleka nevím o všech 
problémech, které tady občané mají. 

Den zdraví

Z básní Miriam Prokešové

Říkávala moje máma

Říkávala moje máma
že tak už to bývá
chce-li žena s mužem býti
pak jí nic nezbývá
jen tato píseň
poněkud tklivá:

Chceš-li, chceš-li
můj milý
pravdu ty vždy máš
každý ví to přece
že i voda, přeješ-li si
do Landeka teče

Teče voda do Landeka
do kopečka stoupá
chceš-li přežít
moje milá
nesmíš býti hloupá

Teče voda do Landeka
do kopce si teče
tak to bylo po staletí
tak to pochop, 
děvče

Říkávala moje máma 
tuto pravdu potají
muž když mluví
tak i vody
do kopečka
stou stou

prostě 
stoupají

-  pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy
- dovoz nebo donášku jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- přípravu a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržbu domácnosti 
- údržbu domácích spotřebičů
-  pomoc při zajištění velkého úklidu domác-

nosti, například sezonního úklidu, úklidu po 
malování 

- donášku vody
-  topení v kamnech včetně donášky a přípravy 

topiva, údržbu topných zařízení 
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup
- praní a žehlení ložního prádla
- praní a žehlení osobního prádla
e)  zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
-  doprovázení dětí do školy, školského zaříze-

ní, k lékaři a doprovázení zpět
-  doprovázení dospělých do školy, školského 

zařízení, zaměstnání, k lékaři, do různých in-
stitucí, i doprovod zpět.

 Při stanovení konkrétní výše úhrad za posky-
tované úkony se postupuje dle vyhlášky č. 505/
2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, a dle schváleného 
sazebníku dle usnesení Rady městského obvodu 
Slezská Ostrava č. 218/3M ze dne 28. 12. 2006.
 V případě zájmu o naši službu se prosím ob-
raťte na zaměstnance oddělení sociálních slu-
žeb:
Kontakty
Vedoucí oddělení sociálních služeb
Darina Zamarská, DiS. tel.: 596 245 502
 mob.: 602 369 430
DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 242 257
DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava
Tel.: 596 243 018

D. Zamarská, DiS.

A Vaše plány do budoucna?
Chystáme s tatínkem k vydání Dějiny Koblo-
va, dále připravuji populárně-naučnou knížku 
o výchově, o radosti i o smutku, které s sebou 
přináší. A moc ráda bych napsala oddechovou 
knížku o čarodějných bylinkách a pověrách, 
o rusalkách a vílách a vodnících. Docela se na 
tu práci těším.
Děkuji za rozhovor. (míč)

Pozvánka do knihoven
 V knihovnách obvodu Slezská Ostrava se 
v březnu uskuteční řada akcí pro děti i dospělé 
čtenáře. 
 V týdnu od 5.–9. března 2007 proběhne „Tý-
den prvňáčků“.
 Tak jako v loňském roce, i letos v tomto týd-
nu přivítáme všechny prvňáčky, kteří za dopro-
vodu maminky či tatínka přijdou do knihovny, 
a jako bonus je přihlásíme zdarma.
 Máme také připraveny soutěže, výtvarné díl-
ny, zábavná odpoledne. 
 Upomínková amnestie proběhne v rámci Dne 
ostravských čtenářů ve čtvrtek 29. března 2007. 

Knihovnice Jarmila Gunčagová

Citáty k zamyšlení

-  Minulost bývá často klíčem k budoucnosti.

-  Nikdy nic nevzdávat, jít za svým cílem, hlavně 

jsem-li přesvědčen o správnosti svého konání.

Vybral Ing. Jiří Šárek

 Vskutku slavnostní byl pro paní Marie Fran-
kovou, žijící v Domově pokojného stáří sv. Vác-
lava v Heřmanicích, 18. leden, kdy jí ke 101. 
narozeninám přišli poblahopřát místostarostka 
MUDr. Hana Heráková a místostarosta Radim 
Šlachta. Už dříve přijala gratulace od vedení 
a obyvatel domova, příbuzných, ale také od pra-
covníků ostravského studia České televize, kteří 
o oslavenkyni natočili šot.
 Dojatá paní Maruška poté zavzpomínala na 
svůj život. Do Ostravy-Přívozu se přistěhova-
la ze Sázovic na Zlínsku za svým manželem, 
když jí bylo 20 let. S manželem vychovala dvě 
děti, a ačkoliv pro rodinu nastala leckdy tíživá 
situace, neztrácela nikdy optimizmus a všechny 
problémy řešila s nadhledem. Paní Franková 
vždy dodržovala zásady správné životosprávy, 

Jubilantce blahopřeje místostarostka MUDr. Ha-
na Heráková

Blahopřejeme

nekouřila a ještě ve svých 85 letech si zacvičila. 
A jak nám sdělil vedoucí domova, Ing. Jaroslav 
Doležel, zachovává si stále svěží mysl.
 Do dalších let přejeme jubilantce především 
hodně zdraví, které ona sama považuje za to nej-
cennější, co si může člověk v životě přát.

Provozní doba pohřebiš� v našem obvodu
Jedná se o: Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě
 pohřebiště Heřmanice – staré (u kostela) a nové (ul. Parcelní)
 pohřebiště Koblov
 pohřebiště Kunčičky
 pohřebiště Muglinov

Pohřebiště je veřejně přístupné místo, na něž je přístup veřejnosti upraven takto:
1. - od 1. dubna do 5. listopadu: 7.00 – 20.00 hodin 
 - od 6. listopadu do 31. dubna: 8.00 – 17.00 hodin 

 Odběr vody z vodovodního řadu je umožněn od 1. dubna do 31. října. Od 1. listopadu do 31. 
března je voda na pohřebištích odstavena.

2. Na vrátnici Ústředního hřbitova u ul. Na Najmanské je nepřetržitý provoz (hlídací služba).

Provoz pro vjezd vozidel do areálu Ústředního hřbitova přes tuto vrátnici je upraven takto:
- od 1. dubna do 5. listopadu: 7.00 – 18.00 hodin
- od 6. listopadu do 31. března: 8.00 – 16.00 hodin.
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 7. 3. 2007.

Úspěšní antošovičtí ornitologové

 Je odborem úřadu, který zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se 
majetku, jehož správa je svěřena městskému obvodu. Vede evidenci nájemních a obdobných smluv, 
na jejichž základě věci městský obvod užívá. Na odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se 
obecních bytů, pozemků a staveb.
 Pracovníci mají kanceláře ve 2. a 3. patře úřadu našeho obvodu na nám J. Gagarina. 

Ing. Pavel Slabý, vedoucí odboru, tel. č. 599 110 041, e-mail: pslaby@slezska.cz,
kancelář ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 409 A. 

Jana Lasevičová, vedoucí oddělení nakládání s majetkem, tel. č. 599 410 062,
e-mail: jlasevicova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 411.
Vyřizuje žádosti týkající se prodejů a pronájmů pozemků.
Bc. Ivana Klementová, vedoucí oddělení evidence majetku, tel. č. 599 410 059,
e-mail: iklementova@slezska.cz, kancelář ve 2. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 308.
Vyřizuje žádosti týkající se prodeje domů a bytů, směny bytů a výběrová řízení na pronájem bytů.
Iveta Pitáková, referentka agendy majetkové správy, tel. č. 599 410 061,
e-mail: ipitakova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 409.
Vyřizuje žádosti na pronájem pozemků pod garážemi. 
Hana Kubečková, referentka agendy majetkové správy, tel. č. 599 410 407,
e-mail: hkubeckova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 412.
Vyřizuje agendu evidence nemovitého majetku.
Miroslava Růžičková, referentka agendy majetkové správy, tel. č. 599 410 063,
e-mail: mruzickova@slezska.cz, kancelář ve 3. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 410.
Vyřizuje agendu týkající se věcných břemen, umístění reklamy a vstupů na pozemky.
Jan Maschke, referent agendy majetkové správy a agendy rozpočtu a financování, tel. č. 599 410 049, 
e-mail: jmaschke@slezska.cz, kancelář ve 2. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 309.
Vyřizuje agendu žadatelů o obecní byty a dále agendu příjmů a výdajů odboru.
Karin Vaňková, referentka agendy majetkové správy, tel. č. 599 410 048,
e-mail: kvankova@slezska.cz, kancelář v 2. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 311.
Vyřizuje agendu týkající se změn nájemních smluv bytů a nebytových prostor.
Jaromír Lyčka, referent agendy majetkové správy, tel. č. 599 410 032,
e-mail: jlycka@slezska.cz, kancelář ve 2. patře úřadu na nám. J. Gagarina, dveře č. 312.
Vyřizuje agendu týkající se změn nájemních smluv bytů a nebytových prostor.

Představujeme odbor majetkové správy
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 V poslední době se mezi mládeží, zejména 
studenty středních škol a učilišť, šíří nebezpeč-
ný nešvar. K tomu, aby se vyhnuli školnímu vy-
učování, či si jej zkrátili, využívají linky tísňo-
vého volání a hlásí uložení bomby ve školních 
objektech. Bohužel, k takovéto situaci došlo ne-
dávno i v našem obvodu. Studentka Střední ško-
ly na Vratimovské ulici v Kunčicích oznámila 
v pátek 19. ledna na tísňovou linku, že ve škole 
je uložena bomba, která do hodiny vybuchne. 
Na místo se okamžitě dostavili policisté, hasiči 
a pyrotechnik a ze školy bylo evakuováno asi 
800 studentů a několik desítek pedagogů. Na-
štěstí uvedené oznámení bylo plané a k výbuchu 
nedošlo. Policistům se podařilo dívku vypátrat 
a předat ji vyšetřovateli k trestnímu stíhání.
 Na tomto místě musím upozornit, že uvede-
ným nepravdivým oznámením se každá osoba 

 Rodina Kubenkových z Antošovic se věnu-
je ornitologii již 40 let, ale rok 2006 byl v její 
ornitologické činnosti nejbohatší. Alfréd Ku-
benka senior předává všechny své ochranářské 
ornitologické zkušenosti svému synu Jaroslavu. 
Společným úsilím v roce 2006 překonali rekord 
a okroužkovali 2200 ptáků v 81 druzích. Z těch 
největších lze jmenovat volavku popelavou 
a čápa černého, z nejmenších střízlíka obecného 
a králíčka obecného, ze vzácných morčáka vel-
kého, puštíka obecného, datla černého, rybáka 
obecného. Odchyt provádějí v hnízdištích do 
odchytových sítí, a to buď v řečišti nad vodou 
Odry nebo v lužním lese. Takové setkání s pří-
rodou v nich vždy vyvolá úžas a pohnutí a někdy 
i spontánní vyznání: „Tady jsem šťastný…“
 K činnostem těchto ornitologů amatérů patří 
i publikování odborných článků v různých ča-
sopisech. Za celoživotní záslužnou práci, kterou 
pan Alfréd Kubenka provádí podle systematic-
kých pokynů Akademie věd ČR, mu bylo uděle-
no čestné členství v Ornitologické společnosti.
 Dlouholetou ochranářskou ornitologickou 
činnost pana Alfréda Kubenky obdivují a oce-
ňují také antošovičtí občané.

Valter Čuraj, Antošovice

Přísný trest za nepravdivé oznámení na tísňovou linku

Zveme Vás
 V obřadní síni slezskoostravské radnice 
se uskuteční 29. března od 17 hodin učitel-
ský koncert ZUŠ E. Runda.
 V Domě chovatelů na Rajnochově ulici 
v Kunčičkách proběhne 31. března od 9 ho-
din První jarní výstava morčat.

 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
20/06 25.09.2006 měděný vodič 26.03.2007
21/06 26.09.2006 pánské náramkové hodinky 27.03.2007
23/06 10.10.2006 osobní doklady Zenon Jan Kidoň, Andrej Kolacz 11.04.2007
25/06 14.11.2006 náhrobní kámen 15.05.2007
26/06 11.12.2006 fotoaparát 12.06.2007
1/07 17.01.2007 fotoaparát 18.07.2007
2/07 17.01.2007 walkman 18.07.2007
3/07 17.01.2007 svítilna 18.07.2007
4/07 17.01.2007 2 ks zámku s klíči 18.07.2007
5/07 17.01.2007 pouzdro na brýle 18.07.2007
6/07 17.01.2007 plastová krabička 18.07.2007
7/07 17.01.2007 dřevěná bedýnka + elektr. součástky 18.07.2007
8/07 17.01.2007 tiskárna 18.07.2007
9/07 31.01.2007 elektrický motor 01.08.2007
10/07 31.01.2007 l ks želvy čtyřprsté 01.08.2007

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

Postrádáte ztracenou věc?
Ornitolog Jaroslav Kubenka s puštíkem obecným

katastrální území ulice bližší určení
od 21. března do 22. března
Slezská Ostrava Nová osada u ul. Bernerovy

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
8. března u domu č. 16

od 22. března do 23. března
Antošovice Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov Antošovická Na Tabulkách

Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník u domu č. 241/15
Podsedliště
Blatouchová naproti domu č.p. 272

od 26. března do 27. března
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

Olešní křiž. s ul. Zemanskou
Klidná křiž s ul. Slunečnou
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
Švédská parkoviště u Budoucnosti
Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

od 27. března do 28. března
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
Banášova křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova křiž. s ul. Marešovou
Kubínova u domu č. 56
Parcelní křiž. s ul. Kladivovou
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č.p. 50-52

od 28. března do 29. března
Slezská Ostrava Na Burni křiž. s ul. Na Šestém 

Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55
Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku

od 29. března do 30. března
Kunčice n. Ostravicí Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunčičky Nová osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
Pstruží park Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199

od 2. dubna do 3. dubna
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Žalmanova u domu č. 9
Riegrova u domu č. 449/19
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
Pláničkova u domu č. 5

Kunčičky Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 21. 3. do 3. 4. 2007

dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy 
podle paragrafu 199 trestního zákona a hrozí jí 
trest odnětí svobody až do tří let. Navíc si ozna-
movatelé takových zpráv musejí uvědomit, že 
budou muset nahradit vzniklou škodu příslušné 
organizaci a zaplatit výjezdy hasičů a ostatních 
složek integrovaného záchranného systému. 
Částky se mnohdy vyšplhají do desítek tisíc ko-
run. npor. Bc. Josef Pekárek

vedoucí Obv. odd. Policie ČR, Ostrava-Kunčice


