
 Každý byt bude mít nejméně jeden balkon či 
terasu a sklepní prostor. Parkování bude mož-
né v garážích nebo na parkovišti. Obyvatelé 
budou mít prostor k odpočinku v klidové zóně 
uvnitř atria, kde bude zeleň a koutek pro děti. 
Samozřejmostí bude i bezpečnostní zabezpeče-
ní objektu. Atriový vícepodlažní bytový areál 
poskytne obyvatelům nadprůměrnou kvalitu 
bydlení jak v nižších podlažích, tak mimořád-
nou vyhlídku z vyšších pater po celém okolním 
horizontu.
 Bytové jednotky jsou rozděleny do čtyř sekcí 
velikostí 1+kk až 4+1 od 31 do 151 metrů čtve-
rečních.

 Kdo se zúčastnil 3. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava dne 15. 3. 
2007, byl určitě překvapen vysokou účastí ob-
čanů a využíváním projekce při projednávání 
jednotlivých materiálů. Zvýšený zájem občanů 
o průběh jednání vyplynul z projednávané pro-
blematiky, kterou byla především plánovaná vý-
stavba nových obytných domů na tzv. slezsko-
ostravském Barrandovu a avizovaná prezentace 
některých investorů s připravovanými projekty 
na novou výstavbu. Zapojení nové zobrazova-
cí techniky – počítačové projekce do průběhu 
jednání je motivováno snahou nového vedení 
městského obvodu o co největší informovanost 
o projednávaných podkladech pro rozhodování 
členů zastupitelstva a přítomné veřejnosti.
 Po projednání materiálů dle programu pro-
vedla společnost Orco Property Group prezen-
taci svého záměru vybudovat pět čtyřpodlažních 
obytných domů na pozemcích pod atriovými 
domy na Františkově. Rovněž společnost IN-
VESPA slezská s.r.o. přednesla svůj záměr 
s výstavbou 14podlažní budovy na křižovatce 
ul. Keltičkovy a Vilové a dále společnost Su-
ReS, s.r.o. informovala o připravované bytové 
výstavbě na pozemcích u ul. Sazečské a na po-
zemcích v trojúhelníku nad garážemi na ul. Na 
Šestém. Z průběhu následující diskuze, v níž ně-
kteří občané kritizovali záměry investorů stavět 
v této lokalitě obytné domy s více podlažími, 
prezentovalo vedení městského obvodu shodu 

s občany v tom, že rovněž nesouhlasí s výstav-
bou obytných budov s více než třemi nadzemní-
mi podlažími.V tomto duchu povede i další jed-
nání s možnými investory a rovněž s Útvarem 
hlavního architekta Magistrátu města Ostravy 
při dalším projednávání územního plánu. 
 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská 
Ostrava dále
�  vydalo kladná stanoviska k záměrům města 

prodat pozemky či části pozemků
�  rozhodlo o prodejích pozemků a objektů
�  vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolní-

ho výboru zastupitelstva
�  rozhodlo neprominout úrok z prodlení v cel-

kové výši 28 973 Kč za společností MILFA 
FISHING INT, s.r.o., se sídlem ve Zlíně

�  rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové 
dotace subjektům (příspěvkovým organiza-
cím, sdružením a obecně prospěšným spo-
lečnostem) v celkové výši 288 500 Kč

�  zřídilo ke dni 1. 4. 2007 sociální fond za-
městnanců statutárního města Ostravy, zařa-
zených do Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava. 

 Plné znění usnesení najdete na internetových 
stránkách www.slezska.cz. Karel Klíma

referent agendy vztahů k veřejnosti,
tiskový mluvčí

Fota: autor

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, která se 
uskuteční 26. dubna a 14. červ-
na od 15 hodin v Kulturním domě 
v Muglinově. Zasedání jsou veřejná.

Ročník XV / duben 2007 / zdarma

 Poblíž Michálkovické ulice byl 5. 4. za pří-
tomnosti primátora města Ostravy, starosty 
a místostarostky našeho obvodu, developera 
Byty Slezská, a.s., autorů projektu z architekto-
nické kanceláře Adam architecs, s.r.o., zástupců 
stavební firmy VOKD, a.s., která stavbu reali-
zuje, a realitní společnosti TRIMEX REALITY, 
a.s., která je generálním prodejcem projektu, 
položen základní kámen k výjimečnému byto-
vému komplexu ATRIUM SLEZSKÁ. 
 Místo má bohatou historii. Před 101 lety, 
v roce 1906, tu byl původně postaven Učitel-
ský ústav a od roku 1945 zde působila Hornic-
ko-geologická fakulta VŠB. Ta se v roce 1974 

Ze zasedání zastupitelstva Slezskou Ostravu ozdobí výjimečný bytový komplex

Pozor na nebezpečné komunikace

 Menší byty vytvoří zázemí pro studenty, pra-
covně vytížené mladé, požadující kvalitní od-
počinek, i pro starší lidi, které přiláká blízkost 
centra města.
 Větší byty nabídnou potřebný komfort rodi-
nám s dětmi a náročným klientům, jimž je pro-
stor, luxusní bydlení a prestižní adresa životním 
stylem.
 Další výhoda spočívá v tom, že bude možno 
volit úpravy podle individuálního vkusu. Měnit 
bude možné nejen vnitřní vybavení a zařízení 
bytu, ale i dispozice. Karel Slíva

Foto: archiv SON

 Chtěl bych občany upozornit na problémové 
komunikace, na nichž často dochází k doprav-
ním nehodám. V městském obvodu Slezská Os-
trava jsou nejnebezpečnější dvě ulice. Je to pře-
devším ul. Muglinovská ve směru od Přívozu až 
po křižovatku s ul. Orlovskou, kde došlo v ro-
ce 2006 celkem k 52 dopravním nehodám, při 
kterých byly lehce zraněny tři osoby. Důvodem 
dopravních nehod jsou zde zejména nedodrže-
ní bezpečné vzdálenosti a nevěnování se řízení 
motorového vozidla.
 Ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu 
v tomto úseku jsou navrhována tato opatření: 
změna dopravního značení, úprava vzhledu 
vykácením dřevin, měření rychlosti a zvýšený 
dohled policistů dopravního inspektorátu. Bez-
pečnost úseku byla zvýšena úpravou světelného 

přechodu a úpravou dopravního značení přecho-
du pro chodce na ul. Olešní.
 Dalším místem četných nehod je světelná 
křižovatka ulic Rudná a Vratimovská. Zde za 
rok 2006 došlo celkem k 36 dopravním neho-
dám, při kterých bylo zraněno lehce 5 osob, 
z toho jeden chodec. Daleko horší statistika na 
této křižovatce je za 1. čtvrtletí roku 2007, kdy 
zde došlo celkem k 18 dopravním nehodám, 
při kterých došlo k usmrcení jedné osoby, dále 
k jednomu těžkému zranění a jednomu zranění 
lehkému.
 Nejčastější příčinou nehod na této křižovat-
ce je překročení povolené rychlosti, nesprávné 
předjíždění, nedodržení bezpečné vzdálenosti 
mezi vozidly a nevěnování se řízení vozidla. 
 Na ostatních komunikacích v rámci obvodu 
Slezská Ostrava jsme nezaznamenali zvýšený 
počet dopravních nehod.
 Na závěr apeluji na všechny motoristy, chod-
ce a cyklisty, aby dodržovali pravidla silničního 
provozu, neboť vlastní život a zdraví je to nej-
cennější, co máme. 

npor. MVDr. Miroslav Hrbáč
vedoucí Obvodního oddělení PČR Slezská Ostrava

(redakčně upraveno)

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

odstěhovala do Ostravy-Poruby a objekt chátral. 
Vzhledem k tomu, že místo má výjimečnou po-
lohu, bylo rozhodnuto, že původní objekt bude 
zbourán a bude zde postaven bytový komplex 
se 123 bytovými jednotkami různých rozměrů 
a dispozic, které se již nyní prodávají do osob-
ního vlastnictví.

Při slavnostním položení základního kamene byli 
přítomni i starosta našeho obvodu Ing. Antonín 
Maštalíř a místostarostka MUDr. Hana Heráko-
vá. Snímek zachycuje pana starostu při poklepu na 
základní kámen.

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava zve občany na pietní akt
k 62. výročí osvobození Ostravy, který se uskuteční 29. dubna v 9.45 hod.

u památníku — tanku č. 051, poblíž mostu Miloše Sýkory.
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Změny v oblasti péče o starší a zdravotně postižené občany
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
 Od 1. 1. 2007 došlo k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb, a to v souvis-
losti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociál-
ních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb 
a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
 Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 
osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.
 Příspěvek se při splnění všech zákonem daných podmínek poskytuje osobám starším jednoho 
roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby 
při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Při 
posuzování péče o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti se pro účely tohoto příspěvku posuzuje 
celkem 36 kritérií. Na základě sociálního a lékařského posouzení se pak stanoví stupeň závislosti, 
na kterém pak závisí i výše příspěvku.
Výše příspěvku (měsíčně):
pro osoby do 18 let věku: I. stupeň — lehká závislost 3000 Kč
 II. stupeň — středně těžká závislost 5000 Kč
 III. stupeň — těžká závislost 9000 Kč 
 IV. stupeň — úplná závislost 11 000 Kč
pro osoby starší 18 let: I. stupeň — lehká závislost 2000 Kč
 II. stupeň — středně těžká závislost 4000 Kč
 III. stupeň — těžká závislost 8000 Kč 
 IV. stupeň — úplná závislost 11000 Kč
 Podle zákona o sociálních službách se od 1. 1. 2007 osoby, kterým doposud náleželo zvýšení 
důchodu pro bezmocnost, považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby takto:
ve stupni I — lehká závislost — jde-li o osoby částečně bezmocné
ve stupni II — středně těžká závislost — jde-li o osoby převážně bezmocné
ve stupni III — těžká závislost — jde-li o osoby úplně bezmocné.
 Osobám, které jsou uznány částečně bezmocnými a které jsou starší 80 let, a o něž pečuje 
fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních službách 
podle dosavadních předpisů příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, náleží příspěvek ve výši 
podle stupně závislosti II (tj. 4000 Kč). Osobám, které jsou uznány převážně bezmocnými, o něž 
pečuje fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních 
službách příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, náleží po dobu 2 let od nabytí účinnosti 
zákona o sociálních službách příspěvek ve výši podle stupně závislosti III (tj. 8000 Kč), po uplynutí 
této doby náleží těmto osobám příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě 
kontroly posouzení zdravotního stavu.
 Osoba do 18 let věku, která byla ke dni 1. 1. 2007 podle dosavadních právních předpisů po-
važována za dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči, se od tohoto 
data považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III — těžká závislost.
 Příjemci příspěvku, tj. závislé osobě, je dána možnost rozhodovat o způsobu zajištění pomoci, 
a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých nebo jiných fyzických osob 
a u poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.
 Žádost o příspěvek se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (pro občany 
městského obvodu Slezská Ostrava je to Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, pracoviště Husova 7, Ostrava), který o příspěvku rozhoduje, odvolacím orgánem je krajský 
úřad (pro občany městského obvodu Slezská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje).
 V případech, kdy byl občan příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost, a v případech, kdy byl 
do 31. 12. 2006 vyplácen příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, rozhoduje obecní úřad 
obce s rozšířenou působností o příspěvku na péči automaticky, bez podání žádosti, kromě přiznání 
příspěvku ve stupni IV (úplná závislost), kdy je nutné podat žádost.
 Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o při-
znání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti. 
Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému 
stupni závislosti. Příslušný úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění odpovídající 
pomoci. Zároveň bylo k 1. 1. 2007 zrušeno zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu.
 Důležité upozornění zejména pro příjemce, kteří pobírali příspěvek při péči o blízkou nebo jinou 
osobu, která je částečně bezmocná a starší 80 let:
 Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 
Sb., jsou účastny důchodového pojištění pouze osoby pečující o osobu, která je závislá na péči jiné 
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost), nebo ve stupni IV 
(úplná závislost). Osoby, které pečují o osoby, jejichž zdravotní stav nedosahuje stupně závislosti II, 
nejsou od 1.1.2007 účastny důchodového pojištění, tzn. osoby pečující o osobu, jejíž zdravotní stav 
odpovídá závislosti v I. stupni, a to i v případech, že by byl přiznán příspěvek ve výši podle stupně 
závislosti II.
 Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb., je stát 
plátcem zdravotního pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
- osoby pečující o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 
nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). U osob, které pečují o osoby, 
jejichž zdravotní stav nedosahuje stupně závislosti II, není stát plátcem pojistného prostřednictvím 
státního rozpočtu, tzn. u osob pečujících o osobu, jejíž zdravotní stav odpovídá závislosti v I. stupni, 
a to i v případech, že by byl přiznán příspěvek ve výši podle stupně závislosti II.
 Doporučujeme v těchto případech navázat kontakt s Okresní správou sociálního zabezpečení, 
důchodové oddělení, Zelená 34a, Ostrava, kde Vám budou poskytnuty další informace týkající se 
dopadu neúčasti na důchodovém pojištění na Vaše budoucí důchodové nároky.
Zároveň doporučujeme navázat kontakt s příslušnou zdravotní pojiš�ovnou.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE
 K 1. 1. 2007 byl zrušen příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Dle rozhodnutí rady 
Českého telekomunikačního úřadu (v souvislosti s nařízením vlády č. 336/2006) je však stanovena 
povinnost umožnit v rámci univerzální služby osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními 
potřebami a zdravotně postiženým osobám dle zákona o elektronických komunikacích, v platném 
znění, výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních 
obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně do-
stupnou telefonní službu. Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální 
služby byla vydána společnosti Telofónica O2 Czech Republic, a. s., společnosti T-Mobile Czech 
Republic, a. s. a společnosti Vodafone Czech Republic.
 Doporučujeme, aby se občané informovali na konkrétní podmínky poskytnutí zvláštní ceny u pří-
slušné společnosti provozující telefonní službu.

 Se svými dotazy, týkajícími se uvedené problematiky, se můžete obrátit na pracovníky Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, nám. J. Gagarina 5, Slezská Ostrava:
Bc. Ivana Adamcová — přízemí, kancelář č. 103, tel.: 599 410 020, e-mail: iadamcova@slezska.cz
Ivana Řehová — přízemí, kancelář č. 104, tel.: 599 410 411, e-mail: irehova@slezska.cz 
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00—11.30 hodin, 12.30—17.00 hodin.

Bc. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí

 Systém separace odpadu v Ostravě se v těch-
to dnech mění. K plastům, sklu a papíru, které 
už si občané Ostravy zvykli odkládat do speciál-
ních kontejnerů, přibyla další komodita – nápo-
jové kartony (krabice od mléka, džusů a dalších 
nápojů). Sběru nápojových kartonů v Ostravě 
předcházel pilotní projekt, jehož cílem bylo ur-
čit optimální způsob sběru této komodity. Ře-
šení bylo nalezeno – v Ostravě budeme sbírat 
nápojové kartony společně s plastem.
 Pilotní projekt probíhal dva roky ve vybra-
ných lokalitách Ostravy-Jihu, kde byly roz-
místěny jednak nádoby určené pouze pro sběr 
nápojových kartonů, jednak kontejnery určené 
pro sběr plastů i nápojových kartonů společně. 
Odpad z těchto sběrných nádob byl svážen na 
třídicí linku společnosti OZO Ostrava, kde byl 
dále dotřiďován. V pravidelných intervalech 
bylo složení odpadu z těchto nádob zkoumáno 
a vyhodnocovány ekonomické náklady na sběr, 
svoz i dotřiďování tohoto odpadu.
Ukázalo se, že:
�  občané sběr nápojových kartonů přivítali 

a množství svezených nápojových kartonů 
v průběhu dvouletého pokusu rostlo, zazna-
menány byly i dotazy občanů z jiných čás-
tí města, zda bude tato možnost zavedena 
i tam;

�  společný sběr i svoz nápojových kartonů 
s plasty je levnější – není nutno pořizovat 
nové nádoby, lze využít těch již stávajících, 

a společný svoz znamená úsporu pohonných 
hmot i pracovníků svozu;

�  společný sběr neklade nároky na prostor pro 
další nádoby na stanovištích kontejnerů na 
separovaný odpad, což je problém zvláště ve 
velkých sídlištích;

�  nápojové kartony je nutno dále dotřiďovat 
na třídicí lince i v případě sběru do samostat-
ných nádob (velké procento znečištění jiný-
mi typy odpadu) – náklady na dotřiďování 
odpadu jsou stejné u obou způsobů sběru.

 Během měsíce dubna probíhá polepování 
všech kontejnerů na plasty novými oranžový-
mi nálepkami s nápisem nápojové kartony. Do 
všech kontejnerů na plasty je však možno od-
kládat nápojové kartony spolu s PET lahvemi 
a dalšími plastovými odpady už nyní, bez ohle-
du na to, zda přelep byl již proveden.
 Možná tento způsob společného sběru vzbu-
dí u některých občanů nedůvěru v další využití 
separovaného odpadu. Společnost OZO Ostrava 
s.r.o. chce tímto všechny občany ubezpečit, že 
separované složky odpadu sváží na své třídicí 
linky, kde se odpad dále dotřiďuje a připravuje 
pro další zpracování. Občané se o tom mohou 
i sami přesvědčit v rámci Dne otevřených dveří 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., který je připra-
vován na sobotu 12. května. 
 Přijďte se podívat, kde končí Vaše tříděné 
odpady! Mgr. Vladimíra Karasová

OZO Ostrava s.r.o.

Ostrava začala třídit nápojové kartony

Rajónové čistění
Vážení občané, v květnu bude probíhat v sídliš-
ti na Kamenci ve Slezské Ostravě rajónové čistění 
vozovek a parkovišť.
 V souladu se zákonem o pozemních komunika-
cích bude předmětná oblast označena týden před 
vlastním čistěním dopravní značkou B 29 „zá-
kaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude 
vyznačen den a hodina, od 6.00 do 18.00 hod.
 V tomto časovém rozmezí firma Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava provede postupně vy-
čistění všech zpevněných ploch v sídlišti.
 K tomu, aby akce proběhla bez problémů, je 
nutná Vaše spolupráce. Z tohoto důvodu Vás žá-
dáme o respektování dopravní značky zákaz stání 
v daném časovém období.

 Vážení občané, v předmětném období přepar-
kujte svá vozidla na jiná místa – např. na parko-
viště pod estakádou, pomůžete takto ke zlepšení 
životního prostředí ve Vašem sídlišti. 
Oblast sídliště Kamenec, k.ú. Slezská Ostrava
9. 5. 2007 – Parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 1486/5, 
1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4
11. 5. 2007 – Parkoviště a příjezdové komunika-
ce u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 446/59, 
445/57, 444/55, 443/53, 442/51, 441/49
14. 5. 2007 – Parkoviště a příjezdové komuni-
kace u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 439/46, 
438/44, 437/42, 436/40, 441/50.

V sídlišti v Muglinově proběhlo rajónové čistě-
ní v dubnu. Odbor TSKZaH

 Je odborem úřadu, který zabezpečuje působnost na úsecích sociální péče, sociálně-právní ochra-
ny dětí, dávkové agendy a pečovatelské služby. Pracovníci mají kanceláře v přízemí a 1. poschodí 
úřadu na nám. J. Gagarina 5.
Jméno a příjmení Funkce (popř. pracovní náplň) Umístění Tel.
Bc. Zdeněk Matýsek vedoucí odboru přízemí, dv. č. 111 599 410 026
Naďa Šupíková zástupce vedoucího odboru, 

vedoucí oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí

přízemí, dv. č. 110 599 410 027

Marcela Bajusová, DiS. referent agendy soc. právní ochra-
ny dětí (SPOD)

přízemí, dv. č. 116 599 410 028

Martina Vondráková referent agendy SPOD přízemí, dv. č. 116 599 410 028
Dana Nogová referent agendy SPOD přízemí, dv. č. 106 599 410 022
Hana Žurková referent agendy SPOD přízemí, dv. č. 106 599 410 022
Bc. Kamil Kloz referent agendy dávek péče o rodi-

ny s dětmi (PoRD)
přízemí, dv. č. 107 599 410 023

Jana Stochová referent agendy dávek PoRD přízemí, dv. č. 107 599 410 023
Eliška Bogdová vedoucí oddělení dávek PoRD přízemí, dv. č. 108 599 410 024
Eva Semeráková referent agendy dávek PoRD přízemí, dv. č. 108 599 410 024
Gabriela Grygarová referent agendy dávek PoRD přízemí, dv. č. 109 599 410 025
Bc. Ivana Adamcová ved. oddělení pro staré a zdra-

votně postižené občany (SaZPO) 
a agendy dávek hmotné nouze 

přízemí, dv. č. 103 599 410 020

Ing. Daniela Zahrádková referent agendy rozpočtu
a financování dávek

přízemí, dv. č. 104 599 410 412

Ivana Řehová referent agendy SaZPO přízemí, dv. č. 104 599 410 411
Martina Suderová referent agendy dávek hmotné 

nouze
1. patro, dv. č. 214 599 410 039

Lenka Jonášová referent agendy dávek hmotné 
nouze

1. patro, dv. č. 216 599 410 073

Jana Osuchová referent agendy dávek hmotné 
nouze

1. patro, dv. č. 215 599 410 040

Pavlína Gurná referent agendy dávek hmotné 
nouze

1. patro, dv. č. 215 599 410 040

Iveta Hodinová referent agendy dávek hmotné 
nouze

1. patro, dv. č. 214 599 410 039

Jan Lasevič referent agendy dávek hmotné 
nouze

1. patro, dv. č. 217 599 410 408

Iveta Papíková, DiS. kurátor pro mládež 1. patro, dv. č. 208 599 410 083
Bc. Václav Pěkník kurátor pro mládež 1. patro, dv. č. 208 599 410 083
Ladislav Koky romský a sociální asistent 1. patro, dv. č. 207 599 410 014

Oddělení pečovatelské služby představíme v některém z příštích čísel Slezskoostravských novin.

Představujeme odbor sociálních věcí



 Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, 
který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou 
i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. 
 To vše platí jen tehdy, když jsou plynové 
spotřebiče správně seřízené a používané. Dále 
zveřejňujeme několik zásad, které by měly po-
moci předejít nebezpečným situacím.

Jak odhalíme únik plynu?
Při větším úniku poměrně snadno čichem, pří-
padně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme 
si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme po-
dezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak 
projeví tvorbou bublinek v místě úniku.

Jak si počínat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření 
na jeho únik je nutné neprodleně zavolat na lin-
ku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské 
plynárenské, a.s. a dále provést následující bez-
pečnostní opatření:
-  Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit 

všechny plameny v objektu.
- Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru.
- Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit.
- Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu.
-  Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, ne-

vytahovat je ze zástrček.
-  Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napáje-

ním.
- Nepoužívat výtah.
-  Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit 

budovu.
-  U nepřístupných prostor uvědomit policii 

a hasiče.
-  Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní 

a poruchovou službu.

Mohou si občané opravovat sami karmy?
V žádném případě. Plynové spotřebiče je nutno 
svěřit do péče odbornému technikovi. Plynové 
spotřebiče se nesmějí používat k jinému účelu, 
než ke kterému byly vyrobeny. To platí zejména 
pro přitápění, které je velmi nebezpečné, zejmé-
na kvůli možnosti otravy spalinami.

Jak vzniká jedovatý oxid uhelnatý?
Příčinou mohou být nesprávně seřízené a zane-
sené hořáky, špatné odvětrání místností, zanese-
né výměníkové plochy u kotlů, používání příliš 
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Se zemním plynem bezpečně
velkých nádob při vaření, které zabraňují dosta-
tečnému přívodu vzduchu, a netěsné či ucpané 
kouřovody a komíny.

Jsou Vaše spotřebiče spolehlivé?
Mnohý majitel zastaralého kotle či karmy by 
neměl šetřit na nepravém místě a pořídit si nové 
spotřebiče, které mají nejen vyšší účinnost, ale 
i o mnoho vyšší úroveň primární bezpečnosti.

Jak správně zapalovat hořáky na sporáku?
Pokud není spotřebič vybaven vestavěným za-
palovacím zařízením, platí při jeho uvádění do 
provozu zásada: „Nejdříve oheň, potom plyn!“ 
Z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti provozu 
je např. u spotřebičů určených pro vaření a pe-
čení důležité, aby byly hořáky řádně seřízeny na 
správný poměr plynu a vzduchu. Správně seří-
zený sporák má světlé plameny s ostře ohrani-
čeným jádrem. Důležitá je také čistota hořáků, 
které lze vydrhnout buď v sodové vodě nebo 
v nějakém odmašťovacím prostředku.

Jak je to s kontrolou plynových spotřebičů?
S cílem zajistit plynulost a bezpečnost při do-
dávce zemního plynu provádějí pracovníci Se-
veromoravské plynárenské, a.s. (SMP) pravidel-
né inspekce a údržbu na všech plynárenských 
zařízeních (tj. plynovodech, přípojkách a regu-
lačních stanicích), která SMP provozuje.
Provádění inspekční činnosti (převážně vlastní-
mi odborně vyškolenými pracovníky SMP) patří 
k hlavním činnostem vykonávaným Severomo-
ravskou plynárenskou, a.s.
 Zajištění bezpečnosti vychází ze zákona
č. 458/2000 Sb. a souvisejících následných 
předpisů, vyhlášek a nařízení.
 Revize odběrných plynových zařízení a do-
movních rozvodů je povinen zajišťovat vlastník 
objektů.

(Podle materiálu SMP
a tiskové mluvčí společnosti, Ivany Nováčkové).

Více informací k této problematice najdete na 
www.rwe-smp.cz.

Důležitá telefonní čísla
Pohotovostní služba Severomoravské
plynárenské, a.s .......................................... 1239
Hasičský záchranný sbor .............................. 150
Záchranná služba ......................................... 155
Policie ČR .................................................... 158

Hledejme si kladné hrdiny 
pro všední den

 Jeden z nejúspěšnějších amerických herců 
všech dob, známý např. z filmů Vesmírní kov-
bojové a Madisonské mosty, režisér a nositel 
Oskarů, Clint Eastwood, vstoupil do politiky 
v roce 1986. Kandidoval na místo primátora 
v kalifornském městečku Carmel a získal 72,5 % 
hlasů. Prvním krokem jeho postupu proti byro-
kratické hlouposti bylo zrušení zákazu pojídání 
zmrzliny na chodnících městečka.
 Později se vrátil k filmařině, ale svým souse-
dům se snaží být vzorem i nadále. Stal se bojov-
níkem za lepší životní prostředí v městečku. Si-
lou své autority působí na místní pláži na turisty, 
aby uklidili svinčík, který tam nadělali. Neváhá 
ji ani osobně čistit od odpadků, které tam poho-
dili ignoranti. Výsledkem jeho snažení je pře-
krásně čistá pláž.
 Tento herec, režisér, skladatel, producent, 
pianista, poslíček, požárník, kopáč, popelář, 
pumpař, voják, záchranář a politik by se měl 
stát kladným hrdinou i všech obyvatel naše-
ho obvodu. Karel Slíva

 Kontejnery na objemný odpad z domácností 
rozmístěné v městském obvodu Slezská Ostrava 
během jarní a podzimní úklidové akce jsou při-
váženy na stanoviště pouze na 1 den. V určený 
den jsou přistaveny a následující den jsou od-
vezeny. Počet stanovišť a přistavovaných kon-
tejnerů nelze v rámci akce navyšovat vzhledem 
k omezené kapacitě kontejnerů.
 Jejich množství samozřejmě nemůže pokrýt 
veškeré požadavky občanů na odvoz objemného 
odpadu. Valná část občanů chápe, že tím, že vy-
užívají služeb kteréhokoliv ze sběrných dvorů, 
zbavují se odpadu legálně, ihned po jeho vzni-
ku, nemusí jej skladovat a pak hlídat, jestli na 
něj v kontejneru zbude místo. V neposlední řadě 

Kam s objemným odpadem z domácností
si uvědomují, že svým přičiněním nezakládají 
černou skládku někde v příkopu, ale přispívají 
k čistotě svého okolí, po které všichni volají.
 Ani občané, kteří nemají možnost objemné 
odpady odvézt sami do sběrného dvora, však ne-
jsou bez šance. Hlavně pro ně je určena služba 
svozu objemných odpadů přímo z místa bydliště 
na základě telefonické objednávky. Stačí zavo-
lat na bezplatnou telefonní linku 800 100 699, 
ve smluvený den a hodinu pak počkat na příjezd 
svozového vozidla a zaplatit paušální poplatek 
za přepravu ve výši pohybující se v rozmezí 20–
200 Kč (podle objemu likvidovaného odpadu).
 Všechny tyto možnosti, jak se zbavit objem-
ných odpadů, se vztahují pouze na odpad z do-
mácností (ne od podnikatelských subjektů!) a na 
množství odpadu pocházející z běžného chodu 
domácností. Likvidaci většího množství odpa-
du, vzniklého například při jednorázovém vyklí-
zení celého bytu nebo při stavebních úpravách, 
lze objednat u společnosti OZO Ostrava s.r.o. na 
tel. čísle 596 251 220 za ceny podle aktuálního 
ceníku likvidace odpadů.
 O ukládání odpadu na nepovolených sklád-
kách je nutné informovat městskou policii na 
bezplatné telefonní lince 156 (postačí anonymní 
oznámení). 

Odbor TSKZaH
Adresy a otvírací doby sběrných dvorů a vý-
kupen papíru OZO Ostrava s.r.o. 
Ostrava-Kunčice, Frýdecká 680/444
(areál OZO Ostrava s.r.o.)
sběrný dvůr: výkupna papíru:
Po–Pá 6.00–17.00 hod. 6.00–15.00 hod.
So 8.00–12.00 hod.
Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 20
(areál Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava)
sběrný dvůr a výkupna papíru:
Po–Pá 10.00–18.00 hod.
So 8.00–14.00 hod.

 Povolování staveb vodních děl ve smyslu zá-
kona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, spadá do kompetence odboru ochrany 
životního prostředí MMO. Do kategorie vodních 
děl spadají mimo jiné i septiky a studny.
 Stavba žumpy není vodním dílem, její po-
volení spadá do kompetence obecního staveb-
ního úřadu a řeší se v souladu se zákonem čís. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“), konkrétně dle 
ustanovení § 104, odstavec 2, písm. b), v němž 
je stanoveno, že podzemní stavby do 300 m2 za-
stavěné plochy a hloubky do 3 m (pokud nejsou 
vodním dílem), vyžadují ohlášení.
 V případě, že stavba žumpy je podzemní 
stavbou do hloubky více než 3 m, pak je povolo-
vána v režimu stavebního řízení, většinou s po-
vinností příslušného územního opatření (územní 
souhlas či rozhodnutí o umístění stavby).
 Pokud by se v ojedinělých případech jedna-
lo o legalizaci staveb žump, realizovaných bez 
ohlášení či povolení stavebního úřadu, stavební 
úřad vlastníku nepovolené stavby nařídí odstra-
nění stavby, pokud se v řízení podle § 129 odst. 
2 stavebního zákona neprokáže, že stavbu lze 
dodatečně povolit. 

Ing. Karla Záhorová
vedoucí oddělení územního plánování

a stavebního řádu, odbor výstavby, ŽP a VH

Legalizace staveb podle vodního 
zákona
Kanalizace
Pokud je objekt napojen vypouštěním odpadních 
vod na kanalizaci, není nutné žádné povolení
k vypouštění odpadních vod.

Žumpa
Žumpa musí být bezodtoková a řádně těsnící. 
Odpadní voda proto nikam neuniká, a není tudíž 
potřeba žádné povolení k vypouštění odpadních 
vod. Je potřeba pouze stavební povolení.

Septik napojený na trativod, ústící do po-

vrchových vod nebo napojený na domovní 
ČOV
V každém případě je potřeba povolení k vypouš-
tění odpadních vod. K žádosti o povolení je po-
třeba doložit vodoprávnímu úřadu vždy staveb-
ní povolení a kolaudační rozhodnutí k septiku. 
Dále je nutno dodržovat limity pro vypouštění 
stanovené vodoprávním úřadem. Žádost o pro-
dloužení povolení je nutno podat nejpozději do 
1. 7. 2007 (týká se všech povolení vydaných 
před 1. 1. 2002).

Studny 
Zde je několik možností či variant podle doby 
stavby studny a jejího využívání.
 Pokud studna není používána – nepotřebuje 
vlastník žádné povolení.
 Pokud je používána pouze pro domácnost, 
chatu, zalévání zahrady apod. – nepotřebuje ma-
jitel žádné povolení.
 Pokud je používána pro podnikání, v povole-
ní není uvedeno, že je používána pro domácnost 
nebo je využívána více než jednou domácností 
– potřebné je povolení.
 Studny vystavěné před 1. 1. 1955 a splňující 
výše uvedené náležitosti – není nutné žádné po-
volení.
 Studny vystavěné po 1. 1. 1955 v období do 
1. 1. 2002 – v závislosti na výše uvedených ná-
ležitostech musí majitel žádat o povolení k odbě-
ru vod. Nemusí pouze u studny pro domácnost, 
chatu či chalupu, kde je toto v povolení uvedeno.
 Studny vystavěné po 1. 1. 2002 – u řádně po-
volených studní platí toto povolení včetně povo-
lení k odběru vod do data v povolení uvedeném 
– tedy i po 1. 1. 2008.
 Jelikož jsou zde různé kombinace – možnos-
ti, je vhodné se řídit v jednotlivých případech dle 
webových stránek www.zanikpovoleni.cz.
 Příslušné žádosti o povolení se vyřizují na 
odboru ochrany ŽP MMO, Prokešovo nám. 8.
 Formuláře najdete na www.mmo.cz nebo 
www.ostrava.cz.

MVDr. Miloslav Šustek
ref. agendy ŽP a VH, odbor výstavby, ŽP a VH

Legalizace staveb podle nového stavebního 
zákona (vodní díla a žumpy)

 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
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 zámků 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
11/07 08.03.2007 kabát 09.09.2007
12/07 08.03.2007 bunda 09.09.2007
13/07 08.03.2007 tenisová raketa 09.09.2007
14/07 08.03.2007 kytara 09.09.2007
15/07 08.03.2007 vysavač 09.09.2007
16/07 08.03.2007 pár lyží 09.09.2007
17/07 08.03.2007 pár lyží 09.09.2007
18/07 08.03.2007 pár lyží 09.09.2007
19/07 08.03.2007 batoh s obsahem 09.09.2007
20/07 08.03.2007 batoh s obsahem 09.09.2007
21/07 08.03.2007 taška s obsahem 09.09.2007
22/07 08.03.2007 potah 09.09.2007
23/07 08.03.2007 0,7 l láhev 09.09.2007
24/07 08.03.2007 látková taška s obsahem 09.09.2007
25/07 08.03.2007 plastová přepravka s obsahem 09.09.2007
27/07 22.03.2007 finanční částka 23.09.2007
28/07 02.04.2007 nález šrotu 03.10.2007
29/07 03.04.2007 zvedák na automobil 04.10.2007
30/07 03.04.2007 kladivo 04.10.2007
31/07 03.04.2007 klíč na kola 04.10.2007
32/07 03.04.2007 páčidlo 04.10.2007
33/07 04.04.2007 svazek klíčů 05.10.2007

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

Postrádáte ztracenou věc?
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 9. 5. 2007.

Pozvánka na zájezd

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc. Vydává statutární město Ostrava — městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v dubnu 2007. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků.
Redakce: Dr. Květoslava Míčková, e-mail: kmickova@slezska.cz, tel. č. 599 410 030. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř — předseda, MUDr. Hana Heráková, Radim Šlachta, Petr Zezulčík, Ing. Jiří 
Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Karel Slíva. Sazba a tisk: REPRONIS Ostrava. Roznášku provádí Česká pošta, s.p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Upozornění čtenářům

 ZO Českého svazu chovatelů Slezská Ostra-
va zve případné zájemce na autobusový zájezd 
19. 5. 2007 na Národní výstavu hospodářských 
zvířat a zemědělské techniky v Přerově. Součás-
tí výstavy budou také expozice drobného zví-
řectva, králíků všech národních plemen, holubů 

a drůbeže. V odpoledních hodinách si účastníci 
zájezdu budou moci prohlédnout Luhačovice. 
Cena zájezdu ve výši 300 Kč zahrnuje dopravu, 
pojištění a vstupenku do areálu výstaviště.
 Bližší informace podá pan Pavel Martiník, 
tel. č. 736 100 062. 

Citáty k zamyšlení
-  Rány, které si člověk způsobí sám, se 

léčí těžko.   W. Shakespeare (1564—1616)

-  Co do sudu přijde nejdřív, tím je cítit na-

pořád.                Islandské přísloví

-  Hudba je nejefektivnější medicína — ovšem 

hudba, která by nás měla provázet celým 

životem.            Vybral Ing. Jiří Šárek

 Knihovna v Heřmanicích na ulici Vrbické 
133 má od 1. dubna jinou výpůjční dobu.

Knihovna má otevřeno:
Úterý 8–11.30 hod. a 12–17 hod.

Knihovna nabízí knižní fond čítající cca 4500 
knih, a to beletrii, naučné knihy, knihy pro mlá-
dež a také časopisy. Pro děti se zde pořádají vý-
tvarné dílny, zábavné soutěže či jiné akce. No-
vinkou je veřejný internet. Přijďte se podívat, 
jste srdečně zváni. 
Jak se k nám dostanete: trolejbus č. 106 (za-
stávka Dolina), autobus č. 49 (zastávka Pošta).

 Jarmila Gunčagová
 knihovnice

Zveme Vás
Kulturní akce na Slezskoostravském hradě:
2. května BUDE PATŘIT HRAD ZAMILOVANÝM.
Hrad bude otevřen přes půlnoc ve dvou nocích plného úplňku. Na návštěvníky čeká romantika 
středověkého hradu s dekorativním osvětlením a příjemnou hudbou.
19.–20. května: Hradní slavnosti k 3. výročí otevření hradu aneb Napoleonské války na hradě
27. května – Slezská Ostrava dětem
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se 2. 6. 2007 ve 20 hod. na hradě 
uskuteční (v případě nepříznivého počasí v Domě kultury města Ostravy) koncert. Na programu 
bude Carmina Burana. Vstupenky v ceně 200 Kč budou v předprodeji v pokladně Domu kultury 
města Ostravy a Ostravského informačního servisu.

!POZOR NA JINÝ TERMÍN KONCERTU! Koncert absolventů ZUŠ E. Runda v obřadní síni 
slezskoostravské radnice se přesouvá z 10. na 17. května. Začátek v 17 hodin.

SDH Heřmanice pořádá 5. 5. 2007 soutěž v požárním útoku pro dospělé spojenou s májovou 
veselicí u hasičské zbrojnice. Začátek v 15.00 hodin. V 9.00 hodin je na programu dětská soutěž 
Heřmanický desetiboj.
Myslivecké sdružení Ostrava-Heřmanice zve všechny zájemce na 12. května na smažení va-
ječiny. Akce začne v 9 hodin u myslivecké chaty v Heřmanicích, ochutnat bude možno pochout-
ky z myslivecké kuchyně, v průběhu dne bude na programu střelecká soutěž na asfaltové terče, 
pro děti i dospělé vzduchovkové závody o ceny. Prodáváno bude myslivecké vybavení.

V ZOO proběhne 26. května DEN S REVÍRNÍ BRATRSKOU POKLADNOU.
Na programu budou soutěže pro děti, ve výukovém centru bude možno nechat si změřit tlak, hla-
dinu cholesterolu či cukru v krvi apod. Bezplatný vstup budou mít pojištěnci RBP.

 Paní Miriam Skybové, pracovnice matriky 
našeho úřadu, jsme se zeptali na podrobnosti, 
týkající se změny jména či příjmení občana.
Kdo a za jakých podmínek může podat žá-
dost o změnu jména či příjmení?
Občan České republiky, za nezletilého jeho zá-
konní zástupci, případně osoba, která není ob-
čanem České republiky, ale má povolen trvalý 
pobyt. Změna příjmení se povoluje za trvání 
manželství pouze na základě souhlasů obou 
manželů, po rozvodu manželství, či jde-li o pří-
jmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to 
vážný důvod. Není možné povolit změnu jména 
na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo 
na jméno, které má žijící sourozenec společných 
rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pra-
vopisné podobě jména, je žadatel povinen před-
ložit doklad vydaný znalcem.
Kde lze tuto záležitost vyřídit?
O povolení změny jména nebo příjmení rozho-
duje na základě písemné žádosti matriční úřad, 
v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen 
k trvalému pobytu.
Může občan užívat dvě jména? A kdy může 
užívat dvě příjmení?
Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno 
jméno, může prohlásit, že bude užívat dvě jmé-
na, která však nesmí být stejná. Učiní tak před 
matričním úřadem příslušným podle místa trva-
lého bydliště nebo podle místa narození. Prohlá-
šení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
 Více příjmení může užívat občan pouze teh-
dy, když je nabyl podle dříve platných předpi-
sů nebo prohlášením při uzavření manželství, 
že spolu se společným příjmením bude užívat 
a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, tj. 

příjmení, které užíval před vstupem do manžel-
ství.
Jaké doklady je pro změnu jména nebo pří-
jmení nutné předložit?
Především písemnou žádost, která musí být řád-
ně zdůvodněná a která musí obsahovat: jméno, 
příjmení, datum a místo narození občana, jeho 
rodné číslo, údaj o trvalém pobytu a samozřej-
mě jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil. 
K žádosti musejí být přiloženy: rodný, případ-
ně oddací list žadatele, doklad o místu trvalého 
pobytu na území ČR (například občanský prů-
kaz nebo průkaz o povolení k pobytu), jde-li 
o osoby ovdovělé, úmrtní list. Rozvedení muse-
jí doložit pravomocný rozsudek o rozvodu man-
želství s údajem o nabytí právní moci a doklad 
o státním občanství u nezletilého dítěte.
Musejí žadatelé za provedení výše uvedených 
změn platit?
Správní poplatky jsou následující:
Při povolení změny příjmení hanlivého, výstřed-
ního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyč-
ného 100 Kč. Táž výše poplatku je stanovena 
při povolení změny příjmení dítěte svěřeného 
do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka 
nebo pěstouna.
 V ostatních případech je to 1000 Kč. Osvo-
bozena od poplatku je změna příjmení, k níž 
dochází na základě oznámení rozvedeného 
manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení 
nebo že upouští od užívání společného příjmení 
vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost 
oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 
jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku 
o rozvodu.
Děkuji za rozhovor. (míč)

Změna jména a příjmení

Májová cyklistická projíž�ka
Termín: 4. května, 9.00 hodin
Vedení městského obvodu Slezská Ostrava zve občany 
na otevírání cyklistické sezony s projížďkou po násle-
dující trase:
Nám. J. Gagarina (start), Kamenec, Bukovanského, ZŠ 
Pěší – Muglinov (občerstvení), Hladnovská, podél pra-
vého břehu Ostravice přes Koblovský most do Koblova, 
Žabník (občerstvení), podél Koblovských jezer a po le-
vém břehu Odry do Antošovic (cíl, občerstvení).
S sebou si vezměte cyklistické vybavení a dobrou ná-
ladu!

Malé muzeum v Koblově
 Malou soukromou expozici historických 
motocyklů a starožitných věcí denní potřeby 
má pan Eduard Schulz v areálu u svého domu 
u Antošovické ulice v Koblově.
 Hned u vstupu upoutá návštěvníky vystave-
ný připevněný český moped Stadion. Další de-
sítky nejrůznějších motocyklů, které jsou funkč-
ní a pojízdné, jsou vystaveny v přilehlém areálu 
bývalé kovárny. Jak nám pan Schulz prozradil, 
k tomu, aby například dal dohromady jeden 
moped Pionýr, musel sehnat tři až čtyři staré 
stroje. Výsledky svého mravenčího renovačního 
úsilí, které zahrnuje rozebrání, opravu a vyčis-
tění exponátů, si nenechává pro sebe. Mohou je 
obdivovat všichni milovníci starých věcí, při- pana Schulze, byly původně k nepotřebě, panu 

Schulzovi lidmi z okolí darovány, nebo kýmsi 
vyhozeny...
 Protože náš rozsáhlý městský obvod sahá od 
Kunčic po Antošovice a určitě řada z Vás - ob-
čanů toto muzeum ještě nenavštívila, tak pokud 
pojedete po Antošovické ulici přes Koblov ať 
už k rybníkům, nebo do Šilheřovic, do Polska, 
anebo jen tak na výlet, doporučuji: zastavte se 
v tomto muzeu motocyklů a zajímavostí. Potě-
šíte svoje oči a uděláte radost nejen panu Eduar-
du Schulzovi, připoutanému na invalidní vozík, 
a jeho ženě, ale také sobě.
 A potom, že městský obvod Slezská Ostrava 
nemá zajímavosti. Pokud o něčem pozoruhod-
ném víte, podělte se s námi a dejte nám vědět do 
redakce Slezskoostravských novin. Přivítáme 
fotografie, písemné dokumenty nebo příspěvky.

Ing. Jiří Šárek 
člen Zastupitelstva městského obvodu

Slezská Ostrava
Fota: archiv SON

Člověče, zastav se u řeky Ostravice
a pozoruj okolí kolem. Zpozoruješ severské kachny, jak se procházejí po břehu řeky, vždyť zača-
lo jaro. Nemůže být nic krásnějšího než pozorovat jejich chování v páru a právě uprostřed města, 
v místech, kde kdysi nebyly. Pozoroval jsem je – škoda, že jsem neměl fotoaparát – v místě, kde 
je torzo schodů na lávku na Starou střelnici, kde jsem, mohu říci již dávno, chodíval na škváru, na 
fotbal s otcem dívat se na Petra Křižáka a ostatní, jak proslavovali bývalou SK Slezskou. Nyní je tam 
nová Frýdecká. Ale proč o tom také píši – v místech průchodu pod Frýdeckou ulicí k řece Ostravici 
je na druhé straně průchod zastavěn drátěným plotem počítačové firmy. A to je velká chyba z mi-
nula, protože tento průchod by mohl sloužit jako chodník ke hradu i procházková trasa kolem řeky. 
Mám na mysli půjčovnu loděk, kol a podobné aktivity, směřující k oživení tohoto místa Slezské 
Ostravy. Někteří propagují umístit na břehy písek, štěrk – a já odpovídám: proč? Vždyť v případě 
větší vody jsou tyto materiály smeteny do řeky, kterou znečistí a zanesou. Stačí přece trávník, na 
něj položit ručník nebo deku, lehnout si a nastavit své tělo slunečním paprskům v letních měsících. 
Vždyť v minulých letech již bylo možno zahlédnout několik opalujících se. K tomu by bylo možné 
připojit i drobné aktivity, vhodné k provozování u řeky. O tom, že řeka je čím dál čistší, svědčí i pří-
klad kachen v řece i na břehu. Čili ne honosné úpravy, ale možná, někdy později i využití stávajících 
terénů. I takové břehy je možné změnit v nábřeží vhodné pro denní i podvečerní procházky, pro 
korza každé věkové kategorie. I tento kousek přírody můžeme brát jako vklad pro rozvoj turistiky 
ve Slezské Ostravě.
 A abych se na závěr tohoto krátkého zamyšlení ještě zasnil – může to být v brzké budoucnosti 
krásná lokalita: Keltičkova ulice, bytové domy, slezskoostravská radnice s budoucí galerií, řeka Os-
travice s půjčovnou loděk a kol, Slezskoostravský hrad, Trojické údolí (kéž by se brzy oživilo), hal-
da Ema, díky Klubu českých turistů oživená, ze které je pěkná vyhlídka po okolí. Při těchto toulkách 
se můžeme nejen zasnít, ale i popřemýšlet jak dál, aby byla Slezská čím dál hezčí, a to nejen slovy, 
ale i skutky. Vždyť nejen občané našeho obvodu, ale jsem přesvědčený, že i Ostraváci i návštěvníci 
severní Moravy by to určitě přivítali. To si přejme v brzké budoucnosti navzájem.

Ing. Jiří Šárek, člen Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

čemž každá z nich vypovídá o hodinách pečlivé 
práce, kterou jí pan Schulz se svou ženou Ilonou 
a kamarády z bývalého pracoviště, věnoval. 
 Vystavené starodávné dětské kočárky, hrač-
ky, psací stroje, rozhlasové a televizní přijíma-
če, nádobí, staré zemědělské stroje – například 
mlátička či ruční fukar, bryčka a drobné nářadí 
lákají návštěvníky k detailní prohlídce. A všech-
ny tyto věci, než se dostaly do šikovných rukou 

 V naší škole se letos ujali oslav Dne uči-
telů žáci. Žákovský parlament navrhl zkusit 
na II. stupni hodinu naopak. Žáci si zahráli 
na učitele a jednu hodinu vyučovali sami. 
Podmínkou bylo předvést moderní a zábav-
né formy výuky v libovolném předmětu a ta-
ké udržet v hodině kázeň. Učitelé usedli do 
lavic mezi žáky, byli zkoušeni, hodnoceni 
a prý většinou docela uměli a nezlobili.
 Druhým dárkem k tomuto svátku byl kon-
cert žáků. Uskutečnil se odpoledne po vyu-
čování. Školou se nesly tóny klasiky i mo-
derny v podání klavíristů a kytaristů, žáků 
naší školy. Všem oslavencům se představení 
líbilo, a tak jsme si letošní Den učitelů všich-
ni pěkně užili.

Mgr. Eva Linhartová
učitelka

Dárek žáků
učitelům v ZŠ na 
Bohumínské ulici


