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Rekonstrukce vstupního prostranství před Vysokou školou podnikání

 Kdo si chtěl zpříjemnit svátek Den české 
státnosti, nevynechal akci Den Slezské, kterou 
uspořádal náš městský obvod pro občany na 
Slezskoostravském hradě dne 28. 9. 2007.

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.

Den Slezské na hradě Třída v přírodě se osvědčila

 Přes počáteční nepříznivé počasí s dopo-
ledními dešťovými přeháňkami se postupně 
zaplnilo hradní nádvoří návštěvníky, kteří si 
mohli z rozmanitého programu vybrat např. 
sobě nejoblíbenější zpěváky, třeba Pavla Do-

různé hry a soutěže. Součástí této akce byl rov-
něž první ročník mezinárodní soutěže ve vaření 
kotlíkového bigosu. Při ochutnávání výsledků 
soutěže mohli diváci pozorovat kuchařské umě-

Ze soutěže ve vaření bigosuZ vystoupení Martina Ševčíka

 V minulém vydání Slezskoostravských no-
vin jsme informovali o slavnostně otevřené třídě 
v přírodě u ZŠ na Pěší ulici v Muglinově. „Třída 
v přírodě“ v režimu naší školy se plně osvědčila.
 Konkrétně ji tvoří atypicky řešený dřevě-
ný altán o půdorysu 10 x 10 metrů určený pro 
skupinovou výuku dětí a nejrůznější dětské 
hry, soutěže a kvízy, a dále pak travnatá od-
dechová plocha určená pro relaxaci dětí.
 Konstrukčně a esteticky velice pěkně řeše-
ný altán vhodně doplňují i kvalitní dřevěné la-
vice a stoly, které lze dle potřeby vyučujících 
libovolně prostorově přemisťovat. 
 Rád bych poděkoval místostarostovi R. 
Šlachtovi, který zprostředkoval zajištění fi-
nancování. Velký dík patří firmám, které zho-
tovení venkovních dřevěných lavic a stolů ur-
čených k výuce dětí v rámci „třídy v přírodě“ 
financovaly:

Promos Trading s.r.o. se sídlem v Havířově
VAMOZ – servis, a.s. se sídlem v Ostravě-Vít-
kovicích
Stavební a rozvojová s.r.o., Slezská Ostrava
PPS Kania se sídlem v Ostravě-Muglinově
INTALCO 13 se sídlem v Moravské Ostravě.

Mgr. František Vrána, ředitel
Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66

Foto: Karel Klíma

ní herce Martina Zounara při přípravě kyselice 
a poslechnout si jeho kuchařské zážitky. K tanci 
a poslechu hrál a zpíval Zdeněk Krásný. Závěr 
zajímavého dne patřil tradičnímu ohňostroji.
 Všem, kteří se na přípravě akce podíleli, 

 Jsme velice rádi, že městský obvod Slezská 
Ostrava realizoval stavební úpravy zpevněných 
ploch a sadové úpravy prostranství před Vyso-
kou školou podnikání, a. s., a také touto cestou 
bychom chtěli představitelům samosprávy po-
děkovat za provedenou rekonstrukci. Pozemky 
obvodu získaly novou kvalitu, vysokou estetic-
kou úroveň, samozřejmě se tím zlepšil i vzhled 
naší školy. Vstup do ní nyní na první pohled vy-

padá důstojněji a reprezentativněji. To považuji 
za přínos nejenom pro naše posluchače a jejich 
rodinné příslušníky, zaměstnance a externí spo-
lupracovníky, ale také veřejnost, která kolem 
školy chodí a jistě vnímá pozitivně, jak Slezská 
Ostrava o svůj majetek pečuje.

Ing. Jaroslav Beneš
kvestor Vysoké školy podnikání, a.s.

Foto: archiv SON

beše, Vítězslava Vávru, Martina Ševčíka, Mar-
celu Holanovou, poslechnout country kapelu 
Goodwill, zhlédnout vystoupení kouzelníka, 
imitátorů a mažoretek. Pro děti i dospělé byly 
připraveny zásluhou moderátora Jiřího Basty 

zvláště Mgr. Blance Gelnarové a Ing. Lence 
Kačmaříkové z oddělení školství a kultury, ná-
leží poděkování. Karel Klíma

referent agendy vztahů k veřejnosti,
tiskový mluvčí, fota: autor 
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Nová komise chce pomoci seniorům
 Při radě našeho obvodu byla zřízena komise pro řešení sociálních a zdravotních potřeb se-
niorů. Podnětem byla skutečnost, že „dříve narození“ tvoří v obvodě Slezská Ostrava značné 
procento obyvatelstva a jistě je v celospolečenském zájmu, aby nárůst kalendářního věku byl 
v souladu s požadavkem zachování přiměřené kvality života ve stáří. Podle slov Hany Mockové, 
předsedkyně komise, se její členové budou zabývat problematikou života seniorů komplexně, čili 
neopominou aspekty zdravotní, sociální, bydlení, kulturního vyžití, sportu a turistiky, společen-
ských setkání apod.
 „Bude-li to v silách komise, bude se snažit pomoci a poradit všem, kteří se na ni obrátí“ dopl-
nila paní Mocková, která jinak pracuje jako zdravotní sestra v Modrém pavilonu.
 Budete-li chtít sdělit komisi své konkrétní problémy či požadavky, obraťte se na tiskového 
mluvčího úřadu Karla Klímu (tel. č. 599 410 409). 
 Říká-li se, že stáří nemá být bilancováním ztrát, ale korunou života, je jistě na nás všech, aby-
chom seniorům zpříjemnili život třeba jenom úsměvem…  (míč)

Zahrádkářská výstava v Muglinově

O budoucích kolejích Vysoké školy podnikání

Od začátku letošního roku platí zákon č. 111/
2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, který přesně 
uvádí kritéria pro pobírání uvedeného typu dá-
vek. O bližší informace jsme požádali Mgr. Iva-
nu Adamcovou z odboru sociálních věcí.

Paní Adamcová, kolik takovýchto dávek je 
v současné době vypláceno?
Odbor sociálních věcí eviduje 1280 přiznaných 
dávek pomoci v hmotné nouzi, zahrnujících 
příspěvky na živobytí a doplatky na bydlení. 
Kromě nich patří mezi dávky pomoci v hmotné 
nouzi také mimořádná okamžitá pomoc, která 
se poskytuje v případech uvedených v zákoně 
(např. k úhradě nezbytného jednorázového vý-
daje, spojeného zejména se zaplacením správ-
ního poplatku při prokázané ztrátě osobních 
dokladů, na úhradu nákladů spojených s poříze-
ním nezbytných základních předmětů dlouho-
dobé potřeby a v dalších zákonem stanovených 
případech při splnění všech zákonných podmí-
nek).

Stává se, že žadatelé o dávky záměrně neuve-
dou důležité skutečnosti? 
Referentky agendy hmotné nouze se pouze zříd-
ka setkávají s úmyslem žadatele zatajit skuteč-
nosti důležité pro posouzení nároku na dávku. 
Všichni žadatelé jsou náležitě poučeni o tom, 
které skutečnosti je nutno k žádostem o dávky 
pomoci v hmotné nouzi doložit, a z těchto se 
pak vychází při rozhodování.

Můžete být konkrétnější?
Kromě doložení stanovených dokladů (např. 
o příjmech, nákladech na bydlení a dalších) se 
před každým rozhodováním o přiznání dávky 
pomoci v hmotné nouzi provádí v místě bydliště 
žadatele sociální šetření, a to až na výjimky bez 
předchozího ohlášení. Dle doložených dokla-
dů a výsledku sociálního šetření je pak možné 
zhodnotit celkové sociální a majetkové poměry 
žadatele a osob s ním společně posuzovaných. 

Další namátková sociální šetření se provádějí 
v průběhu poskytování dávek jako jeden ze způ-
sobů ověření, zda nárok na dávky nadále trvá.
Kromě toho je podmínkou nároku na výpla-
tu dávky písemný souhlas žadatele a společně 
s ním posuzovaných osob k ověření skutečností 
rozhodných pro posouzení nároku na dávky po-
moci v hmotné nouzi.
Jestliže přesto příjemce dávky přijímal dávku 
neprávem nebo jestliže dávka (nebo její výše) 
byla přiznána na základě nepravdivých, neúpl-
ných nebo zkreslených údajů sdělených příjem-
cem (popř. společně posuzovanou osobou), je 
příjemce (nebo tato společně posuzovaná osoba) 
povinen neprávem přijaté částky vrátit. Pokud 
tak neučiní dobrovolně, lze podat soudu návrh 
na výkon rozhodnutí. 

Jaké jsou v této oblasti možnosti počítačové 
techniky?
Naše referentky agendy hmotné nouze mají 
možnost elektronickou formou ověřovat údaje 
z databáze České správy sociálního zabezpe-
čení a Úřadu práce v Ostravě v rozsahu po-
třebném pro rozhodování o dávkách pomoci 
v hmotné nouzi (jedná se např. o údaje o výši 
dávek důchodového pojištění, o výši dávek 
státní sociální podpory apod.). Na základě pí-
semné žádosti lze např. také ověřit vlastnictví 
motorových vozidel.

V čem žadatelé nejvíce chybují?
Všichni žadatelé jsou poučeni o skutečnostech 
rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmot-
né nouzi, přesto se však stává, že ve stanovené 
lhůtě (zpravidla do 8 dnů) neoznámí nové sku-
tečnosti nebo změny v těchto skutečnostech, 
a často si také neuvědomí, že je nutno oznámit 
veškeré příjmy, což je pro posouzení dávek nebo 
jejich výše rozhodující.

Děkuji za rozhovor.
(míč)

 Český zahrádkářský svaz oslavuje v letošním 
roce 50 let své činnosti. Mohl by být ještě star-
ší, kdyby se přihlédlo i k jiným názvům spolků 
a družin, které byly organizovány před rokem 
1957. Například v Muglinově to byl kroužek 
nadšenců, uváděných při zemědělské komisi 
místního národního výboru. Až 23. února 1958 
se ustavila samostatná organizace, jedna z prv-
ních v Ostravě. K symbolické padesátce se 
rozhodla naše ZO v Muglinově uspořádat pod-
zimní výstavu ovoce, zeleniny, květin a zároveň 
seznámit veřejnost se svou činností. Spoluúčast 
jsme nabídli včelařům, zdejším malířům, Klubu 
důchodkyň při KD i ZŠ na Pěší ulici.
 Přes extrémní počasí během roku bylo překva-
pením, kolik krásného ovoce a zeleniny a v ja-
kém sortimentu se na výstavních stolech našlo.
 Vše dokreslovalo přehledné uspořádání vý-
stavních prostor, umožňující bezprostřední 
přístup k exponátům, nápaditá aranžmá květin
a větví okrasných keřů a spousta ukázek su-

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

Poznejte svého 
strážníka

HEŘMANICE
 Strážník okrskář

Bc. Jaromír Kolařík

Dávky hmotné nouze jsou určeny jen potřebným

 Na pohodlné bydlení na kolejích se mohou 
v příštím roce těšit studenti Vysoké školy pod-
nikání ve Slezské Ostravě. O bližší informace 
jsme požádali Pavla Šmída, manažera pro ko-
munikaci VŠP, a.s.

Pane Šmíde, můžete nás blíže seznámit s tím-
to záměrem školy?
Již delší dobu pociťujeme potřebu vybudovat 
pro naše studenty kvalitní ubytovací zázemí. 
Naše škola spolu s a.s. Trimex majetková zalo-
žily 11. července letošního roku společnost Stu-
dentská Residence Slezská, a.s., která si vzala 
za úkol zrekonstruovat vlastní nemovitosti, jež 
jsou vzdáleny asi jeden kilometr od školy poblíž 

Knihovny zvou
 V knihovně na Hladnovské ulici 49 v Mug-
linově proběhne 12. listopadu akce „Voňavé 
pytlíčky pro naše babičky“, zahrnující výtvar-
nou dílnu - výrobu textilních pytlíků plněných 
bylinkami, výstavku a vyhodnocení nejlepšího 
výrobku. Obdobné akce se uskuteční v knihov-
ně na Vrbické ulicí v Heřmanicích 13., 20. a 27. 
listopadu. 
 V průběhu listopadu si děti mohou vyzkou-
šet vědomostní test s názvem Pálí Vám to? 
v knihovně na Hladnovské ulici v Muglinově 
a vědomostní čtyřkolovou soutěž „Z historie 
černé Ostravy“ v knihovně na Holvekově ulici 
44 v Kunčičkách.

 Opravy vstupu na hřbitov od kostela sv. Jo-
sefa byly ukončeny 10. října 2007. V součas-
nosti probíhají úpravy vstupních prostor z ulice 
Těšínské, které mají být ukončeny v lednu roku 
2008.
 Opravován je objekt Hřbitovní správy i zpev-
něná plocha. Předpokládané náklady ve výši 
7 117 691 Kč budou hrazeny z rozpočtu města 
Ostravy. Zároveň se rekonstruuje vodovodní 
řad, zahrnující mj. obnovu a rozšíření stávají-
cích rozvodů pitné vody. Finanční prostředky 
ve výši 2 926 974 Kč budou také poskytnuty 
z rozpočtu města.

(Podle materiálu investičního odboru)
Foto z průběhu prací: Ing. A. Fuchsová

Rozsáhlé úpravy na Ústředním hřbitově

chých vazeb. To vše bylo doplněno příslušný-
mi fotografiemi, letáky, roztomilými nicůtkami, 
bez kterých se člověk neobejde, které mu ale 
zkrášlují život.
 Nezbývá, než projevit spokojenost, že vý-
stava udělala návštěvníkům i organizátorům ra-
dost. Je třeba poděkovat všem členům výboru, 
obětavým pomocníkům z řad členů, Radě a Za-
stupitelstvu MOb Slezská Ostrava za poskytnutý 
příspěvek a možnost uspořádání výstavy v KD.
Za výbor ČZS Jaromír Janšta

(redakčně zkráceno)

Pozor na výměnu občanských průkazů
 Občanské průkazy vydané do konce roku 
1998 přestanou platit 31. prosince 2007. Žádost 
o vydání občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji mohou občané podat osobně nebo 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností nebo matričního úřadu, a to nej-
později do 30. listopadu 2007. Ve statutárním 
městě Ostravě lze podat žádost o vydání občan-
ského průkazu na odboru vnitřních věcí Magis-

trátu města Ostravy nebo na jiných matričních 
úřadech, v našem obvodě v přízemí slezskoost-
ravské radnice, dveře č. 4. Výměna občanských 
průkazů je osvobozena od správního poplatku.
 Na občany narozené před 1. lednem 1936, 
kteří nemají dobu platnosti občanského průka-
zu vyznačenou konkrétním datem, se povinnost 
vyměnit si občanský průkaz ve stanovené lhůtě 
nevztahuje.

Foto jedné z budov budoucích kolejí před rekonstrukcí. 

ulice Čs. armády a provozovat v nich vysoko-
školské koleje pro studenty. 

Jaká bude kapacita kolejí?
V přestavěných objektech bude 160 lůžek v nad-
standardně vybavených pokojích, v nichž budou 
přípojky k internetu a možnosti příjmu satelitní 
nebo digitální televize. K dispozici studentům 
budou apartmány, a také jedno, dvou a třílůžko-
vé pokoje s vlastním sociálním zařízením a ku-
chyňkou.

Kdy zmiňovaná rekonstrukce začne a kdy se 
předpokládá její dokončení?
Dokončuje se projektová dokumentace pro 

vlastní stavební úpravy, připra-
vuje se výběrové řízení na jejich 
dodavatele. Během listopadu mají 
začít vlastní úpravy budoucího 
ubytovacího zázemí. Dokončení 
rekonstrukce obou budov před-
pokládáme v květnu nebo červnu 
příštího roku. S plným provozem 
pak počítáme od akademického 
roku 2008/9. Přednostně zde bu-
dou ubytováni naši posluchači.

Jak vysoké budou asi náklady?
Odhadují se v desítkách milionů 
korun.

Děkuji za rozhovor.
(míč)

Pozor na nebezpečí požárů 
v topné sezoně

Topíte správným palivem?
 Do kotlů, kamen a krbů patří jen určené pa-
livo. Spalováním domácího odpadu, plastů a ji-
ných vysoce hořlavých látek se zvyšuje riziko 
vzniku požáru.
Máte čisté komíny?
 Čisté komíny jsou základem bezpečí. Každý 
majitel domu musí pravidelně nechat prohléd-
nout a vyčistit komínové těleso. 
Uskladňujete správně palivo?
 V těsné blízkosti kotlů, kamen a krbů nesmě-
jí být uloženy žádné hořlavé látky. Vypadlé žha-
vé částice při topení mohou zapálit dřevo nebo 
papír uložený v těsné blízkosti spotřebičů.

SDH Ostrava-Heřmanice



 Již od roku 2003 se MŠ Keramická zúčastňu-
je soutěže ve sběru papíru, letos získala krásné 
2. místo.
 Chtěly bychom touto formou poděkovat 
všem hodným lidičkám, kteří nám v této sou-
těži vypomáhají a neustále do školky nosí sběr. 
Jedná se nejen o rodiče dětí, navštěvujících naši 
MŠ, ale také sousedy, žijící v okolí.

 Velký dík patří také panu Jodlovskému, je-
muž děti přezdívají kouzelný dědeček. Tento 
velmi milý pán, pobývající v Domě s pečovatel-
skou službou na ul. Hladnovské v Muglinově, 
se také svým úsilím značně podílel na úspěchu 
naší MŠ v této soutěži.

 Děkují děti a kolektiv
MŠ Keramická

 Téměř 149 osobních vlaků za 24 hodin pro-
jede železniční stanicí Ostrava–Kunčice. Cestu-
jící, kteří musejí na tomto nádraží nastupovat či 
vystupovat, se mohou těšit na daleko větší kom-
fort. 
 Jak nám sdělil Ing. Jiří Procházka, přednos-
ta železniční stanice, už v loňském roce na jaře 
zde začala rekonstrukce výpravní budovy za 9 
milionů korun, byly opraveny interiéry a všich-
ni administrativní pracovníci byli soustředěni do 
jedné budovy, kde nyní pracují v nových kance-
lářích.
 Nádražní odbavovací hala zde bude uzavře-
na od 1. listopadu 2007 do 1. dubna 2008 a za 
tu dobu projde rekonstrukcí, jež bude zahrnovat 
také vybudování nových sociálních zařízení, bu-
fetu a bezbariérového přístupu. Zároveň se po-
čítá s opravou střechy, výměnou oken a novou 

Slezskoostravské novinylistopad 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. 599 410 085.

Číslo datum nalezená věc doba uplynutí úschovy
52/07 13.09.2007 1 ks želvy čtyřprsté 14.03.2008
53/07 21.09.2007 fenka kokršpaněla, zlatá 22.03.2008
54/07 24.09.2007 pánské jízdní kolo 25.03.2008
55/07 03.10.2007 dvoukolový vozík+sběr 04.04.2008
56/07 08.10.2007 kleště 09.04.2008

Renata Lepciová
pověřená úřední osoba odboru vnitřních věcí, školství a kultury

Postrádáte ztracenou věc?

Nádraží v Kunčicích zkrásní

 Tradiční říjnová výstava se zaměřením na sta-
vebnictví, nábytek a reality „Dům a byt“ se stala 
místem vyhlášení již šestého ročníku prestižní 
soutěže „Fasáda Moravskoslezského kraje“. 
 Uzávěrka pro podání přihlášek je do 21. ledna 
2008. Podmínkou přihlášení je umístění stavby 
v rámci Moravskoslezského kraje a dokončení 
fasády v roce 2007. Zároveň se nesmí jednat 
o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády. 
Přihlášené projekty pak budou soutěžit v těchto 

kategoriích: rodinné domy, bytové domy (dům 
řadový, činžovní), správní a průmyslové objek-
ty a panelové domy. Přihlašovateli mohou být 
architekti, projektanti, dodavatelé stavebních 
materiálů, realizátoři, případně soukromí in-
vestoři. Prezentace všech přihlášených objektů 
proběhne již tradičně na výstavě Střechy, pláště, 
izolace, a to ve dnech 13.–16. února 2008 na vý-
stavišti na Černé louce v Ostravě.

Více informací na www.fasadakraje.cz.

Soutěž o nejkrásnější a zároveň nejkvalitnější
fasádu Moravskoslezského kraje byla vyhlášena! 

Poděkování kouzelnému dědečkovi

fasádou. Prodej jízdenek bude zajištěn v provi-
zorní místnosti u nástupiště.
 Opravu si toto nádraží, které je významným 
železničním uzlem a přípojovou stanicí pro ak-
ciovou společnost ArcelorMittal Ostrava, vyvá-
žející odtud své výrobky téměř do celého světa, 
jistě více než zaslouží. Potěší nejen místních asi 
120 zaměstnanců, ale všechny cestující, ať už 
se jedná o pracovníky, dojíždějící do Kunčic za 
prací, nebo o výletníky, nastupující tady na že-
lezniční spoje do Beskyd.
 V současnosti připravují České dráhy nový 
jízdní řád, který už zahrne nové vlakové spo-
jení mezi Havířovem a Ostravou – hlavním ná-
dražím. Vlaky budou zastavovat v nové stanici 
Ostrava – centrum (u Stodolní ulice), ale ne na 
nádraží v Kunčicích, kterým pouze projedou.

(míč), foto: archiv SON

Historie zámku sahá podle dosavadního po-
znání na přelom 16. a 17. století, kdy je roku 
1604 v Kunčicích poprvé písemně zmiňována 
tvrz. Po ní se zřejmě dochovaly sklepy a někte-
ré konstrukce zdí. Na tvrz navázala výstavba 
patrového renesančního zámku, který byl pod-
le údajného (již zničeného) nápisu na oblouku 
klenby renesančního sklepa vystavěn roku 1634 

Janem Packem z Bíliny. Profesor Adamus ve 
svém rukopise Dějiny Kunčic a Ratimova ná-
pis se jménem stavitele cituje: „Johannes Pacek 
z Bilinj – 1634“. Zámek nechala vystavět Eva 
Čelovna z Čechovic a její druhý muž, cizinec 
Frydrych Reich, který se dopouštěl násilnos-
tí na svých poddaných v Kunčicích a dalších 
jemu náležejících vesnicích. Jak uvádí Adamus: 
„Roku 1628 byl jimi obžalován pro ukládání 
přílišných robot, bití a věznění. Snad příčinou 
toho všeho byly roboty spojené se stavbou zám-
ku.“ Přízemí bylo převážně klenuté, patro mělo 

malované trámové záklopové stropy. Z archi-
tektonických detailů se donedávna dochovalo 
jedno pískovcové dveřní ostění, několik ostění 
okenních, pár stropních trámů a část valených 
kleneb s hřebínky. 

Zámek od počátku 17. století až do konce 18. 
století držel významný rod Skrbenských z Hříš-
tě, kteří sídlili hlavně na zámku v Šenově. S roz-
vojem panství se rozšiřovala stavba zámku. Na 
starší renesanční objekt navázala, možná postup-
ně, na počátku 18. století další tři křídla a zámek 
tak získal skoro konečnou podobu. Na mapě 
povodí Ostravice z roku 1739 v Archivu města 
Ostravy vidíme zámek zachycený už čtyřkřídlý. 
Stavba získala pozdně barokní podobu – červe-
nobílou omítku, mansardovou střechu, klenby, 
dekorativní výmalbu a další.

Na přelomu 18. a 19. století probíhaly napo-
leonské války. Pohyby vojsk krajem, kontribu-
ce a bída vyvolávaly nemoci. Adamus dodává:
„V kunčickém zámku byl umístěn lazaret pro ra-
něné a nemocné vojáky. Od 1. 8. do 23. 9. 1809 
zemřely zde z vojáků 53 osoby, mezi nimi i jejich 
ošetřovatel Václav Slíva z Datyň…“. Tyf se roz-
šířil v celé farnosti a za oběť mu následujícího 
roku padl kaplan spolu s vratimovským farářem 
Františkem Tkáčem.
Pokračování příště.

D. Weissbrod, fota: archiv autora

Okénko do historie
Historický vývoj zámku v Kunčicích nad Ostravicí

 ČEZ Distribuce, a.s., jako dodavatel elek-
trické energie může dle zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon, omezit nebo přerušit 
v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny od-
běratelům při provádění plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy, zejména oprav, 
rekonstrukcí, údržby a revizí. O svém záměru 
započetí a skončení omezení, nebo přerušení 
dodávek elektřiny má povinnost nás, zákazníky, 
informovat dle výše uvedeného zákona způso-
bem v místě obvyklým, nejméně však 50 dnů 

Chcete vědět, kdy bude vypnut elektrický proud?
předem. Oznamování těchto informací není po-
vinností městského obvodu, ale sdělení o přeru-
šení dodávky elektřiny bývá vyvěšeno na úřední 
desce. Vedení našeho městského obvodu ve sna-
ze zvýšit spokojenost občanů zavedlo nově zve-
řejňování těchto informací rovněž na webových 
stránkách obvodu (www.slezska.cz) v záložce 
„Ohlášení vypínání elektřiny“.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti,

tiskový mluvčí 

 Mezi ulicemi V Korunce a Koněvovou vy-
roste do srpna příštího roku komplex 33 řado-
vých domů s garážovým stáním.
 Bude to ideální řešení bydlení pro ty, kteří 
chtějí za cenu bytu získat komfort více podla-
ží a několikametrovou zahrádku a zároveň si 

nemohou dovolit investovat do samostatného 
domku s pozemkem a garáží.
 Bližší informace o výstavbě i prodeji domů 
na www.slug.cz.

Foto z výstavby: archiv SON

Nový projekt výstavby řadových domů 

 Jsem babičkou tříměsíční vnučky a rozum mi 
zůstává stát nad tím, co jsou někteří lidé za ... 
Nemají úctu k mrtvým, nestačí jim, že ničí hro-
by, kradou urny a vylamují rámky. Vynášejí své 
nepotřebné věci tam, kam nepatří a hyzdí mnoho 
krásných míst, ale nestydí se krást ani kočárky. 
Už jsme to v televizi párkrát viděli, ale dokud se 
to nestane Vám, tak to tak neprožíváte.
 Snacha byla 8. 10. s vnučkou u lékaře na pra-

videlné kontrole. Protože se kočárky nemohou 
brát do ordinace, musejí zůstávat na místě, kde 
jsou „zaparkovány“všechny ostatní. 
Nebyla jsem u toho, musela jsem navštívit své-
ho lékaře, ale ve snu mě nenapadlo, že by si ně-
kdo troufl – přímo od ordinace dětského lékaře 
ve Slezské Ostravě – kočárek odvézt. Nebyla to 
levná záležitost, protože se jednalo o kočárek 
šedivé barvy HOCO DAIMOND. Na horním 
průsvitném okýnku byl nalepen šneček. Vnučka 
se na něj ráda dívala a já jí při tom povídala ří-
kanku – šnečku, šnečku, vystrč růžky…
 No, a co teď. Kdybych chytila toho člově-
ka, který kočárek ukradl, přerazila bych o něj 
obě své berle. I růžové peřinky, které zůstaly 
v kočárku, nebyly zadarmo a natahovací hrač-
ka taktéž. Zůstáváme stále těmi, kteří si říkají 
lidé? Domyslel ten zloděj(ka), jak má maminka 
s dítětem dojít domů??? Nebo se z nás již stá-
vají hyeny, které ukradou cokoliv a komukoliv? 
Lidičky, zamyslete se nad sebou! Staré přísloví 
říká: „Nečiň druhému, co není tobě milé.“
 Jako babička chci požádat všechny slušné 
lidi, kdybyste někde kočárek viděli, dejte pro-
sím vědět na mobil 737 707 460 nebo do redak-
ce novin. Pokud se kočárek v pořádku najde, 
čeká Vás odměna. 

Radmila Bláhová
Muglinov

Neviděli jste můj kočárek? aneb Babiččino zamyšlení

Organizace školního 
roku 2007/8

 Vánoční prázdniny začnou v sobotu 22. pro-
since 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vy-
učování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
 V prvním pololetí bude vyučování ukončeno 
ve čtvrtek 31. ledna 2008. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008.
 Jarní prázdniny byly pro Ostravu stanoveny 
na dobu od 11. února do 17. února 2008. Veliko-
noční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března 
a pátek 21. března 2008.
 Období školního vyučování ve II. pololetí 
bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
 Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. 
června do neděle 31. srpna 2008. Nový školní 
rok začne v pondělí 1. září 2008.



 Školní rok jsme v MŠ na Požární ulici v Heř-
manicích zahájili víkendovou akcí „Putování za 
Křemílkem a Vochomůrkou“ na Čeladné. Sou-
těže, hry, hledání pokladů, vycházky podzimní 
přírodou – to vše dětem nezkazilo ani ne příliš 
přívětivé počasí. Poděkování za příjemně strá-
vené chvíle v přírodě patří nejen účastnícím se 
rodičům, ale také Magistrátu města Ostravy, 
který nám poskytl na náš společný víkend grant 
ve výši 15 000 Kč.
 Děti, rodiče i učitelky navázali bližší vzájem-
né kontakty, které zajisté pomohou v naší další 
společné práci.
 Úsměvy dětí a spokojenost rodičů jsou pro 
nás nejlepší odměnou.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ
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Zveme Vás
ZOO Ostrava připravuje na 3. listopad:

Halloween v zoo s lampionovým průvodem

Z MŠ na Požární ulici

 Svůj velký úspěch slavili v sobotu 29. září 
2007 mladí hasiči z Muglinova, když obsadili 
v celkovém pořadí Ostravské ligy krásné 3. mís-
to v kategorii mladší žáci.

Úspěšní mladí hasiči z Muglinova

Vážení rodiče, milí předškoláčci,
nový školní rok má za sebou první týdny a my 
– podobně jako vloni – již nyní chystáme za-
jímavé akce pro budoucí školáčky i rodiče. Je-
jich prostřednictvím vás chceme seznámit s naší 
školou a usnadnit tak dětem přechod ze školy 
mateřské.
 V listopadu budou mít předškolní děti mož-
nost vyzkoušet si „ŠKOLU NANEČISTO“. 
Očekáváme vás – rodiče s dětmi – 7. 11. 2007 
v 16.00 hodin. Děti prožijí jednu skutečnou vy-
učovací hodinu bez rodičů, ale s paní učitelkou. 
Rodiče se dozvědí důležité informace a rovněž 
budou moci pokládat paní ředitelce či učitelce 
své otázky týkající se školy a první třídy.
 V prosinci rádi přivítáme všechny předško-
láčky s rodiči při „Vánočních tvůrčích dílnách“.
Za pomoci učitelů a žáků naší školy si můžete 
vyrobit spoustu drobností pro vánoční náladu 

a současně více poznat školní prostředí. Začíná-
me 6. 12. 2007 ve 14.30 hodin. Přicházet na tuto 
akci můžete průběžně, končíme v 17.00 hodin.
 Po tradičním zápisu do prvních tříd 16.–17. 
ledna 2008 máme schováno ještě jedno překva-
pení pro předškoláky z MŠ Bohumínská, jejich 
paní učitelky, ale také pro rodiče s dětmi, kteří 
mohou v dopoledních hodinách navštívit školu.
Zveme je, aby si 27. 3. 2008 v 10.00 hodin zku-
sili „najít první třídu“, splnili si několik snad-
ných úkolů a současně si prohlédli celou školní 
budovu. Potom už se budeme těšit na společné 
setkání v květnu, kdy se uskuteční schůzka ro-
dičů s učitelkami prvních tříd, o jejímž termínu 
budeme včas informovat.
 Věříme, že tyto akce přivítáte a v hojném po-
čtu se na nich setkáme. Těšíme se na vás.

Pedagogové ZŠ Bohumínská,
Slezská Ostrava

Předškoláci na Kamenci

Cvičení žen
 V ZŠ na Pěší ulici probíhá cvičení pro 
ženy: aerobic a posilování vždy v úterý od 
16.15 do 17.15 hodin.

 Díky dotaci společnosti ArcelorMittal Os-
trava odcestovalo 30. září třicet nejúspěšnějších 
žáků ze 4.–6. ročníků ZŠ Bohumínská na ozdrav-
ný pobyt do Chorvatska – letovisko Ruskamen. 
Moře nás přivítalo sluníčkem, které se spolu 
s námi radovalo po celý týden našeho bohatého 
programu. Kromě koupání a radovánek v moři 
jsme navštívili Omiš, Makarskou riviéru, proži-
li celodenní výlet lodí na Hvar a Brač a pro děti 
nejvíce zajímavý rafting po řece Cetině. Boha-
tým zážitkem pro všechny byla návštěva základ-

ní školy v horské vesničce Kostanje. Navázali 
jsme zatím nesmělá přátelství, která hodláme 
do budoucna rozvinout a upevnit vzájemným 
poznáváním svých krajů, škol a kultury. Vy-
hřátí, opálení, odpočinutí a plni dalších sil jsme 
odjížděli z Chorvatska. Pozdravem Dovidjenja 
a hvala (děkujeme) jsme se loučili s Jadranem 
a těšíme se na další pobyt.

Mgr. Zdeňka Halakucová
ředitelka ZŠ Bohumínská

Foto: archiv ZŠ

Hrajete rádi basketbal?
 V letošním školním roce otevíráme pří-
pravku basketbalu pro kluky ročníků 1996 až 
1999. Zájemci o tento sport mohou přijít do 
tělocvičny Gymnázia Hladnov (vchod je za 
budovou gymnázia), Hladnovská 35, Slezská 
Ostrava v úterý nebo čtvrtek od 15.00 hod. 
do 16.30 hod. V případě dotazů můžete volat 
Ing. Stehlíka, mobil 603 217 426.

Jana Celárková
trenérka TJ

Citáty k zamyšlení
-  Obětavost je vlastnost, která se vždy 

obdivuje u druhých. (lidová moudrost)

-  Máslo na hlavě není součástí správné 

výživy. (Peter Gossányi)

Vybral Ing. Jiří Šárek

Foto z pobytu dětí na Čeladné Foto: archiv MŠ

Kameňáci na Jadranu

 V letošním roce proběhl zkušební neboli nul-
tý ročník Ostravské ligy, což je řada zhruba 16 
závodů v požárním útoku, tradičních i netradič-
ních štafetách a jiných neméně zajímavých ha-
sičských disciplínách.
 Družstvo mladších žáků ve věku od 6 do 10 
let zahájilo svou činnost v oddíle Plamínek, pů-
sobícím ve Sboru dobrovolných hasičů v Ostra-
vě-Muglinově, teprve před rokem. Za tuto dobu 
mají jeho členové za sebou již celou řadu spo-
lečných akcí, od výletů až po tradiční víkendové 
spaní v hasičské zbrojnici, a samozřejmě i řadu 
soutěží a závodů, na kterých se zpravidla umis-
ťují na předních místech.
 Velký dík patří všem, kteří nás v činnosti 
s dětmi podporují, hlavně našim sponzorům 
– firmám Ex - technik a Stavebniny Janík, kteří 
nám přispěli na výrobu překážek a nákup po-
třebného materiálu. Stanislava Hyvnarová

vedoucí kolektivu mladých hasičů
Foto: autorka

 V letních měsících tohoto roku se díky vel-
kému finančnímu přispění pana Daneše Zátor-
ského zúčastnily děti z MŠ Keramická a Požární 
rekreačně ozdravného pobytu u moře v Chor-
vatsku – v Omiši, letovisku Ruskamen.
 Díky panu Zátorskému asi 50 dětí prožilo 
kouzelných 10 dnů, strávených koupáním v mo-
ři společně s programem plných her, které pro 

ně připravily paní učitelky obou mateřských 
škol.
 Mnohé z těchto dětí pocházejí ze sociálně 
slabší oblasti Hrušova a Muglinova a slunné 
bezstarostné dny u moře by bez pomoci pana 
Zátorského ve svém dětství nejspíš neprožily.

Děkují děti i pedagogické kolektivy
Foto: archiv MŠ

PODĚKOVÁNÍ


