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 S blížícím se novým školním rokem 2007/
2008 se v základních a mateřských školách na 
území našeho obvodu dokončují další rekon-
strukce a úpravy:
 Mateřská škola na Zámostní ulici – zde 
probíhá celková oprava budovy od sklepních 
prostor až po střešní plášť. Dispozičními úpra-
vami zde dojde k rozšíření kapacity zařízení, 
v dalším období budeme pokračovat v úpravách 
venkovních prostor.
 Mateřská škola na Nástupní ulici – prová-
díme celkovou rekonstrukci sociálního zařízení, 
které již bylo v havarijním stavu.

Slovo místostarosty

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, 
které se uskuteční 6. září od 15
hodin v Kulturním domě v Mug-
linově. Zasedání je veřejné.

Prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného — 
uhra�te svůj dluh do 30. 9. 2007!

 Významné výročí oslavili turisté v sobotu 
a neděli 16. a 17. června 2007. V sobotu se sešli 
u turistické chaty na Ondřejníku k oslavě 100. 

výročí od jejího otevření. Zahrál, zazpíval a za-
tančil národopisný soubor Kotci z Frýdlantu, 
zaplála slavnostní vatra. Mgr. Jan Sládek připo-
mněl osobnost Adolfa Podroužka, který byl ini-
ciátorem a propagátorem stavby chaty před sto 
lety. Byl dlouholetým a velmi aktivním obča-
nem Slezské Ostravy. A tak turisté pokračovali 
v oslavě v neděli na Slezskoostravském hradě, 
kde byla A. Podroužkovi odhalena pamětní 
deska. Na důstojném místě u vstupu do hradu 
provedli její odhalení starosta MOb Slezská Os-
trava Ing. Antonín Maštalíř a čestný předseda 
KČT Ing. Jan Havelka.
 Při té příležitosti byla žlutě značená turistická 
stezka z hradu na blízkou haldu Ema - nejvyšší 
bod Ostravy pojmenována cestou Adolfa Pod-
roužka. Zveme tedy všechny zájemce na trasu!
 Pamětní deska Adolfa Podroužka na Slez-
skoostravském hradě je stálým připomenutím 
sportovních a turistických tradic v Ostravě 
a Beskydech a prvním krokem „k povýšení hra-
du“ na hlavní bod Klubu českých turistů v Mo-
ravskoslezském kraji.
 Poděkování patří organizátorům z KČT, 
městskému obvodu Slezská Ostrava a vedení 
společnosti Ostravské výstavy. 

Ing. Jiří Šárek, Mgr. Jan Sládek

Jak se Slezská Ostrava připravuje na nový školní rok

 Tímto článkem chceme ještě jednou upo-
zornit ty nájemníky, kteří dosud mají dluh na 
nájemném či službách spojených s užíváním 
bytu, aby využili nabídky městského obvo-
du: prominutí poplatků z prodlení z dlužného 
nájemného, a to ve výši 100 % nájemníkům – 

dlužníkům, kteří uhradí svůj dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu do 30. 9. 
2007, a aby tedy svůj dluh do výše uvedeného 
termínu uhradili.
 Po tomto termínu, tj. 30. 9. 2007, nebude 
možné si požádat při úhradě dluhu o prominutí 

poplatku z prodlení. Rada městského obvodu 
Slezská Ostrava i Zastupitelstvo městského ob-
vodu Slezská Ostrava nebudou poplatek z pro-
dlení již promíjet, a to ani v částečné výši.

Finanční výbor
a odbor financí a rozpočtu

Adolf Podroužek má pamětní desku

 Mateřská škola na Bohumínské ulici – 
v této MŠ jsme byli nuceni vyměnit staré zko-
rodorované okenní výkladce za nová plastová 
okna a přebudovat školní jídelnu (kuchyň) na 
výdejnu jídla s jídelnou.
 Mateřská škola na Komerční ulici – zde 
dochází k celkové modernizaci školní jídelny 
(kuchyně), která nahradí provoz školní jídelny 
(kuchyně) z MŠ Bohumínské, a je vyhotovena 
projektová dokumentace na rozšíření kapacity 
o jednu třídu.
 Základní škola na Škrobálkově ulici 
v Kunčičkách – provádíme rekonstrukci sociál-
ního zařízení u tělocvičny školy, která je využí-
vána širokou veřejností. Sociální zařízení bude 
vyhovovat i tělesně postiženým.
 Celkové náklady na opravy činí 16 191 000 
korun, z toho 9 milionů činí půjčka od statu-
tárního města Ostravy, kterou vyjednala paní 
místostarostka MUDr. Hana Heráková. Bez této 
půjčky bychom tyto rozsáhlé stavební práce ne-
mohli uskutečnit, půjčku bude náš městský ob-
vod splácet 5 let.

 Také v ostatních zařízeních vrcholí příprava 
na nový školní rok. V základních školách se od 
1. září začne vyučovat v prvních a šestých tří-
dách podle vlastních rámcových vzdělávacích 
programů, jejichž přípravě byla věnována znač-
ná pozornost.
 Ještě se vrátím k rozšíření kapacity v Mateř-
ské škole na Zámostní ulici, která umožní přijetí 
nových dětí, a dle zájmu rodičů i otevření třídy 
s výukou anglického jazyka.
 Ředitelka MŠ Hana Holcová k tomu uvádí: 
„V průběhu celodenních „školkových aktivit“ 
bychom postupně zařazovali i prvky anglické-

ho jazyka. Samozřejmě prvořadý pro nás vždy 
je a bude jazyk český a jeho správná výslovnost. 
Proč bychom ale dětem předškolního věku, kte-
ré již mateřský jazyk dobře zvládají, nerozšířili 
vědění o něco nového – jazyk, kterým se mluví 
jinde. Prvopočátek této výuky zpočátku projde 
i u nás experimentální cestou. Pilotní ročník 
by měl být otevřen dle zájmu počátkem školní-
ho roku. Předpokladem přijetí dětí do této třídy 
bude bezproblémová výslovnost v jazyce čes-
kém. Do této třídy bude přijímán i menší počet 
dětí, z důvodu nutnosti větší individuální péče.“
 V mateřských školách se začaly rozvíjet růz-
né výukové programy cizích jazyků již od roku 
1990. V průběhu let došlo k určitému rozvoji 
a zkvalitnění těchto výukových záměrů. V rám-
ci celodenního vzdělávacího programu, kdy se 
v mateřské škole prolínají všechny činnosti, lze 
bezprostřední cestou zařadit i výuku cizího ja-
zyka. Je to pro dítě nejpřirozenější a nejpřístup-
nější cesta.

Radim Šlachta, místostarosta,
řídící oddělení školství a kulturyPan starosta odhaluje pamětní desku

Rekonstrukce MŠ na Zámostní ulici Foto: Ing. A. Fuchsová
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Upozornění chovatelům psů
na hromadné očkování psů

proti vzteklině
 Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2007 hromadné očkování psů proti 
vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti měsíců.
Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících termínech:

datum hodina k.ú. místo očkování

10. 9. 2007
PONDĚLÍ

15.00—15.30 Hrušov u Lomonosovovy ulice 

15.45—16.45 Koblov u hasičské zbrojnice

17.00—18.00 Antošovice naproti obchodu 

11. 9. 2007
ÚTERÝ

15.00—15.30 Hranečník v prostoru u tramvajové smyčky 

15.45—17.00 Sl. Ostrava Na Jánské — u rest. SENEKA 

17.15—18.00 Sl. Ostrava Kamenec — pod silničním mostem 

12. 9. 2007
STŘEDA

15.00—16.00 Heřmanice u hasičské zbrojnice 

16.30—17.30 Muglinov Liščina — u býv. objektu Svazu chovatelů 

13. 9. 2007
ČTVRTEK

15.00—15.45 Kunčice u hasičské zbrojnice 

16.00—17.00 Kunčičky u objektu Svazu chovatelů 

17.15—18.00 Kunčičky Bořivojova ul., u hasičské zbrojnice

UPOZORNĚNÍ:
Pes musí být zdráv a řádně odčerven a z bezpečnostních důvodů je nutné,
aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.

Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 70 Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, 

cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování.
Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5 Kč.

Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.

Odbor financí a rozpočtu

Užitečné služby Mediačního centra

 Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v městském obvodu Slezská Ostrava během 
podzimní úklidové akce umisťovány na stanoviště pouze na jeden den. V určený den jsou přistave-
ny a následující den jsou odvezeny. Počet stanovišť a přistavovaných kontejnerů nelze navyšovat 
vzhledem k omezené kapacitě kontejnerů.

Odbor TSKZaH
Rozmístění kontejnerů pro sběr objemného odpadu v období od 3. 9. do 13. 9. 2007 

ulice bližší určení
od 3. září do 4. září
Slezská Ostrava 1 Nová osada u ul. Bernerovy

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

od 4. září do 5. září
Antošovice 9 Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov 10 Antošovická Na Tabulkách

11 Lamař křiž s ul. Koblovskou
12 Antošovická u samoobsluhy
13 K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
14 Antošovická U Nové šachty
15 Žabník naproti křiž. Pobřežní
16 Podsedliště
17 Blatouchová naproti domu č.p. 272

od 5. září do 6. září
Muglinov 18 Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

19 Olešní křiž. s ul. Zemanskou
20 Klidná křiž s ul. Slunečnou
21 Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
22 U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
23 Švédská parkoviště u Budoucnosti
24 Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
25 Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

od 6. září do 7. září
Heřmanice 26 Požární u hasičské zbrojnice 

27 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
28 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
29 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
30 Kubínova u domu č. 54
31 Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
32 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
33 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
34 Najzarova naproti domům č.p. 50-52

od 10. září do 11. září
Slezská Ostrava 35 Na Burni křiž. s ul. Na Šestém 

36 Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
37 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
38 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
39 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55
40 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
41 Keltičkova křiž. s ul. Hýbnerovou
42 Zvěřinská u parčíku
43 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 57

od 11. září do 12. září
Kunčice n. Ostravicí 44 Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou

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

Kunčičky 47 Nová osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
48 Pstruží park Nadační
49 Lorišova křiž. s ul. Osadní
50 Polní osada křiž. s ul. Zdaru
51 Rajnochova u domu č. 199

od 12. září do 13. září
Hrušov 52 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

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

Kunčičky 57 Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí 58 Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava 59 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

60 Hradní křiž. s ul. Na Závadě

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí našeho 
úřadu se zabývá problematikou rodin, v nichž 
dochází k rozvratu manželství, nevhodnému 
chování dospělých nebo dětí, domácímu násilí, 
týrání a zneužívání dětí. Lze říci, že vstupuje do 
jednání tam, kde rodina neplní svou funkci, kte-
rá je dána zákonem o rodině. Naším prvořadým 
zájmem je ochrana práv dítěte, a z toho vyplývá 
i snaha spolupracovat se všemi, ať už státními 
nebo nestátními organizacemi, které se mohou 
na řešení této problematiky podílet.
 Jednou z těchto organizací je Mediační cen-
trum, které v Ostravě vzniklo přibližně před 
rokem a zabývá se řešením rodinných a občan-
skoprávních sporů. Pracují zde vyškolení profe-
sionálové, kteří pomáhají zúčastněným stranám 
najít cestu k řešení konfliktů, a výsledkem pak 
může být dohoda, jak se bude problematická 
situace řešit. Na Mediační centrum se mohou 
obrátit např. rodiče, kteří zvažují rozchod spo-
jený s úpravou vztahů k nezletilým dětem, dále 

rodinní příslušníci, kteří potřebují upravit či do-
hodnout různé sporné záležitosti v rámci rodi-
ny, a všichni občané Ostravy, kteří mají zájem 
vyřešit svůj spor či konflikt s druhou stranou. 
Celé jednání je založeno na dobrovolnosti a dů-
věrnosti. Mediaci doporučujeme zejména těm, 
kteří předpokládají, že i do budoucna musí spo-
lu udržovat kontakt, a vzájemný vztah je pro ně 
důležitý.
 Občané, kteří mají zájem o návštěvu Mediač-
ního centra, se mohou obrátit na oddělení soci-
álně právní ochrany dětí, kde jim budou podány 
informace, které je zajímají. Mediační centrum 
mohou navštívit i osobně, sídlí v Ostravě-Ma-
riánských Horách na ul. Jahnově 12. K jednání 
je nutno se vždy dopředu objednat, a to každé 
úterý nebo čtvrtek v době mezi 8–16 hod., na 
telefonním čísle 603 727 498.

Naďa Šupíková
odbor sociálních věcí

V tomto vydání Slezskoostravských novin 
představujeme občanům policisty Obvodní-
ho oddělení Policie České republiky Ostra-
va-Kunčice, kteří plní úkoly ve svěřených 
okrscích služebního obvodu Kunčic nad 
Ostravicí a Kunčičky, a strážníka městské 
policie pro okrsek Kunčičky. V souladu s fi-
lozofií, aby každý občan znal „svého“ poli-
cistu a strážníka, a mohl se na ně s důvěrou 
obrátit, kdykoliv bude potřebovat pomoc, 
je možno využít přímé telefonní spojení na 
Obvodní oddělení Policie ČR na Lešetínské 
ulici v Kunčicích: 974 725 701, nebo e-mai-
lové adresy ovopkunci@mvcr.cz. V případě 
strážníků MP: Služebna městské policie ve 
Slezské Ostravě (Integrované výjezdové 
centrum), Čs. armády 20, tel. 950 735 011.

Poznejte svého policistu a strážníka

KUNČIČKY
 pprap. Martin Karkoška
pprap. Pavla GaldiováKUNČIČKY

strážník MP - okrskář
strážník Jiří Kurtin

e-mailovou adresu najdete na:
www.mpostrava.cz, odkaz okrskáři.

KUNČICE nad Ostravicí
pprap. Martin Bidlák

pprap. Petr Wilde

(Pokračování příště)

Rozmístění kontejnerů
na objemný odpad z domácností



 Vážení občané, řidiči, zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, je stanovena povin-
nost výměny řidičských průkazů vydaných od 
1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměna 
musí být provedena do 31. 12. 2007. 
Které řidičské průkazy podléhají výměně?
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 
12. 1993 (viz vzory):

Typ 1: 1. 7. 1964–1986
Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Typ 2: 1987–1991
Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Typ 3: 1992–1993
Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Proč je vhodné vyměnit si ŘP už dnes?
1.  Řidičský průkaz mi bude vystaven v záko-

nem stanovené lhůtě do 20 dnů.
2.  Řízením vozidla bez platného řidičského 

průkazu se řidič dopouští přestupku podle § 
22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
za který lze uložit pokutu do 2 500 Kč.

Kolik za výměnu ŘP zaplatím?
Nic, výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku.
Kde se výměna ŘP provádí? 
Na odboru dopravně správních činností Magis-
trátu města Ostravy. 
Kam se mám dostavit?
Odbor dopravně správních činností sídlí na ulici 
30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě (bývalá 
UNION BANKA).
Co k tomu potřebuji?
• Doklad totožnosti 
• Řidičský průkaz 
• Jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm
Kdy mohu přijít, jaké jsou úřední hodiny?
Pondělí, středa  8.00–11.30, 12.30–17.00 
Úterý, čtvrtek  7.30–11.30, 12.30–15.30 
Pátek  7.30–11.00 
 Tuto činnost si můžete rovněž objednat na 
konkrétní datum a hodinu (více informací na 
www.esmo.cz nebo na tel. čísle 844 12 13 14).

(Podle materiálu MMO)

 Každý z nás potřebuje čas od času výpis 
z rejstříku trestů. V následujícím článku najdete 
základní informace, jak si počínat při vyřizování 
této záležitosti.
Jak se definuje výpis z rejstříku trestů?
Je to úřední dokument, na kterém jsou vyznače-
ny všechny záznamy z rejstříku trestů.
Jak může občan výpis získat?
V Ostravě lze získat výpis na počkání v budově 
B Krajského soudu na Sokolské ulici č. 16 v Os-
travě, a to v přízemí této budovy vedle podatel-
ny v místnosti č. B 46. Zde se vydávají výpisy 
z rejstříku trestů pouze fyzickým osobám na zá-
kladě žádosti opatřené kolkem v hodnotě 50 Kč. 
Občané si mohou kolek zakoupit přímo v pro-
dejně kolků u vstupu do budovy soudu, místnost 
č. B 49. Úřední doba je zde od pondělí do pátku 
od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 hodin.
Lze si vyřídit tento dokument i tradičním 
způsobem?
Příslušný formulář s žádostí o výpis lze podat 
na všech okresních a státních zastupitelstvích, 
obecních a městských úřadech, na úřadech 
městských obvodů, které vedou matriku, na ma-
gistrátech. V našem obvodě na matrice v příze-
mí slezskoostravské radnice, dveře č. 4. 
Ověřování žádosti
Žádost se podává na předepsaném tiskopise 
a totožnost žadatele se ověřuje podle platného 
osobního průkazu (občanský průkaz, cestov-
ní pas, průkaz o povolení pobytu pro cizince 

apod.). Chybí-li na průkaze některý z následu-
jících údajů: jméno, současné příjmení, rodné 
příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 
státní občanství – předkládá žadatel rodný list, 
eventuálně oddací list. V případě, že za žadatele 
podává žádost jiná osoba, předkládá ji úředně 
ověřenou a přeloženou do českého jazyka.
Jak probíhá zaslání výpisu poštou?
Po ověření žádosti pověření pracovníci výše 
uvedených úřadů zašlou formulář na Rejstřík 
trestů do Prahy, který zpravidla do dvou až tří 
týdnů zašle výpis z rejstříku trestů přímo žada-
teli na určenou adresu.
Jaká je v tomto případě výše správního po-
platku?
Opět je to 50 Kč formou kolkové známky.
Kde lze získat podrobné informace či podat 
stížnost?
Všeobecné informace o podávání žádostí, vy-
řizování a doručování výpisů jsou poskyto-
vány v pracovních dnech na telefonním čísle 
244 006 111. Dotazy nebo stížnosti lze také 
adresovat na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 
Praha 4, případně na elektronickou adresu: 
rejstrik@rejtr.justice.cz.
Je možné vyžádat si výpis elektronickou poštou?
V současné době to není možné, ale formulář 
k žádosti si lze stáhnout z webových stránek 
www.webset.cz/rejstrik-trestu.htm.

(Podle tiskových informací
Ministerstva vnitra ČR).

Slezskoostravské novinyzáří 20073

 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
46/07 29.06.2007 kazeta s hodinkami 30.12.2007
47/07 29.06.2007 kazeta s hodinkami 30.12.2007
48/07 29.06.2007 atrapa videokamery 30.12.2007
49/07 29.06.2007 holicí strojek 30.12.2007
50/07 12.07.2007 2 ks náramkových hodinek 13.01.2008
51/07 14.08.2007 4 ks garážových vrat 15.02.2008

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

Postrádáte ztracenou věc?

POLICIE RADÍVýpis z rejstříku trestů můžete vyřídit na počkání

 Výstavba dálnice D 47 se dostala do závě-
rečné etapy. Projektovaný zavěšený most přes 
Odru se stává skutečností.
 Protože se s takovou elegantní mostní kon-
strukcí jinde na dálnici D 47 nesetkáme, navští-
vili jsme tuto stavbu a zachytili současný stav 
výstavby. Líbil se nám a předpokládáme, že 
bude zajímavý i pro Vás. V rámci výstavby dál-
nice už probíhají konečné úpravy a předpokládá 
se, že termín dokončení výstavby – 1. listopad 
2007, bude dodržen. Karel Slíva, foto: autor

Zavěšený most přes Odru
u Koblova na dálnici D 47

Nezapomeňte na výměnu řidičských průkazů

 Děkujeme firmě SILASFALT Ostrava-Kun-
čice za finanční dar, který umožnil dětem z naší 
mateřské školy pobyt v krásném prostředí Horní 
Bečvy. Za zbývající částku byl dětem pořízen 
dětský nábytek k počítači.
 Firmě MITTAL STEEL OSTRAVA za 
více než královský sponzorský dar, který umož-
nil realizaci obnovy zahrady, trávníku, vznik 
sportovní stěny, opravu altánu a zřízení pro-
tihlukové stěny. Dětem tak vzniká velmi krásný 
kout pro aktivní odpočinek. 

Bc. Markéta Lipová
ředitelka MŠ na Frýdecké ulici v Kunčicích 

Poděkování

 V tomto vydání SON zveřejňujeme první 
část souboru rad PČR, jak chránit majetek před 
majetkovou trestnou činností.
Peníze, doklady, platební karty:
-  Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. 

uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních 
kapsách u kalhot.

-  Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennos-
ti v horní části tašek či kabelek.

- Nenoste své osobní doklady v peněžence.
-  Nenoste u sebe větší finanční hotovost, vyu-

žívejte možnosti bezhotovostního platebního 
styku.

-  PIN-kód mějte zásadně odděleně od samotné 
karty.

-  V případě krádeže platební karty okamžitě 
volejte pobočku banky a kartu nechte zablo-
kovat.

Zavazadla:
- Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.
-  Tašky a batohy, kde máte peníze a cennosti, 

nenoste na zádech.
-  Ženy, noste kabelku pokud možno u těla 

a využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
-  Uložíte-li zavazadlo do nákupního vozíku, 

nespouštějte ho z očí.
-  Nenechávejte v restauracích svá zavazadla 

a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen na 
toaletu.

Jak zabránit krádežím a vloupáním do osob-
ních automobilů:
Zabraňte krádeži svého vozidla:
-  Uzamykáním řadící páky - např. pomocí spe-

cializovaného závorkového zámku.
- Uzamykáním volantu - např. tyč na volant.
- Instalujte do svého vozidla imobilizér.
- Označte si skla automobilu pískováním.
-  Pager – operátor - Vás upozorní až do vzdá-

lenosti 600 metrů, že s Vaším vozem není 
něco v pořádku.

Krádeže věcí z vozidla znesnadní:
- Nalepení bezpečnostních folií na autoskla.
-  Pečlivě uzamykejte vozidlo i při krátkém za-

stavení, klíče nikdy nenechávejte ve spínací 
skřínce.

-  Nenechávejte ve vozidle žádné osobní dokla-
dy, ani doklady od vozu.

-  Ve vozidle nenechávejte žádné věci, byť ne-
patrné hodnoty – zbytečně vzbuzujete zvěda-
vost zlodějů.

-  Vyhýbejte se parkování na nepřehledných či 
zastíněných místech.

-  Věnujte pozornost všem osobám, které se po-
dezřele pohybují kolem zaparkovaných vozi-
del, a to nejen Vašeho!

por. Mgr. Milan Chmura,
skupina podpory kvality (SPK) Policie ČR

městského ředitelství Ostrava

 V letošním roce si Dětský domov na Buko-
vanského ulici ve Slezské Ostravě připomněl již 
60 let svého působení ve prospěch opuštěných 
dětí bez rodičovské péče. Za finančního přispění 
městského obvodu Slezská Ostrava jsme pořá-
dali setkání našich bývalých dětí, dnes již dospě-
lých a samostatných, které prošly naším zaříze-

ním alespoň v posledních třiceti letech. Někteří 
přijeli až z Chomutova.
 Všechny nás potěšilo, že v současnosti žijí pl-
nohodnotný život ve vlastních rodinách, které si 
založili. 
Děkujeme za zájem a pomoc našim dětem.

Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka

60 let nepřetržité péče o děti v Dětském domově

Ve věku 73 let zemřel 
11. 7. 2007 Ing. Jan Svozil, 
bývalý starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava 
v letech 1998–2002, když 
předtím vyvíjel aktivní 
činnost v radě i finanční 
komisi rady obvodu.

Narodil se 23. 4. 1934 v ro-
dině středoškolského profesora, vystudoval klasic-
ké gymnázium a Hutnickou fakultu Vysoké ško-
ly báňské. Poté pracoval až do roku 1998 v Nové 
huti v Kunčicích nad Ostravicí, mimo jiné od roku 
1995 jako vedoucí projektu výstavby minihutě.
 Ve své funkci starosty se velkou měrou za-
sloužil o rozvoj našeho městského obvodu.
 Čest jeho památce!

Zemřel Ing. Jan Svozil

Slavnostní ukončení školního roku pro 
žáky devatých tříd, končící povinnou školní 
docházku, se uskutečnilo v obřadní síni slez-
skoostravské radnice. Členové vedení našeho 
obvodu jim předali drobné upomínkové dár-
ky a pamětní listy. 



 Ozdravný pobyt dětí z MŠ na Keramické ulici 
a z MŠ na Požární ulici se uskutečnil v Omiši – 
letovisku Ruskamen. 
 Děti se vydováděly v průzračném moři a vy-
hrály si pod dohledem paní ředitelky Mgr. Jar-
mily Chlopkové na obrovské terase, která byla 
součástí apartmánového domu. Bohatý program, 

který byl pro děti připraven, okořenily nezapo-
menutelné diskotéky pořádané paní učitelkou 
Petrou. 
 Přítomní rodiče a prarodiče některých dětí 
ocenili zejména pěkné ubytování, čistou pláž, 
výlet na ostrov Brač. Všechny nadchl i rafting 
po řece Cetině, na který je paní ředitelka nená-
silnou formou nalákala. Nelitoval nikdo. Nád-
herné počasí pak bylo bonusem pro všechny.
 Za všechny zúčastněné rodiče a prarodiče 
tímto děkuji paní ředitelce a všem ostatním, kte-
ří se na ozdravném pobytu podíleli!

Jana Pastrňáková, Muglinov
Foto: autorka
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Citát k zamyšlení
-  Život je dost dlouhý, když víš, jak ho 

prožít.                       Seneca

Vybral Ing. Jiří Šárek

Zveme Vás
ZOO Ostrava Vás zve na následující akce:
1. září – PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO (křtiny mláďat, soutěže).
15. září – DEN PRO SENIORY (senioři budou mít po předložení platného průkazu volný vstup).

22. září se uskuteční v Domě chovatelů na Rajnochově ulici v Kunčičkách
výstava drobného zvířectva. Spojení: autobusy č. 21, 22.

Slezskoostravský hrad
Národní divadlo moravskoslezské zde pořádá 15. a 16. září od 15 hodin DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ Václava Klimenta Klicpery – HADRIÁN Z ŘÍMSŮ.
V případě nepříznivého počasí se budou představení konat v Divadle A. Dvořáka nebo v Divadle 
J. Myrona.
21. a 22. září – SLAVNOSTI DŘEVA.
28. září – DEN SLEZSKÉ – akce je pořádána SMO – městským obvodem Slezská Ostrava.

Poděkování ředitelce MŠ Keramická — Mgr. Jarmile Chlopkové 

 Z iniciativy statutárního města Ostravy, 
městských obvodů Slezská Ostrava, Moravská 
Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulvá-
ky a Ostravské ekumeny proběhla 5. července 
na Slezskoostravském hradě za přítomnosti asi 
800 návštěvníků s dětmi akce, připomínající vý-
znamné osobnosti našich dějin – Cyrila a Meto-
děje a Jana Husa. Na oslavě byli přítomni i ve-
doucí představitelé ekumeny a primátor města 
Ostravy Ing. Petr Kajnar. Pro děti byla uspořá-
dána vědomostní soutěž s odměnou pro vítěze. 
Vznikla tak nová tradice, která bude pokračovat 
i v příštích letech. Karel Slíva, Mgr. P. Sikora

SDH z Kunčiček v Kapišové
 Hasiči a hasičky z Kunčiček zavítali 22. 7. 
do Kapišové na Slovensko. Pořádaly se zde 
závody v požárním sportu. Naše družstvo žen 
skončilo na 3. místě a mužů na místě prvním, 
což je jejich čtvrté vítězství v řadě. Chtěl bych 
tímto poděkovat našim členům za vzornou re-
prezentaci, pořadatelům ze Slovenska za vzor-
nou organizaci.
 Náš SDH pořádá 22. 9. od 15 hodin v Kun-
čičkách u HZ závod v požárním sportu. Zvu ob-
čany, aby přišli povzbudit soutěžící družstva.

Mojmír Švajda, starosta SDH Kunčičky
Z činnosti SDH Koblov
 V průběhu letních měsíců se družstva mužů 
a žen SDH v Koblově úspěšně zúčastnila řady 
soutěží v požárním sportu. Nejvíce si ceníme 
umístění na soutěži v Kunčičkách, kde se naše 

Vzpomínková oslava významných osobností našich dějin

 Republikové centrum vzdělávání (RCV) rea-
lizuje projekt „Návrat do práce“ určený lidem se 
základním vzděláním a dlouhodobě registrova-
ným na Úřadě práce. Projekt je financován z Ev-
ropských strukturálních fondů a lidem do něho 
zapojeným umožňuje projít motivačním kurzem 
a následně zvolit rekvalifikaci. Asociace rom-
ských občanských sdružení Moravskoslezského 

kraje (AROS-MK), vedená Petrem Kronesem, 
ve spolupráci s RCV zaměstnala prozatím šest 
absolventů programu. Jedná se o Romy dlou-
hodobě registrované na ÚP. Pět zaměstnanců 
vykonává úklidové práce v obvodu Slezská 
Ostrava momentálně v Kunčičkách na ulicích 
Střádalů, Bořivojově, Škrobálkově a Pstruží. 

Uklízejí obvod

 Senioři z Domu s pečovatelskou službou na 
Hladnovské ulici v Muglinově strávili příjemné 
letní odpoledne na společném setkání ve ven-
kovních prostorách u objektu DPS. Akce byla 
spojena s grilováním klobás a zpěvem. Známé 
melodie a písně nám opět na harmonice mistr-
ně zahráli bratři Ožanovi. Přítomni byli i mís-
tostarosta městského obvodu Slezská Ostrava 
Radim Šlachta a vedoucí odboru sociálních věcí 
Mgr. Zdeněk Matýsek. Všem děkujeme za spo-
lečnou účast a těšíme se na další setkání.

Zaměstnanci oddělení sociálních služeb 
Foto: D. Zamarská

Senioři se bavili

Pobočka ČSOB Slezská Ostrava, Hladnovská 1944, tel.: 595 221 311

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

Otevřeli jsme novou pobočku 

ve Slezské Ostravě

Sbory dobrovolných hasičů informují
mužstva žen i mužů umístila na prvním místě. 
Dále pokračujeme ve zkvalitnění přípravy druž-
stev a zdokonalení techniky, což vyžaduje znač-
né finanční prostředky. Proto chceme poděkovat 
všem sponzorům, bez kterých by naše sportovní 
činnost nebyla možná.
 Hledáme také nové zájemce o tento adrenali-
nový sport. Budete-li mít zájem, přijďte se po-
dívat na pravidelný páteční trénink od 18 hodin 
u hasičské zbrojnice v Koblově, nebo napište na 
e-mail: sdh.koblov@seznam.cz.
 SDH Koblov pořádá také řadu společenských 
akcí pro místní občany. V červnu to byla Letní 
slavnost, v červenci Hasičská, spojená se soutě-
ží hasičských družstev.

Martin Vidura, starosta SDH Koblov
(redakčně zkráceno)

Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Ostrava-Muglinov

si Vás dovoluje pozvat na

VÝSTAVU výpěstků
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN

u příležitosti 50. výročí založení,
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU,

která se bude konat

22., 23. a 24. září 2007

v Kulturním domě v Ostravě-Muglinově

Ze ZŠ na Bohumínské ulici
Družstvo žáků této školy se zúčastnilo v Kob-

lově krajského kola soutěže mladých záchraná-
řů Dokaž, že umíš, pořádané Českým svazem 
civilní ochrany. Deset náročných disciplín, jež 
prověřily teoretické znalosti i fyzickou kondici 
a praktické dovednosti, zvládli nejlépe žáci ško-
ly Dalibor Bonček, Jiří Šveřepa a Monika Žab-
ková, která k umístění v družstvech přidala ještě 
2. místo v jednotlivcích.

Školní rok ve škole pak vyvrcholil slavnost-
ním shromážděním, konaným 29. června již 
tradičně v prostorách tělocvičny. Za účasti zá-
stupců zřizovatele – SMO-městského obvodu 
Slezská Ostrava, školské rady a Sdružení rodičů 
a příznivců školy a pod zvědavým pohledem ob-
jektivu TV FABEX paní ředitelka Mgr. Zdeňka 
Halakucová vyhlásila a vyznamenala osobnosti 
školy – žáky, kteří se pílí a aktivitami nejvíce 
zasloužili o dobré jméno své školy. 

Karel Vůjtek (redakčně zkráceno)


