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Slavnostní otevření mateřských škol
 Slavnostně proběhlo při příležitosti zahájení 
nového školního roku otevření mateřských škol 
na ulicích Zámostní, Bohumínské, Komerční 
a Nástupní, ve kterých v době prázdnin probíha-
ly stavební úpravy. Zúčastnili se jej představitelé 
vedení městského obvodu, starosta Ing. Antonín 
Maštalíř, místostarostové Radim Šlachta a Petr 
Zezulčík, poslanec Parlamentu ČR Ing. Jaromír 
Chalupa a představitelé firem provádějících re-
konstrukce. 

Na startu nového školního roku 2007/2008
 V rámci slavnostního úvodu 6. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Os-
trava 6. 9. 2007 starosta Ing. Antonín Maštalíř 
poblahopřál JUDr. Vítězslavu Blahutovi k jeho 
významnému životnímu jubileu, poděkoval mu 
za zásluhy o rozvoj našeho městského obvodu 
a předal mu obraz s motivy Slezské Ostravy od 
akademického malíře Miroslava Grabovského.
 Následovalo projednávání materiálů dle 
schváleného programu, ve kterém zastupitelstvo 
městského obvodu:
�  mj. vydalo kladné stanovisko k záměru měs-

ta prodat některé části pozemků 
�  vzalo na vědomí „Informativní zprávu o za-

bezpečování stěžejních úkolů radou a odbory 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava za 
období duben-červenec 2007“

�  schválilo „Zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Slezská Ostrava za I. po-
loletí roku 2007“

�  rozpočtová opatření dle předloženého
návrhu

�  rozhodlo mj. o převodu finančních prostřed-
ků z fondu rozvoje bydlení MOb Slezská 
Ostrava ve výši 3 mil. Kč do rozpočtu MOb 
Slezská Ostrava

�  požádat Zastupitelstvo města Ostravy o po-
skytnutí výjimky ze závazného limitu za úče-
lem odepsání pohledávky 

�  o neupotřebitelnosti movitého majetku a jeho 

odpisu z evidence
�  o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ža-

datelům
�  o nabytí darem řadové garáže na pozemku 

p.č. 3916/2, v k.ú. Slezská Ostrava
�  o prodeji pozemků nebo částí pozemků
�  o prodeji podílu ve výši 485/31186 k pozem-

ku p.č. 1471, v k.ú. Slezská Ostrava.

 V následující diskuzi přítomní občané pouká-
zali na problémy v okolí prodejny Budoucnost 
na sídlišti Muglinov, vznikající potíže s byd-
lením v Hrušově, provedení úprav na hřbitově 
v Koblově, nedostatky v domě na Bohumínské 
ulici 136, potíže s parkováním na ul. Bernerově, 
chybějící části chodníků u ul. Koněvovy v Heř-
manicích a u ul. Antošovické v Koblově. Členo-
vé vedení městského obvodu Ing. Antonín Maš-
talíř a Radim Šlachta pak osvětlili postup MOb 
při řešení jmenovaných problémů, včetně infor-
mace o pokračování rekonstrukce domů v Nové 
osadě a přípravách na výstavbu velkoprodejny 
v našem městském obvodě. 
 Plné znění usnesení je k dispozici na inter-
netových stránkách městského obvodu www.
slezska.cz.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti,

tiskový mluvčí
(redakčně zkráceno)

Zveme všechny občany na za-
sedání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 1. listopadu od 15
hodin v Kulturním domě v Mug-
linově. Zasedání je veřejné.

Ze zasedání zastupitelstva

Vzhledem ke stále se v tisku opakujícím dis-
kuzím a úvahám na téma využití areálu bývalých 

V Hrušově spalovna nebude
 Předmětem stavebních úprav v MŠ na Zá-
mostní ulici bylo hlavně rozšíření kapacity škol-
ky o dvě třídy, oprava fasády a střešního pláště. 
V MŠ na Bohumínské ulici byla zřízena nová 

nově. V prostoru za tělocvičnou byla otevřena 
tzv. „třída v přírodě“ a byli zde přítomni vý-
znamní hosté – starosta městského obvodu Slez-
ská Ostrava Ing. Antonín Maštalíř, místostaros-
ta městského obvodu Slezská Ostrava Radim 
Šlachta, náměstek primátora statutárního města 
Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil, a vedoucí od-
dělení školství a kultury ÚMOb Slezská Ostrava 
Mgr. Blanka Gelnarová.
 „Třída v přírodě“ bude v režimu naší školy 
plnit významnou roli z následujících hledisek:

školní družiny, školního sportovního klubu 
a jednotlivých zájmových kroužků

-  vytvoření relaxačního centra dětí v rámci 
ekologické a enviromentální výchovy s dů-
razem na zásady zdravého životního stylu 
a ochrany přírody.

 Konkrétně „třídu v přírodě“ tvoří atypicky 
řešený dřevěný altán o půdorysu 10 x 10 metrů 
určený pro skupinovou výuku dětí a nejrůznější 
dětské hry, soutěže a kvízy, a dále pak travnatá 
oddechová plocha určená pro relaxaci dětí.
 Takto koncipovaná „třída v přírodě“ bude 
plně odpovídat záměrům a principům školního 
vzdělávacího programu naší školy, který byl 
uveden v život od nového školního roku 2007/
2008 a který nese název „Tvořivá škola“.
 Na tomto místě chci vyjádřit své poděkování 
firmě Arcelor Mittal za spolufinancování výše 
uvedené „třídy v přírodě“.

Mgr. František Vrána, ředitel školy

Členové komise ŽP a pracovníci odboru výstavby, ŽP a VH

Otevření „třídy v přírodě“ u ZŠ na Pěší ulici Foto: Mgr. B. Gelnarová

Otevření MŠ na Zámostní ulici Foto: K. Klíma

Hrušovských chemických závodů (SEPO-Exim 
v likvidaci) rozhodli se pracovníci odboru vý-
stavby, ŽP a VH a členové komise životního pro-
středí přímo v místě areálu zjistit současný stav 
a možnou budoucnost. Proto se sešli 15. 8. 2007 
se zástupcem vlastníka areálu Hrušovských závo-
dů - S.P.I.Holdings, a.s., který přítomné seznámil 
s plány na budoucí využití nemovitostí, rozklá-
dajících se na rozloze cca 33 ha. V současné době 
zde společnost AQD-envitest, s.r.o. provádí prů-
zkum pro dekontaminaci s termínem dokončení 
v prosinci letošního roku. Od roku 2008 bude po-
tom prováděna vlastní dekontaminace. Souběžně 
již probíhají demoliční práce. Vzhledem k tomu, 
že nemovitosti závodu nebyly v uplynulých le-
tech minulým vlastníkem udržovány, není u žád-

né z budov už možná rekonstrukce. Bohužel tak 
nenávratně z území Ostravy zmizí další industri-

ální památka. Současný majitel zde plánuje vy-
budovat administrativně-logistické centrum a slí-
bil, že ke konečnému koncepčnímu řešení budou 
přizváni i zástupci městského obvodu.

Radoslava Weissbrodová 
členka Zastupitelstva MOb Slezská Ostrava

-  zpestření a zatraktivnění výchovně vzdělá-
vacího procesu, zejména v jarních, letních 
a částečně i podzimních měsících

-  rozšíření možností mimoškolních aktivit 

výdejna jídel a jídelna pro děti a pro personál 
a vyměněno 10 ks plastových oken, v MŠ na 
Komerční ulici bylo provedeno nové dispoziční 
uspořádání kuchyně, včetně vybavení nerez pro-
gramem, za účelem zvýšení kapacity vařených 
jídel, a úprava dvou stávajících výdejen jídel, 
včetně zázemí pro personál. Úpravy v MŠ na 
Nástupní ulici se týkaly umývárny a sociálního 
zařízení pro personál a pro děti. Náklady na pro-
vedené úpravy ve výši cca 16 mil. Kč byly hra-
zeny z půjčky poskytnuté statutárním městem 
Ostrava ve výši 9 mil. Kč a zbývající prostředky 
zabezpečil městský obvod Slezská Ostrava.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti,

tiskový mluvčí

Otevření „třídy v přírodě“ u ZŠ na Pěší ulici
 Skutečně netradičně přivítali nový školní rok 
pedagogové a žáci ze ZŠ na Pěší ulici v Mugli-
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Dávky pomoci v hmotné nouzi 
a stavební spoření

 V nedávné době přinesl jeden ze sdělovacích prostředků zprávu, že byla trestně stíhána žena, 
která pobírala dávky pomoci v hmotné nouzi a zároveň měla založeno stavební spoření.
 O bližší údaje k této problematice jsme požádali Mgr. Ivanu Adamcovou z odboru sociál-
ních věcí:
 „Občané, kteří žádají o dávky pomoci v hmotné nouzi, musejí na předepsaných tiskopisech 
vyplňovat údaje, které slouží k posouzení jejich nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Jed-
nou z příloh těchto žádostí je také Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech. 
V tomto prohlášení občan uvádí, zda vlastní či nevlastní movitý nebo nemovitý majetek, jestli má 
hotovost přesahující 1000 Kč, vklady na účtech, cenné papíry a také skutečnost, zda má založeno 
stavební spoření nebo kapitálové životní pojištění.
 Při posuzování majetku se vychází z prohlášení osoby nebo prohlášení o majetkových po-
měrech osob společně posuzovaných. Důležité je zjištění, zda osoba nebo některá ze společně 
posuzovaných osob má uzavřeno stavební spoření. V takovémto případě je nezbytné, aby tato 
osoba či tyto osoby předložily v rámci žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi přehled o výši 
částky na stavebním spoření s tím, že by z dokladu mělo být zřejmé, kolik by činila peněžní část-
ka, získaná ze zrušeného stavebního spoření před datem jeho smluvního ukončení, tj. po odpočtu 
státního příspěvku, procenta výnosů a poplatku za dřívější vypovězení tohoto spoření. Pokud by 
tato částka byla vyšší než desetinásobek částky životního minima společně posuzovaných osob, je 
nezbytné, aby žadatel o dávku učinil prokazatelné kroky ke zrušení stavebního spoření a k jeho 
následnému využití pro zabezpečení vlastních základních životních podmínek a podmínek osob 
s ním společně posuzovaných. Do doby vyplacení částky stavebního spoření jsou osobě (společně 
posuzovaným osobám) při splnění všech ostatních podmínek poskytovány dávky pomoci v hmot-
né nouzi. Obdržená částka stavebního spoření je následně považována za majetek.
 V případě, že výše příjmu, kterou by bylo možné získat ze stavebního spoření při podání žá-
dosti o dávku pomoci v hmotné nouzi, by byla nižší než desetinásobek částky životního minima, 
bude dávka pomoci v hmotné nouzi při splnění všech zákonných podmínek poskytována po dobu 
6 měsíců a po uplynutí této doby musí občan požádat o zrušení stavebního spoření a jeho vypla-
cení. Pokud žadatel tak neučiní, nebo nevyužije prostředky z vyplaceného stavebního spoření 
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nákladů na bydlení, má se za to, že 
nevyužívá majetek pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním, a pak je možné žádost zamítnout nebo 
dávky pomoci v hmotné nouzi odejmout. Tento postup se používá také v případě kapitálového 
životního pojištění.“

Poděkování

POLICIE RADÍ

 Dnem 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, al-
koholem a jinými návykovými látkami, který 
s sebou přinesl mj. řadu změn v dostupnosti 
a užívání tabákových výrobků. S tím došlo rov-
něž k rozšířením oprávnění strážníků postihovat 
prohřešky proti zákonu v této oblasti, ať už se 
jedná o neoprávněný prodej tabákových výrob-
ků osobám mladším 18 let, nebo způsobem od-
porujícím zákonu, či kouření na místech, kde je 
to zákonem zakázáno. 
 Vladimíry Kejdové, tiskové mluvčí ředi-
telství MP Ostrava, jsme se zeptali, zda je 
porušování tohoto zákona časté.
 Bohužel musím konstatovat, že v průběhu 
prvního pololetí letošního roku řešili strážníci 
Městské policie Ostrava celkem 11 417 přestup-
ků, kdy lidé kouřili na místech zákonem zakáza-
ných. Strážníci za ně uložili 3 365 pokut v cel-
kové výši 316 840 Kč. Na území městského 
obvodu Slezská Ostrava zjistili 959 přestupků.

Mohla byste blíže specifikovat, kde je tedy 
kouření zakázáno?
 Je zakázáno kouření na veřejných místech, 
jako jsou prostředky veřejné dopravy, nástupiš-
tě, přístřešky a čekárny veřejné silniční a dráž-
ní dopravy a městské hromadné dopravy, dále 
ve školách, v kinech, divadlech, koncertních 
a výstavních síních, ve sportovních halách, ve 
zdravotnických zařízeních, v budovách nejrůz-

nějších úřadů. Tedy všude tam, kde se pohybují 
lidé a kde není pro kuřáky vyhrazen zvlášť upra-
vený prostor. Kouření na uvedených místech je 
posuzováno jako přestupek a je strážníky dů-
sledně postihováno. Jedná se totiž o přestupky, 
které se dotýkají zdraví občanů, a ti, kteří se jich 
dopouštějí, projevují větší či menší míru nezod-
povědnosti a bezohlednosti, neboť své spoluob-
čany v podstatě nutí stát se pasivními kuřáky. 

Kde jsou občané pokutováni za tento přestu-
pek nejčastěji?
 Nejčastěji strážníci městské policie řeší kou-
ření na zastávkách městské hromadné dopravy. 
Jako porušení zákona je v těchto případech po-
suzováno kouření v čekárnách a pod přístřešky 
na zastávkách, na nástupních ostrůvcích a v pro-
storách, vymezených pro zastavení autobusu 
nebo tramvaje, kde se zdržují cestující, čekající 
na svůj spoj.

Jaká je výše uložené pokuty?
 Za kouření na místech, kde je to zákonem 
zakázáno, lze uložit pokutu ve výši maximálně 
1 000 Kč na místě v blokovém řízení. Pokud by 
takový přestupek řešil správní orgán, lze uložit 
maximální pokutu ve stejné výši, avšak sankce 
je navýšena o poplatek za správní řízení ve výši 
1 000–6 000 Kč.

Děkuji za rozhovor.
(míč)

Potom právě Vám jsou určeny následující in-
formace:
 Žádost o osvědčení rodného čísla podává 
nositel rodného čísla, popřípadě jeho zákonný 
zástupce. Kromě nich má tuto možnost také 
zástupce žadatele, který se prokáže příslušnou 
plnou mocí.
 Žádost musí obsahovat následující údaje: 
jméno, příjmení, datum narození, místo a okres 
narození nositele rodného čísla a důvod žádosti 
o osvědčení rodného čísla, adresu místa trvalé-
ho nebo jiného pobytu, datum sepsání žádosti, 
podpis žadatele nebo zákonného zástupce, který 
žádost o osvědčení rodného čísla podává.

Nemůžete prokázat své rodné číslo žádným dokladem?

Pan starosta obdržel v minulých dnech od 
Heleny Česelské z Pustkovce dopis následující-
ho znění:

Vážený pane starosto,
dovoluji si Vám i Vaší paní zástupkyni poděko-
vat za snahu řešit problémy s nekontrolovaným 
množením psů a s jejich následným týráním. 
Je to velký problém nejen Vašeho obvodu, ale 
myslím si, že jste jedni z mála, kteří s tím hod-
láte něco udělat. 

Je vidět, že máte soucit se zvířaty a není Vám 
jejich osud lhostejný. Velmi se přimlouvám 

 Využít je možno tel. spojení na Integrované výjezdové centrum, Čs. armády 20, Slezská 
Ostrava, 950 735 011, e-mailovou adresu najdete na: www.mpostrava.cz, odkaz okrskáři.

Poznejte svého strážníka

LIŠČINA – HRUŠOV
 Strážník okrskář
Martin Šturman

ANTOŠOVICE
Strážník okrskář

Jiří Čermák

(Pokračování příště)

Pozor na kouření na zakázaných místech

Jak zabránit vloupání do domů, bytů a re-
kreačních objektů:
-  Dům se musí celodenně zamykat. To je zá-

kladní předpoklad prevence. Je to filtr, který 
eliminuje příležitostné pachatele.

-  Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh 
lidí (nájemníci, doručovatelka, rodina atd.).

-  Za vpuštění do domu musí zodpovídat dospě-
lá osoba.

-  Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodr-
žování pořádku a také dostatečně funkční 
osvětlení společných prostor.

Vlastní zabezpečení domu předpokládá pro-
vedení nezbytných úprav:
-  Stavební úpravy vstupních dveří domu.
-  Zabezpečení vstupních dveří a instalace kva-

litního bezpečnostního uzamykatelného sys-
tému.

-  Zabezpečení přízemních okenních otvorů 
domu pomocí mříží, bezpečnostních fólií, 
uzamykatelných uzávěrů a kování.

-  Instalace bytových ovladačů zámku domov-
ních dveří.

-  Instalace druhých dveří až za prostor poštov-
ních schránek.

-  Uzamykání společných prostor (sklepy, ko-
čárkárny, komory).

-  Zabezpečení stávajících bytových dveří ná-
jemníků či jejich výměna za dveře bezpeč-
nostní.

-  Zasklení lodžií a balkonů.

-  Další bezpečnostní opatření (elektronické 
systémy, kamery).

Praktické rady občanům:
-  Nezveřejňujte své majetkové poměry.
-  Nezveřejňujte předčasně informace o delším 

odjezdu.
-  Před odjezdem na dovolenou přerušte donáš-

kové služby (např. noviny do schránky).
-  Zkontroluje před odchodem zabezpečení 

oken a dveří.
-  Při odjezdu nezatahujte rolety a závěsy.
-  Při odjezdu klíče svěřte spolehlivé osobě 

(např. sousedovi, rodinnému příslušníkovi).
-  Zdokumentujte své cenné věci (seznam, foto-

grafie atd.).
por. Mgr. Milan Chmura

komisař SPK MŘ Ostrava
skupina podpory kvality (SPK) Policie ČR

městského ředitelství Ostrava

Oprava ulice U Jeslí v Muglinově
 Koncem srpna byla dokončena oprava této 
ulice, která zahrnovala odvodnění komunika-
ce včetně kanalizačních vpustí, dále pokládku 
asfaltového koberce a zámkové dlažby na jed-
nostranném chodníku šířky cca 2 m. Byly také  
opraveny kanalizační šachtice. Náklady  ve výši  
5 100 290 Kč byly hrazeny z rozpočtu našeho 
obvodu.

Podle materiálu investičního odboru

 Odbor majetkové správy městského obvodu 
Slezská Ostrava oznamuje žadatelům o nájem 
obecních bytů, kteří si podali žádosti u městské-
ho obvodu Slezská Ostrava v uplynulých letech, 
že dnem 17. 8. 2007 bylo zrušeno pořadí a vede-
ní žádostí.
 Rada městského obvodu na svém jednání 16. 
srpna svým usnesením č. 905/18 zrušila Zása-
dy pro evidenci a výběr uchazečů o nájem bytů 
v majetku statutárního města Ostravy - městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. 
 Uvolněné byty budou nadále přidělovány 

formou výběrového řízení, případně mimořád-
ným přidělením bytu, bude-li se jednat o zájem 
obce, nebo o tíživou sociální situaci žadatelů. 
Žádosti přijaté v uplynulých letech budou skar-
továny.
 Aktuální přehled o výběrových řízeních na 
nájem obecních bytů najdete na úřední desce 
úřadu nebo na internetových stránkách www.
slezska.cz (odkaz úřední deska).

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti,

tiskový mluvčí 

Pořadník uchazečů o byt byl zrušen

za to, aby se počty psů v rodinách a péče o ně 
kontrolovala. Také za přimlouvám za to, abyste 
„z moci úřední“ pomohli paní Synkové (pozn. 
redakce: má v Heřmanicích útulek pro psy) s je-
jími problémy při péči o opuštěné psy. Je neuvě-
řitelně obětavá, neznám nikoho, kdo toho tolik 
a zcela nezištně udělal a stále dělá pro psy jako 
ona. A potřebuje i pomoc okolí, nejen fyzickou, 
ale i psychickou. A velkým povzbuzením pro ni 
byl Váš přístup k celé problematice, za což Vám 
velmi děkuji. Věřím, že ji i nadále budete pod-
porovat a v mezích možností pomáhat.

Vyplněnou žádost je nutno zaslat na adresu:

Ministerstvo vnitra 
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4

 Tato žádost podléhá správnímu poplatku ve 
výši 100 Kč. Lze jej uhradit formou kolkové 
známky nebo převodem na příjmový účet Mi-
nisterstva vnitra ČR (v tomto případě je nutno 
kontaktovat odbor správních činností tohoto mi-
nisterstva).

Odbor TSKZaH informuje
 Již v loňském roce bylo zahájeno vymalování 
zděných čekáren MHD. Nyní je takto upraveno 
36 čekáren z 59 zděných. Náklady na nátěr jedné 
čekárny činí 10 000 Kč.
 Nedávno byly dokončeny práce na opravě 
vjezdu a vstupu na Ústřední hřbitov z ulice Na 
Najmanské, které si vyžádaly náklady ve výši 

240 000 Kč. Návštěvníci tak jistě ocení bezpeč-
nější chůzi po chodníku ze zámkové dlažby. 
Z tohoto důvodu byla začátkem září rovněž za-
hájena oprava chodníků při vstupu do tohoto 
hřbitova - od kostela.

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru TSKZaH



Ve školním roce 2007/2008 si připomeneme 
100. výročí založení hudební školy ve Slezské 
Ostravě. Od svého založení profesorem Edvar-
dem Rundem až po současnost zaznamenala 
škola změny nejen ve svém názvu, ale také v na-
bídce vyučovaných oborů. Během historie zde 
působila řada významných uměleckých osob-
ností Ostravska a mnoho jejich pokračovatelů 
zde získalo základy pro svou uměleckou dráhu. 

Na úspěchy minulých let navazujeme i v sou-
časnosti. V uplynulém školním roce výrazně 
reprezentovali školu žáci a komorní soubory 
v soutěži ZUŠ, v Mezinárodní kytarové soutěži 
Zruč nad Sázavou a v soutěži Hradecké guitar-

reando. Na základě těchto úspěchů získalo trio 
ve složení Alena Karkošková, Sebastian Urba-
nec a Daniela Zarodňanská mimořádnou pří-
ležitost vystoupit v pořadu Koncert na kurtech 
21. 9. 2007, který v přímém přenosu vysílala 
ČT Ostrava. Ve škole už řadu let působí také 
hudecká muzika Cvrčci, jež je pro své kvality 
uznávána nejen na poli základních uměleckých 
škol. Její častá a úspěšná prezentace na význam-
ných folklorních festivalech vyvrcholila samo-
statným pořadem Z hor a dolin, který 4. 4. 2007 
v přímém přenosu vysílal ČR Ostrava. 

V jubilejním školním roce připravuje ZUŠ E. 
Runda celou řadu koncertů a akcí. První z nich 
bude rozhodně výjimečnou akcí v historii školy. 
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní koncert 
nejúspěšnějších žáků školy minulých let Marti-
ny Bačové a Jana Martiníka s Janáčkovou fil-

harmonií v Ostravě, který se uskuteční v rámci 
4. ročníku Svatováclavského hudebního festiva-
lu ve středu 10. 10. 2007 v 18 hod. v evange-
lickém kostele v Ostravě. Místo konání je pro 
tuto akci velmi důstojné i skutečností, že tento 
kostel byl otevřen a vysvěcen rovněž před 100 
lety. Záštitu nad koncertem převzala náměst-
kyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní 
PhDr. Jaroslava Wenigerová. 

Dalším počinem v roce 100. výročí je vydání 
pamětní publikace a CD Kdo hraje, nezlobí – 4, 
na kterém se představí nejlepší žáci školy sou-
časnosti.  Alice Zábranská, ředitelka školy

Foto: archiv školy

 Občanské sdružení Vzájemné soužití ve 
spolupráci s Policií České republiky pořádalo 
o prázdninách na Krásné letní dětský stanový 
tábor pro děti, které pocházejí ze sociálně zne-
výhodněného prostředí. Tábora se účastnily také 
děti z komunitních center Hrušov, Liščina a Zá-
rubek .
 Tábor se konal za podpory MMO, MPSV, 
Úřadu vlády, MŠMT a odboru sociálních věcí 
ÚMOb Slezská Ostrava, kterým tímto děkujeme 
za jednorázové příspěvky. Táborovou základnu 
v obci Krásná nám zapůjčila pionýrská skupina 
Trend. 
 Děti se věnovaly různým aktivitám. Celotá-
borová hra pod názvem Barevný svět aneb pu-
tování Romů z Indie do Česka byla zaměřena na 
multikulturní výchovu. 
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Tábor na Krásné

Odkládání odpadů na černé skládky – letitý 
problém, se kterým se potýkají snad všechny 
obce v naší republice, trápí i náš obvod. Ti, kte-
ří nepovolené skládky zakládají nebo rozšiřují, 
by si však měli uvědomit, že páchají přestupek 
a hrozí jim sankce až do výše 50 000 Kč. Ne-
spoléhají však mnohdy na lhostejnost případ-
ných svědků své odsouzeníhodné činnosti? Jistě 
ano. A přitom by k částečnému řešení tohoto 
problému stačilo, aby všichni, kteří si nepřejí 
mít z přírody smetiště, nenechali znečišťovatele 
životního prostředí bez povšimnutí konat. Stačí, 
když s patřičným svědeckým doložením nahlásí 
původce černé skládky buď strážníkům městské 
policie nebo na náš úřad vedoucímu oddělení 
civilněprávních činností Bc. Karlu Kosmáko-
vi, který už udělil původcům černých skládek 
značně vysoké pokuty. Sám k problému říká: 
„Zakládat černé skládky nebo je rozšiřovat je 
protiprávní. Nezákonným jednáním je tedy i to, 
když někdo na již existující skládku odpad při-
dává. Následně mu pak nikdo nevěří, tvrdí-li, že 
skládku nezaložil. Majitel znečistěného pozemku 
po něm může vymáhat odklizení celé skládky za 
značně vysoké náklady. Jen pro ilustraci, nákla-
dy na odklizení jedné menší skládky se šplhají 
do řádů stovek tisíců korun, v případě přidání 

nebezpečných odpadů i do milionů korun. Z ří-
zení provedených na zdejším úřadě vyplynulo, 
že vyvezení stavební sutě v přívěsném vozíku 
o rozměrech cca 1,2 x 2 metry na skládku stojí 
necelých 500 Kč. Za přestupek dle paragrafu 47 
odstavce 1 písmene h) přestupkového zákona, 
tj. založení skládky nebo odložení odpadu mimo 
vyhrazená místa, lze uložit pokutu stonásobně 
vyšší. Ti, kteří se zástupcem úřadu spolupracují 
na objasnění případu, dostávají pokutu nižší.“

Statutární město Ostrava vynakládá značné 
finanční prostředky na pravidelné rozmisťování 
velkoobjemových kontejnerů v Ostravě, nevy-
jímaje ani náš obvod, kde jich bylo v loňském 
roce přistaveno 319. Další náklady a značné 
úsilí ze strany dělníků na čistění města nebo ob-
čanů, vykonávajících obecně prospěšné práce, 
vyžaduje vyčistění a úklid alespoň největších 
černých skládek. Bohužel, i po jejich úklidu 
vznikají další a další...

Je mnohdy až s podivem, kolik energie musejí 
původci černých skládek vynaložit na to, aby se 
zbavili nepotřebných věcí a zavezli je na místa, 
kde hyzdí přírodu a poškozují životní prostředí. 
Co jim asi brání v tom, aby zajeli mnohdy o pár 
metrů dál a odpad zdarma odložili ve sběrných 
dvorech? (míč)

Vysoké pokuty za zakládání černých skládek

100 let ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě

 Odbor technické správy budov zajistil na 
podkladě požadavku odboru technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů opravu dvou již 
nefunkčních a nevyhovujících vstupních bran 
u hřbitova v Heřmanicích. Přiloženou fotogra-
fií se chceme se všemi občany našeho obvodu 
pochlubit výsledkem této spolupráce a jsem pře-
svědčen, že se tímto podařilo zlepšit i celkový 
vzhled kostela a hřbitova v této městské části. 
V následujících letech bychom chtěli postupně 
zajistit opravy i ostatních nefunkčních a zastara-
lých bran na ostatních hřbitovech na území ob-
vodu. Ing. Josef Hykl, vedoucí odboru TSB

Oprava brány na hřbitově v Heřmanicích

Zemřel Jaromír Vlček
Ve věku nedožitých 91 let zemřel 17. srp-

na Jaromír Vlček, bývalý kronikář našeho 
obvodu a archivář úřadu. Laskavý, vstřícný 
a poctivý člověk - tak jej charakterizovali 
všichni, kteří jej znali. Rodák ze Zvěřiny, 
kde se narodil 10. října 1916, zasvětil téměř 
celý svůj život práci ve školství a kultuře. Po 
studiu na učitelských ústavech v Příboře a ve 
Slezské Ostravě učil nejdříve v obecné chla-
pecké škole a po válce pracoval jako školní 
inspektor a vedoucí odboru školství a kultu-
ry Národního výboru v Ostravě. Ani po od-
chodu do důchodu v roce 1977 nesložil ruce 
v klín a vypomáhal jako kulturní pracovník 
v ZOO a v Obvodním kulturním středisku 
ve Slezské Ostravě. V letech 1993 - 2000 byl 
archivářem ve slezskoostravské radnici. Po 
splnění povinností na pracovišti vypomáhal 
seniorům z okolí svého bydliště.

Poslední léta strávil v Penzionu na Bohu-
mínské ulici.

Životním krédem pana Vlčka bylo: pomá-
hat lidem všude tam, kde to jde, a žít v soula-
du se svým svědomím.

Se zesnulým se rodina rozloučila v úz-
kém rodinném kruhu.

Čest jeho památce. 

 Foto: arch v

 V rámci tábora proběhl také den s policií. Po-
licisté městského ředitelství PČR Ostrava před-
vedli dětem ukázky jejich náročné práce.

Simona Fojtíková
(redakčně zkráceno)

Velmi mne zaujal článek v měsíčníku Ost-
ravská radnice s názvem: Nový fenomén: pen-
dolínová turistika – návštěvníky lákají technic-
ké památky. Je dobře, že se o turistice v Ostravě 
diskutuje. Vždyť turistika je, jak známo, jednou 
z možností přílivu peněz do pokladny města 
i podnikatelských subjektů. Jsem přesvědčen, že 
je skutečně asi zapotřebí udělat „řádnou inven-
turu“ – rozbor možností v Ostravě, v jednotli-
vých městských obvodech. Každá městská část 
má určitě nějaké zajímavosti, kolem kterých 
denně či občas chodíme a neuvědomujeme si, 
že při trošce fantazie by mohly být příspěvkem 
do fondu turistiky. I to málo lze upravit, popsat, 
rozvinout podle dané lokality. Jen příklad: Slez-
skoostravský hrad - stále se kolem něho cho-
dilo, jezdilo, i pokusy podnikatelské zde byly 
zneužity. Setkal jsem se s názorem, co s tako-
vou ruinou – no a sami občané vidíte – dnes si 
nedovedeme kulturně-společenské aktivity bez 
hradu představit. 

V našem obvodě se nachází halda Ema s výš-
kou 315 m n. m. Z ní je nádherný rozhled po kra-
jině. Dole pod haldou se nachází Trojické údolí 
– pokusy o jeho využití byly učiněny před tuším 
30–40 lety, naposledy začátkem 90. let. Bylo 
by zde možné provozovat adrenalinové sporty 
a zároveň by tudy mohla vést turistická trasa:  
ZOO–Ema–Trojické údolí–hrad–budoucí Karo-
lina, anebo přes „slezskoostravský Barrandov“ 
Keltičkovou ulicí, soukromé muzeum Keltič-
kova kovárna a kolem slezskostravské radnice 
(bude tam v suterénu do roka galerie) přes Most 
M. Sýkory na hrad podél řeky Ostravice.

Soutok Odry a Ostravice nebo Lučiny a Os-
travice – každý soutok dvou řek je zajímavý 
z vodohospodářského či krajinného hlediska. 
A co využití řek pro vodní turistiku i turistiku 
cyklo? Pokud vím, o tom se vede diskuze ně-
kolik let! Vhodné by bylo vybudovat půjčovnu 
loděk, jez atd.

Dále je zmínka o tom, že v Ostravě chybí au-
tocamp. Slezská Ostrava nabízí místo u Koblov-
ských rybníků, kde by mohl být umístěn i pří-
městský tábor. Možnost rybaření a odpočinku 

Turistický ruch v Ostravě
nabízí Heřmanický rybník. V Kunčičkách se 
nachází Gorkého sad, vhodné místo pro oddech 
a sportovní vyžití, vedle je bývalá šachta Ale-
xander s dvěma těžními věžemi. Dvorem – láv-
kou by ji bylo možné vhodně propojit s šachtou 
Hlubinou a technickou památkou VŽ Vysoké 
pece. Podle tisku má budoucnost, což je dob-
ře....

A to je jen část pouze z městského obvo-
du Slezská Ostrava. Nechceme se všichni nad 
tím zamyslet? Zanechejme naší mladé genera-
ci něco, na čem můžeme dále stavět v nových 
budoucích podmínkách pro lepší život, zábavu 
a odpočinek.

Nakonec si dovolím znovu zopakovat dopo-
ručení – udělejme si všichni inventuru a zkusme 
vytypovat místa, objekty vhodné jako základ 
pro postupný možný rozvoj turistiky v Ostravě. 
Je dobře, že máme dostatek technických pamá-
tek jako odkaz části naší historie.

Ing. Jiří Šárek,
člen Zastupitelstva MOb Slezská Ostrava

Krmáš v Koblově
 V Koblově se „kermáš“ slaví první nedě-
li po svátku sv. Michala. Původ „kermáše“ 
byl údajně spjat se starým zvykem, kdy měla 
každá obec své pastvisko, a koně, kravky, 
bravci a husy tam zůstávali až do mrazů. 
Počátkem listopadu pak slavila každá obec 
„honěni stada do dědiny“, kdy šla mládež 
s hudbou na pastvisko a za výskání a zpě-
vu hnala dobytek domů. Tam hospodyně 
vystrojily pro chasu dobré pohoštění i s vý-
služkami. Večer hrála v hospodě krmášová 
muzika a tancovalo se do rána. Na „kermáš“ 
dojely do dědiny i kolotoče, všude bylo plno 
bud (stánků) s pitím i paskudami (cukrovin-
kami). Mládež provolávala větu: „kermáš je 
náš!“
 Pozvaní hosté ze vzdálenějších míst při-
jížděli obyčejně v košatinách (spřežení v ko-
šovém voze) a zámožnější v bryčkách a ko-
čárech. PhDr. M. Prokešová, Ph.D.

 Tak jako v loňském roce i letos se obracíme 
na zahrádkáře a pěstitele okrasných cibulovin, 
kterým se urodilo velké množství těchto květin. 
Pokud byste před zazimováním cibulek chtěli 
případně redukovat jejich počet, prosíme Vás, 
abyste je nevyhazovali. Rádi Vaše přebytky při-
jmeme a využijeme k další dosadbě botanické 
části areálu zoologické zahrady. Označené ci-
bulky můžete kdykoli přivézt na vrátnici zoo. 

Citáty k zamyšlení
-  Pesimista je optimista, který si to všech-

no znovu promyslel. /Murphyho zákon/

-  Kdo se udržuje v pohodě, nemá proč umí-

rat. /francouzské přísloví/

Vybral Ing. Jiří Šárek

Než do kompostu raději do ZOO
Loni se nám sešlo na 70 odrůd tulipánů s květy 
nejrůznějších tvarů a barev, které krášlily místa 
kolem výběhu lam a medvědů.
 Minulým i budoucím dárcům velmi děkuje-
me. Šárka Kalousková, tel. 596 241 269

Severomoravská
plynárenská, a.s.,

upravuje od 1. října 2007 ceny zemního 
plynu pro zákazníky kategorií: domácnos-
ti, maloodběratelé a střední odběratelé.
 Pro zákazníky z kategorie domácností do-
chází ke zvýšení v průměru o 4,0%. Průměr-
né zvýšení ceny u ostatních zákaznických 
kategorií je následující: maloodběratelé 4,4% 
a střední odběratelé 4,6%.
 Ceníky zemního plynu platné od 1. 10. 
2007 pro všechny kategorie zákazníků SMP 
budou umístěny v zákaznických kancelářích 
a na internetových stránkách společnosti 
www.rwe-smp.cz.

zákaznická linka: 840 113 355
e-mail: info@rwe.cz

Přij�te si zacvičit jógu
Bolí Vás záda? Špatně se Vám dýchá?

Trpíte napětím a stresy?
Přijďte si zacvičit jógu a zlepšit svou duševní 

a fyzickou kondici.
Kam? Do Kulturního domu Na Druhém

v Muglinově.
Cvičí se každé úterý od 16.15 do 17.45 hodin.

Bližší informace získáte na tel. čísle 
596 244 897, 723 270 898.

Foto: Ing. T. Dušek



 Řadu úspěchů mají za sebou žáci ZUŠ v Mug-
linově. Dominik Gurský se účastnil spolu s ostat-
ními žáky výtvarného oboru II. ročníku meziná-
rodní výtvarné soutěže Velehrad 2007 „Cestou 
dvou bratří“. Akci zaštítili arcibiskup olomoucký 
Mons. Jan Graubner, Livia Klausová a hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš. Svou prací s ná-
zvem „Cyril a Metoděj putují na Moravu“ se za-
řadil mezi nejlepší a byl přizván dne 4. 7. 2007 
k předání pamětního listu a účasti na „Dnech 
lidí dobré vůle“ na Velehradě. Vítězný obrázek 
je zařazen v katalogu všech vítězných prací.
 V mezinárodní výtvarné soutěži XII. ročníku 
„Hudba a já“ postoupil do finále všech vítězných 
prací (z celkového počtu 4 000) Albert Hodina. 
Byl přizván na slavnostní vernisáž do Muzea hl. 

města Prahy k předání ocenění.
 Oběma žákům blahopřeji a oceňuji jejich 
zodpovědný přístup k řešení zadaného tématu. 
Zvláště potěšující je skutečnost, že Dominik 
Gurský i Albert Hodina ve školním roce 2006/
07 úspěšně reprezentovali naši školu dvakrát. 
Vynikající úspěch zaznamenali rovněž ve III. 
mezinárodní výtvarné soutěži „Vánočná pohĺad-
nica“, kde získali z došlých 3 429 prací žáků ze 
sedmi zemí světa 1. a 2. místo.
 ZUŠ v Muglinově tak získává další význam-
ná ocenění činnosti výtvarného oddělení.

Mgr. Eva Pilařová, ředitelka školy
 Ke studiu výtvarného a hudebního oboru při-
jímáme nové zájemce pro školní rok 2007/08.

tel. 596 244 999, 736 123 072
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 9. října 2007.
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Zveme Vás
13. až 14. října proběhne na Slezskoostravském hradě HRADNÍ HODOKVAS SE STŘEDO-
VĚKOU KUCHYNÍ.

ZOO Ostrava pořádá v říjnu následující akce:
7. října – DEN ZVÍŘAT (křtiny mláďat, soutěže)
25. října – DRAKIÁDA V ZOO
28. října – VÝLOV RYBNÍKA – Návštěvníci budou moci nejen sledovat samotný výlov, 
ale také si některou z vylovených ryb budou moci koupit (půjde zejména o kapry, tolstolobiky 
a amury). Začátek v 11.00 hodin.

Úspěchy žáků ZUŠ v Muglinově

Knihovna na Hladnovské ulici 49, Ostrava-
-Muglinov:
Tel. 596 248 123, hladnovska@kmo.cz
Pondělí 9–12 13–18 hodin
Úterý 9–12 13–16 hodin
Čtvrtek 9–12 13–18 hodin
Pátek 9–12 13–16 hodin
K dispozici je internet.

Knihovna na Vrbické ulici 133, Ostrava-Heř-
manice:
Tel. není /informace na tel.čísle 596 248 123
hermanice@kmo.cz
Úterý 8–11.30 12–17 hodin
K dispozici je internet.

Obdivuhodné 
agáve

Knihovna na Holvekově ulici 44, Ostrava-
-Kunčičky:
Tel. 596 237 155, kuncicky@kmo.cz
Úterý 9–12 12.30–17 hodin
Čtvrtek 9–11 11.30–15 hodin
K dispozici je internet.

Informace o všech knihovnách získáte v ob-
vodní knihovně na Hladnovské ulici 49, telefon-
ní číslo 596 248 123, www.kmo.cz

Jarmila Gunčagová
knihovnice

Zveme Vás do knihoven

 Manželé Jaloviecovi v Antošovicích za-
žili letos neobvyklou událost na své zahradě. 
Po 48 letech trpělivého pěstování jim vyrostlo 
a vykvetlo agáve. Květináč s rostlinou váží cca 
100 kg a ostny byly nemalé. Agáve rostlo v le-
tošním roce tak rychle, že během několika mě-
síců dosáhl kmen výšky cca 6 m, přičemž denní 
přírůstek byl kolem 15 cm. Na vrcholu se rozvi-
nul krásný tropický květ.
 Jelikož tato rostlina kvete jedenkrát za život, 
dává do růstu veškerou sílu a pak odumírá. O té-
to události se psalo v mnoha denících a Česká 
televize o ní natočila šot.
 V současné době rostlina odumírá. Manželé 
Jaloviecovi si vypěstovali další malé rostliny, 
ale jejich květy už asi neuvidí. Valter Čuraj

(redakčně zkráceno)
Foto: autor

Již 30. ročník Slezskoostravské přehlídky 
drobného zvířectva se uskuteční v chovatelském 
středisku na Chittussiho ulici, a to 6. října od 8 
do 18 hodin a 7. října od 8 do 13 hodin.

Akci pořádá ZO Českého svazu chovatelů 
drobného zvířectva ve Slezské Ostravě.

Je občanským sdružením, jehož členy jsou 
chovatelé především čistokrevných, tj. krouž-
kovaných a tetovaných zvířat, zejména králíků, 
drůbeže, okrasných a užitkových holubů, exo-
tického ptactva, akva-tera zvířat, ale také psů, 
ušlechtilých koček a jiných domácích nebo ko-
žešinových zvířat.

Organizace je největší svého druhu v Ostra-
vě a vedle aktivit v rámci chovatelství pořádá 
i přednášky, školení, besedy, výstavy, zájezdy 

a trhy. Má v současné době 37 členů a mnozí 
z nich dosáhli výborných ocenění na nejrůzněj-
ších výstavách – např. nejlepší chovatel holubů 
v ostravském kraji za rok 2006 a nejlepší chova-
tel okrasného ptactva v ostravském kraji za léta 
2004, 2005, 2006. Pozadu nezůstávají ani mladí 
chovatelé, kteří takřka z každé výstavy přivezou 
ocenění chovaných zvířat.

Každý týden jsou pořádány ve středisku 
u Chittussiho ulice ve Slezské Ostravě chovatel-
ské trhy, jejichž výtěžek je věnován především 
na úhradu veterinárního vyšetření zvířat, opravu 
výstavního fundusu, výchovu a propagační čin-
nost členů a na provoz chovatelského střediska.

Pavel Martiník
předseda ZO ČSCH

Slezskoostravská přehlídka zaujme

 Dětské odpoledne v Koblově 18. srpna bylo 
naplněno spoustou her a zábavy. Počasí bylo 
přesně takové, jaké jsme si přáli, a také proto 
přišlo přes 50 dětí s rodiči.
 V areálu kolem HZ byla připravena řada růz-
ných soutěží a atrakcí pro děti i dospělé. Mladí 
členové SDH Koblov připravili např. střelbu 
ze vzduchovek na terče, srážení kuželek vo-
dou z ruční stříkačky, lovení rybiček a skákání 
v pytli. Asi největší zájem dětí vyvolala disci-
plína přetahování lanem. Jednou z nejoblíbe-
nějších atrakcí, u které děti tvořily fronty, byla 
nafukovací trampolína. 
 Po úvodních soutěžích přišla na řadu pře-
hlídka umění psovodů, následovala prohlídka 

hasičské techniky s možností vyhlídky z kabiny 
výsuvného žebříku a na závěr svezení na koních 
z jezdeckého klubu Paseky.
 Věřím, že se letošní dětské odpoledne všem 
líbilo a že na další podobnou akci dorazí i ti, 
kterým to tentokrát nevyšlo. Současně bych 
chtěl poděkovat všem pořadatelům, sponzorům, 
moderátorkám – paní ředitelce Lence Anežkové 
a paní učitelce Petře z MŠ na Požární ul. v Heř-
manicích, hasičům za předvedení techniky, pso-
vodům z kynologického klubu Hlučín, jezdky-
ním z jezdeckého klubu Paseky a všem dalším, 
kdo se na průběhu této úspěšné akce podíleli.

Martin Vidura, starosta SDH Koblov
(redakčně zkráceno)

Dětské odpoledne v Koblově

 Vážení čtenáři, rádi Vás opět uvítáme v knihovnách obvodu Slezská Ostrava, a proto Vám 
připomínáme, kde a kdy nás najdete.

Máte zájem
o moštování ovoce?

 Moštárna ČZS v Muglinově na Komerční ulici 
opět moštuje! Ovoce lze přivézt vždy v pondělí a ve 
čtvrtek, moštuje se od 15 hodin. Pokud by někdo měl 
větší množství ovoce, nebo požadavek na jiný termín, 
je třeba se předem dohodnout s p. Josefem Zezulčí-
kem (tel. 604 568 918) nebo p. Josefem Černým (tel. 
736 464 985).
 Moštování v Kunčičkách se provádí v Domě cho-
vatelů na Rajnochově ulici. Nutno je vždy předem 
se domluvit s panem Pavlem Holmanem na tel. č. 
732 912 159.
 V Heřmanicích můžete ovoce dovézt do moštárny 
na Uhrově ulici každé pondělí od 15 hodin.

Cvičení pro ženy
 Ženám, které si potřebují protáh-

nout tělo a zpevnit postavu, se nabízí 

jedinečná možnost pravidelného cvi-

čení. 

 V ZŠ na Bohumínské ulici: kaž-

dou středu od 17.15 do 18.15 hodin.

 Aerobik pro maminky v ZŠ na 

Chrustově ulici 24: vždy v úterý od 

18 do 19 hodin.

Chcete, aby se Vaše dítě seznámilo se základy anglického jazyka?
V MŠ na Zámostní ulici otevíráme od 1. 10. 2007 malou anglickou třídu.

Bližší informace na tel. č.: 596 241 745.


