
V našem obvodě proběhne zápis dětí do ma-
teřských škol ve dnech 12. a 13. března 2008 
od 10 do 15 hodin. Charakteristiky  jednotli-
vých mateřských škol uvádíme níže.
Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, 
Bohumínská 68/450, příspěvková organizace

MŠ Bohumínská, zvaná Kamenec, se snaží, 
aby doba prožitá mimo rodinu byla pro děti ra-
dostná, šťastná a uspokojovala jejich individu-
ální potřeby a zájmy. Pedagogové usilují o pro-
buzení aktivního zájmu a chuti dítěte dívat se 
kolem sebe, naslouchat, objevovat a nacházet 
v sobě odvahu ukázat, co všechno už samo umí, 
zvládne a dokáže. MŠ je zaměřena na ekologii 
a rozvoj vzájemných vztahů mezi lidmi.

MŠ Slívova je odloučeným pracovištěm MŠ 
Bohumínská. Školka rodinného typu se nachá-
zí v klidném prostředí. Úsilí všech zaměstnanců 
směřuje k tomu, aby osobnost dítěte byla rozví-
jena po všech jeho stránkách. Je podporována 
zvídavost, zdravé sebevědomí, schopnosti a na-
dání dětí. Upřednostňován je individuální přístup 
k dětem.

Srdečně jsou zváni všichni zájemci na dny ote-
vřených dveří, které budou v době zápisu.

Marie Richtarová, ředitelka
Tel. č.: 596 241 568

Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, 
Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

MŠ i její odloučené pracoviště Na Liščině 12 
v Hrušově nabízejí:

- výchovně vzdělávací program Začít spolu 
(v MŠ na Liščině výchovně vzdělávací pro-
gram Hrajeme si barevné kamínky)

-  kroužky: výtvarný, keramický, pohybový, po-
čítačový, hra na flétnu

-  plavecký výcvik
-  návštěvy solné jeskyně
-  výlety do přírody
-  cvičení v tělocvičně v ZŠ Chrustova
-  na konci školního roku zahradní slavnost
-  pobyty dětí v Chorvatsku
Ve dnech zápisu proběhnou dny otevřených dveří.

Jarmila Jílková, statutární zástupkyně
Tel. č.: 731 054 854, 739 077 947, 596 613 204

Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, 
Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

MŠ Jaklovecká i odloučené pracoviště MŠ 
Zámostní jsou rodinného typu. V rámci základ-
ního výchovně vzdělávacího programu nabízejí 
dětem různorodé aktivity. MŠ se snaží maximál-
ně spolupracovat s rodiči, aby pobyt jejich dětí v 
MŠ byl co nejpříjemnější, přínosný a pozitivně 
vnímán ze strany rodiče i dítěte. 

Hana Holcová, ředitelka
Tel. č.: 596 248 172

Mateřská škola Ostrava – Antošovice,  
Chalupova 1/1, příspěvková organizace

MŠ Antošovice i odloučené pracoviště v Kob-
lově pracují podle programu Začít spolu. Nabízí-
me: speciální třídu s denní výukou anglického ja-
zyka pod vedením školeného pedagoga, možnost 

individuální práce s logopedickým asistentem, 
základní seznámení dětí s obsluhou PC. Krouž-
ky: keramika, hra na zobcovou flétnu, pohybový, 
dětský aerobik, plavání. Výhodou je krásné pro-
středí s velkou zahradou a nově vybavené třídy. 
Pořádané akce: zahradní slavnosti, tradiční dílny 
pro rodiče s dětmi, karneval, besídky, výlety, 
školy v přírodě tuzemské i zahraniční.

Milena Kolková, ředitelka
Tel. č.: 596 239 193, 739 619 520 

Mateřská škola Ostrava – Kunčice, 
Frýdecká 426/28, příspěvková organizace

MŠ Kunčice je malá školka rodinného typu, 
ve které je naplňován vzdělávací program Vše-
stranný rozvoj.

Školka je po rekonstrukci, s moderním vyba-
vením a množstvím pomůcek pro všestrannou 
realizaci dětí. Spolupracuje úzce s rodiči a pořá-
dá mimoškolní aktivity včetně nabídky společ-
ných výletů a školy v přírodě. 

Bc. Markéta Lipová, ředitelka
Tel. č.: 596 237 927

Mateřská škola Ostrava – Heřmanice, 
Požární 8/61, příspěvková organizace

MŠ pracuje již několik let podle projektu Začít 
spolu, který se velmi osvědčil. Mimo běžných 
aktivit jako jsou plavání, divadlo, návštěvy ZOO, 
mikulášská nadílka a karneval nabízí bezplatné 
kroužky: výtvarný, hasičský, dopravní a kroužek 
pro předškoláky. Rovněž organizuje víkendové 
pobyty na horách, jednodenní výlety do přírody, 
ozdravné pobyty v Chorvatsku u moře (vyjíž-
dí vždy rodič a dítě). Děti vystupují na akcích 
pořádaných obvodem. Tradicí se staly také ve-
likonoční a vánoční jarmarky v KD Heřmanice, 
které jsou velmi pozitivně vnímány veřejností. 
Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v MŠ po 
dobu adaptace dítěte. Máte-li zájem, přijďte se 
podívat a dozvíte se odpovědi na Vaše otázky.

Lenka Anežková, ředitelka
Tel. č.: 596 236 278

Mateřská škola Ostrava – Muglinov, 
Komerční 22a/704, příspěvková organizace

MŠ Komerční je v současné době jediná, která 

má vlastní školní kuchyni, která byla vybavena 
nejmodernějším zařízením v souladu s požadav-
ky Evropské unie.

Do budoucna je plánováno rozšířit kapacitu 
MŠ o jednu třídu, tj. asi o 20 dětí.

Při MŠ funguje rodičovské občanské sdružení 
„Mláďata“, se kterým jsou organizovány akce pro 
rodiče s dětmi. Každoročně je pořádána škola v pří-
rodě, v letošním roce je plánována na Malé Moráv-
ce v Jeseníkách. Děti prožijí kouzelný týden v pří-
rodě a absolvují napínavou cestu „za pokladem“.

Jaroslava Štěpánová, ředitelka
Tel. č.: 596 245 078

Mateřská škola Ostrava – Muglinov, 
Keramická 8/230, příspěvková organizace

V rámci aktivit mateřské školy organizujeme 
pro děti:
• návštěvu divadelních představení a koncertů
• kroužky: keramický, dramatický, počítačový, 

kde si děti pomocí her osvojí základy práce na 
počítači

• turistický kroužek, v rámci jehož činnosti se 
děti účastní co dva měsíce jednodenních zájez-
dů do okolní přírody, týdenního pobytu v Bes-
kydech a ozdravného pobytu v zahraničí 

• víkendové akce rodičů s dětmi
• výuku hry na zobcovou flétnu
• předplavecký výcvik
• při mateřské škole je logopedická poradna.

Mgr. Jarmila Chlopková, ředitelka
Tel. č.: 731 091 165, 732 342 568

Mateřská škola Ostrava – Kunčičky, 
Nástupní 19/146, příspěvková organizace 

MŠ Nástupní se nachází v klidném prostředí, 
dětem je k dispozici velká zahrada.

Dětem je zajišťována všestranná péče pod-
le školního vzdělávacího programu nazvaného 
„Rok s veverkou Čiperkou a jejími kamarády“ 
v úzké spolupráci s rodinou. Pořádány jsou kul-
turní a vzdělávací akce dle zájmu rodičů a dětí. 
Školka se aktivně zapojuje do soutěží ekologic-
kých sdružení.

Vlasta Knoppová, ředitelka
Tel. č.: 596 237 320

Zápisy do mateřských škol

Ročník XVI / březen 2008 / zdarma

Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 24. dubna 2008 od 15 hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné. 

Z mimořádného zasedání zastupitelstva
Třetí mimořádné zasedání zastupitelstva měst-

ského obvodu proběhlo dne 24.1.2008 a bylo 
svoláno na základě žádosti jedné třetiny členů 
zastupitelstva ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Dů-
vodem bylo dodržet termíny nutné pro podání 
žádostí o účelové dotace.
V rámci projednávaného programu přijalo tato 
rozhodnutí:
- rozhodlo o podání žádosti na získání finanč-

ních prostředků ze strukturálních fondů EU – 
Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší“,

- rozhodlo o podání žádosti na získání finanč-
ních prostředků z Nadačního fondu ČEZ 
v rámci grantového projektu Oranžová hřiště 
na vybudování multifunkčního hřiště v areálu 
školského zařízení na ul. Antošovické v Os-
travě – Koblově,

- doporučilo radě a následně zastupitelstvu 
města návrh na pojmenování nové ulice v k.ú. 
Muglinov názvem „V Hruškovém sadě“.

V následné diskuzi starosta Ing. Antonín 
Maštalíř informoval přítomné o možnosti umís-
tění sídla nově vznikající Agentury pro rozvoj 
sociálně vyloučených lokalit v našem obvodu 
a o přípravě projektu na realizaci objektu se soci-
álním bydlením na Liščině v hodnotě cca 15 mil. 
Kč, čímž by vzniklo podobné zařízení jako jsou 
domy na půli cesty.

Ing. Radúz Frnka požádal o řešení problému 
nadměrného hluku pocházejícího od vozidel pro-
jíždějících po ulici Bohumínské. Navrhl např. 
omezení provozu nákladních vozidel v souvislosti 
s otevřením nového úseku dálnice, nebo vysaze-
ní stromů. Ing. Iloně Borošové, vedoucí odboru 
TSKZaH, bylo uloženo, aby tento návrh prošetřila.

Ing. Jiří Šárek předal vedení městského obvodu 
dopis, v němž občané z Kunčic žádají o vhodné 
řešení situace kolem areálu místní sokolovny.

Plné znění usnesení najdete na internetových 
stránkách městského obvodu www.slezska.cz.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí

Pět bytových domů s celkem 51 bytovými 
jednotkami má postavit do konce letošního roku 
soukromý investor na Františkově. Každý dům 
bude mít tři nadzemní podlaží a podzemní ga-
ráže. V rámci výstavby domů bude podél zdejší 
komunikace vybudováno šestnáct parkovacích 

míst a živičný vjezd do podzemních garáží. 
Jednotlivé domy propojí chodník ze zámkové  
dlažby.

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
našeho úřadu vydal pro tyto stavby koncem loň-
ského roku stavební povolení.

Na Františkově se bude stavět
Vizualizace budoucích domů
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Opuštění psi mají svůj domov
Ocitnete-li se v lesnaté lokalitě nedaleko Heř-

manic a uslyšíte štěkot desítek psů, nebudete 
v blízkosti oficiálního útulku pro psy, ale „do-
mova pro opuštěné a týrané psy“, jak jej nazývá 
majitelka objektu Daniela Synková. Její dobro-
volná péče o němé tváře začala před 25 lety, kdy 
se ujala dvou zatoulaných psů. Od té doby v ní 
láska ke zvířatům sílila, a když postupně pozná-
vala, jak krutě a bezcitně se lidé dokáží ke zvířa-
tům chovat, jejich počet narůstal. 

Domov pro psy zařídila nejprve v Rychvaldě  
a nyní v Heřmanicích.

Zvířatům poskytuje svou péči dobrovolně, 
není podnikatelkou, je soukromou osobou, nebo 
spíše člověkem s velkým srdcem a citem, který jí 
nedovolí pohled na týrané a zubožené zvíře.

Ve dne v noci ji obklopuje 85 jejích věrných 
zvířecích přátel, jimž věnuje veškerý volný čas 
a téměř všechny finanční prostředky.

Jak nám řekla, za těch mnoho let péče o psy 
jakoby už poznala jejich mentalitu a vzájemné 
chování. „Věřte, ač tady mám desítky těchto 
čtyřnohých tvorů, nestalo se, že by se vzá-
jemně pokousali nebo si ubližovali. Přibude-
li k nim slabší nebo nemocný jedinec, snaží 
se ho – hlavně fenky – ochránit. A to si vždy 
připomenu, jakých odsouzeníhodných činů je 
schopen člověk nejen vůči zvířeti, ale i vůči 
člověku“.

Kapacita objektu paní Synkové není neomeze-
ná, a proto už nemůže další psy, jež se stali pro 

své pány nepohodlnou hračkou, přijímat. Nao-
pak psy, kteří už jsou zbaveni blech, odčerveni, 
případně ošetřeni a vyléčeni, a naočkováni proti 
vzteklině, ráda daruje všem, kteří nezapomně-
li na staré úsloví – pes, nejlepší přítel člověka. 
A jak jejich opatrovatelka doplňuje: „Chci, aby 
poznali, že na světě jsou i hodní lidé, pro něž se 
možná stanou jedinou radostí života…“.

Uvažujete – li o tom, že si pořídíte čtyřnohé-
ho kamaráda, neváhejte a klikněte v počítači na 
www.pejsci.czechian.net – pejsci z Heřmanic 
nebo zadejte do vyhledávače: Domov pro opuš-
těné a týrané psy Ostrava – Heřmanice. Z nabíd-
ky čtyřnohých tvorů si určitě vyberete.

(míč)

Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28,  
příspěvková organizace, hledá 

od 1. 9. 2008 učitelku na 100% úvazek (stálé místo).
Bližší informace podá Bc. Markéta Lipová – ředitelka, tel. č.: 596 237 927.

Nezaplacené místní poplatky  
ze psů lze vymáhat i exekučně

Paní Velčovská, zůstala výše poplatků stejná 
i pro letošní rok?

Ano, i pro letošní rok platí obecně závazná 
vyhláška č. 6/2003, která stanoví místní popla-
tek ze psů. Je v plném znění uveřejněna na we-
bových stránkách našeho obvodu www.slezska.
cz. Za psa chovaného v rodinném domku zaplatí 
tedy jeho majitel 120 Kč za rok, za psa chova-
ného v bytovém domě či toho, který je využíván 
pro podnikání, 1 500 Kč za rok. Důchodci bydlí-
cí v bytovém domě zaplatí za svého čtyřnohého 
miláčka 200 Kč.

Platí se za psy starší než tři měsíce a poplatek 
je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalen-
dářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povin-
nosti částku 1 000 Kč, může být poplatek splatný 
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 
31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Kdo nemusí poplatky platit?
Všeobecně lze říci, že se jedná o občany ne-

vidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním posti-
žením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořád-
ných výhod.

Dále osoby provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto občanů a osoby provozující 
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.

Podle obecně závazné vyhlášky je občan po-
vinen oznámit nabytí psa do vlastnictví do 15 
dnů  od  vzniku  poplatkové  povinnosti. Musí 
tak učinit osobně nebo stačí písemně?

Stane-li se občan držitelem psa staršího tří mě-
síců, musí v úředních dnech přijít osobně, vypl-
nit formulář týkající se přiznání poplatku za psa 
a poté obdrží evidenční známku. Nelze tedy tuto 
skutečnost nahlásit prostřednictvím elektronické 
pošty nebo v dopise. Formulář lze však stáhnout 
z internetových stránek www.slezska.cz a donést 
ho již vyplněný. Občan předkládá občanský prů-
kaz a jde-li o důchodce i výměr o důchodu.

Jak si má občan počínat v opačné situaci, tedy 
když pes uhyne nebo se ztratí?

Musí tuto skutečnost do 15 dnů nahlásit, ale 
v tomto případě stačí i písemně, vhodné je při-
ložit potvrzení od veterináře apod. Pokud tak 
občan neučiní a neodhlásí povinnost placení to-
hoto místního poplatku, narůstá mu dluh, který 
lze vymáhat.

Jak  splnění  ohlašovací  povinnosti  držitelů 
psů kontrolujete a jak postupujete vůči dluž-
níkům, kteří stanovený poplatek nezaplatí?

Se strážníky městské policie provádíme na-
mátkové kontroly, zaměřené na splnění ohlašo-
vací povinnosti držitelů psů a placení místního 
poplatku ze psů.

Dlužníci samozřejmě naší pozornosti neunika-
jí. Nezaplatí-li poplatek ve stanoveném termínu, 
je jim zaslán platební výměr, a když nereagují 
ani v takovém případě, obdrží výzvu k zaplacení 
dlužného nedoplatku. Pokud dlužník opět nere-
aguje, je dlužná částka již vymáhána přímo exe-
kucí a je zvýšena o exekuční náklady.

Děkuji za rozhovor.
(míč)

Do konce března musejí majitelé psů zaplatit místní poplatek ze psů. Mohou tak učinit zaplacením 
obdržené složenky, nebo provést úhradu hotovostně v pokladně v přízemí úřadu na nám. J. Gagarina 4  
nebo na odboru financí a rozpočtu u paní Boženy Velčovské (III. patro, dveře č. 403), kterou jsme 
požádali o bližší informace k této problematice.

Rozmístění kontejnerů  
na objemný odpad z domácností

Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v městském obvodu Slezská Ostrava během 
jarní úklidové akce umisťovány na stanoviště pouze na 1 den. V určený den jsou přistaveny a násle-
dující den jsou odvezeny. Počet stanovišť a přistavovaných kontejnerů nelze navyšovat vzhledem 
k omezené kapacitě kontejnerů. Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 10. 3. do 19. 3. 2008 

10. března 
SlezSKá OStrAVA 
Nová osada u ul. Bernerovy
Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
8. března  u domu č. 16
11. března
ANtOšOViCe
Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
KOBlOV
Antošovická Na Tabulkách
Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník u domu č. 241/15
Podsedliště
12. března
MugliNOV
Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
Olešní křiž. s ul. Zemanskou
Klidná křiž s ul. Slunečnou
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
Švédská parkoviště u Budoucnosti
Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
13. března 
HeřMANiCe 
Požární u hasičské zbrojnice 
 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
 Parcelní křiž. s ul. Kladivovou
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č.p. 50-52

17. března
SlezSKá OStrAVA
Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
Bohumínská  
(Kamenec)

parkoviště za samoobsluhou

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská  
(Kamenec)

u domu č. 55

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
18. března 
KuNčiCe N. OStrAViCí
Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 
Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou
KuNčičKy
Nová osada křiž. ul. Pstruží a Škrobálkovy
Pstruží park Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199
19. března
HrušOV 
Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
Žalmanova u domu č. 9
Riegrova u domu č. 449/19
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
KuNčičKy
Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
KuNčiCe N. OStrAViCí
Ostravického začátek cyklostezky
SlezSKá OStrAVA
Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
Hradní křiž. s ul. Na Závadě

V Domově pokojného stáří v Heřmanicích oslavila 18. ledna své 102. narozeniny Marie Fran-
ková. Mezi gratulanty nechyběli místostarostka MUDr. Hana Heráková a místostarosta Radim 
Šlachta. Pozoruhodné fyzické i duševní zdraví jubilantky všichni přítomní obdivovali a popřáli 
jí, ať jí vydrží i v dalších letech.

Paní Maruška se do Ostra-
vy – Přívozu přistěhovala ze 
Sázovic na Zlínsku za svým 
manželem, když jí bylo 20 
let. S manželem vychovala 
dvě děti, všechny problémy 
řešila s optimizmem. Po celý 
život zachovávala zásady 
správné životosprávy, ne-
kouřila a ještě ve svých 85 
letech si zacvičila. A jak nám 
sdělil vedoucí domova Ing. 
Jaroslav Doležel, její svěží 
mysl, vitalita a paměť všech-
ny fascinuje.

Jubilantce blahopřeje  
místostarosta Radim Šlachta

Blahopřejeme 
nejstarší občance v obvodu
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Jak jsme Vás již informovali, městský obvod 
Slezská Ostrava zřídil v rámci národního projek-
tu „Návrat do práce“ novou pracovní skupinu 
dělníků čistění města. Přestože pracují teprve 

od prosince 2007, mají již za sebou kus práce. 
Například uklízeli odpad v prostoru garáží na ul. 
Komerční, Na Šestém, Mírová osada, na ulicích 
Riegrově, Pláničkově, Muglinovské, Stará cesta, 
Lihovarské, Nadační, Výhradní, Orlovské, Beto-
nářské, Heřmanické, Rettigové, Nejedlého, Dě-

dičné, Hranečník, Jan Maria, Frýdecké, Přibylo-
vě, Koblovské (točna), Antošovické, Na Liščině, 
Kotalově a v sídlištích Muglinov a Kamenec.

Tento úklid stál již nemalé finanční prostřed-
ky z obecního rozpočtu, které mohly být využity 
hospodárnějším způsobem. Bohužel, i v dnešní 
době se někteří občané a firmy neumějí cho-
vat a mění tak náš krásný obvod v jedno velké 
smetiště. Vedoucí dělníků Roman Knopp je 
ve stálém kontaktu s velitelem městské policie 
a společnými silami se snaží zabránit zakládání 
dalších nepovolených skládek v našem obvodu. 
Městskou policii lze anonymně kontaktovat na 
č. 156 – v mnoha případech může být původ-
ce odpadu zajištěn na místě. Za založení černé 
skládky hrozí provinilcům v přestupkovém říze-
ní pokuta ve výši 50 000 Kč. 

Vyzýváme opětovně občany, aby využívali 
sběrné dvory, kde mohou odkládat zcela zdarma 
objemný a nebezpečný odpad, zeleň, sklo, plas-
ty i papír. Aktuální informace o otevírací době 
sběrných dvorů lze získat na www.ozoostrava.cz 
a na bezplatných infolinkách 800 159 238, 800 
100 699.

Všichni přece chceme žít v pěkném a zdravém 
prostředí, a ne na smetišti. 

odbor TSKZaH
Foto: Roman Knopp

Dělníci čistění města

CHtěli zPeNěžit PleCHy
Hlídka MP spatřila 12. ledna ve Slezské Os-

travě dva mladíky, kteří vezli na dvoukolovém 
vozíku 31 kusů plechů. Hlídce mladíci (16 a 17 
let) sdělili, že plechy vzali z volně přístupného 
pozemku, kde probíhá rekonstrukce domu. Ty 
chtěli následně zpeněžit ve sběrně druhotných 
surovin. Při ověřování totožnosti mladíků vyšlo 
najevo, že jeden z nich je osobou hledanou Po-
licií České republiky. Mladík byl na místě pře-
dán přivolané hlídce státní policie a událost bude 
oznámena příslušnému správnímu orgánu pro 
podezření ze spáchání přestupku proti majetku, 
za což mladíkům hrozí pokuta do výše 15 000 Kč.

Krádež SAláMu  
Se Muži NeVyPlAtilA

Strážníky MP oslovil člen ochrany obchodu 
ve Slezské Ostravě, který jim sdělil, že zadržel 
muže, který přenesl přes pokladnu bez zapla-

cení dva kusy masných výrobků. Při ověřování 
totožnosti muže (56 let) vyšlo najevo, že tento 
byl v posledních letech za obdobný čin trestán, 
proto mu nyní hrozí stíhání pro trestný čin krá-
deže. Muž byl na místě předán přivolané hlídce 
Policie České republiky.

drzOSt zlOděJů BylA VelKá
Dne 23. ledna 2008 byla hlídka MP vyslá-

na v Hrušově k řadovým garážím, kde byli 
zadrženi zloději. Oznamovatel se svým zná-
mým byli v jedné z garáží, a když zaslechli 
z druhé řady garáží podezřelý šramot, šli se 
podívat, co se děje. Na místě spatřili v jedné 
z garáží ve zdi prokopanou díru, kterou dvě 
osoby vyhazovaly zevnitř kovové předměty 
a autodíly. Oba zadržení mladíci (16 a 17 
let) byli na místě předáni přivolané hlídce 
Policie České republiky, která nyní událost  
šetří.

Městská policie hlásí

Potřebujete dokumenty z příruční 
spisovny stavebního úřadu?

Nahlížení a kopírování dokumentů ze stavebních spisů může pouze vlastník nemovitosti, případně 
žadatel s písemným souhlasem (plnou mocí) vlastníka nebo platnou nájemní smlouvou.

Cena za kopírování je 15 Kč za stránku a za ověřenou stránku 45 Kč.

Od počátku letošního roku nabyla účinnos-
ti řada novelizací zákonů, například zákona 
o životním a existenčním minimu, o pomoci 
v hmotné nouzi a státní sociální podpoře.

Změny v oblasti zákona č. 110/2006 Sb., o ži-
votním a existenčním minimu, jsou minimál-
ní, částky životního minima se nemění. Nově 
se pro potřeby zákona nepovažují za příjmy: 
příjmy plynoucí z doplatků na bydlení a mimo-
řadné okamžité pomoci, příjmy plynoucí z péče 
o osobu blízkou nebo jinou, která má nárok na 
příspěvek na péči, a výživné, vyplacené z příjmu 
osoby, která se posuzuje za společně posuzova-
nou osobu s osobou, která výživné přijala.

Z  oblasti  zákona  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci 
v hmotné nouzi, zdůrazněme:
Pomoc v hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí

Osobou v hmotné nouzi není osoba, která 
je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání 
a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krát-
kodobé zaměstnání, nebo se účastnit cíleného 
programu k řešení zaměstnanosti. Zpřísnily se 
tedy podmínky pro osoby, které pobírají dávky 
pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě ne-
zaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu 
vlastní prací je nízká nebo žádná. Pokud ne-
budou pracovat 12 měsíců a déle, bude se na-
dále při stanovení výše dávky vycházet pouze 
z částky existenčního minima (2 020 Kč). 

Úprava se nevztahuje na osoby starší 55 let, 
osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě 
mladší 12 let.

Nárok na výplatu příspěvku na živobytí 
(dávku pomoci v hmotné nouzi) nevznikne 
v kalendářním měsíci, pokud průměrný měsíč-
ní příjem osoby nebo společně posuzovaných 
osob za tři předcházející kalendářní měsíce byl 
vyšší než trojnásobek životního minima osoby 
nebo společně posuzovaných osob.

Za osobu, která není v hmotné nouzi, bude 
považována osoba nepobírající nemocenské 
dávky z důvodu úmyslného přivodění si pracov-
ní neschopnosti, zaviněním úrazu požitím alko-
holu nebo omamných látek, nebo zaviněním si 
úrazu při spáchání trestného činu. Tato osoba je 
pak vyloučena z okruhu osob společně posuzo-
vaných. 

Při stanovení příjmu osob se přihlíží k odpoč-
tu odůvodněných nákladů na domácnost – dříve 
uváděno skutečných nákladů.

Dále byl novelizován § 11, který stano-
ví osoby, u kterých se nezkoumá možnost 
zvýšení příjmu vlastním přičiněním – jed-
ná se o rodiče pobírající peněžitou pomoc 
v mateřství, rodiče pečující celodenně 
o dítě po dobu nároku rodiče na rodičov-
ský příspěvek (dříve do 4 let věku dítěte), 
osoby pečující o jinou fyzickou osobu, těž-
ce zdravotně postiženou, a tato péče trvá 
nejméně v rozsahu 80% stanovené týdenní 
pracovní doby.

Při řešení využití majetku pro zvýšení příjmů 
rodiny byla prodloužena lhůta pro možnost vyu-
žití movitého majetku ze tří na šest měsíců.

Osoba žádající o doplatek na bydlení je v ur-
čitých případech povinna sama požádat obec, ve 
které má trvalý pobyt, o poskytnutí levnějšího 
bydlení. 

Dávky státní sociální poDpory 
(Kontaktní místo pro občany MOb Slezská Os-
trava je na ulici 30. dubna 3130/2d v Moravské 
Ostravě.)
Příspěvek na bydlení

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který 
je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 
30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů 
na bydlení, a zároveň těchto 30 % příjmů ro-
diny je nižší než příslušné normativní náklady 
stanovené zákonem. Při podání žádosti musejí 
být předloženy tyto doklady: doklad o tom, že 
byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo 
na základě vlastnictví k nemovitosti, a doklad 
o podlahové ploše bytu.

Přídavek na dítě
• Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které 

žije v rodině s rozhodným příjmem nižším, 
než je 2,4násobek životního minima rodiny.

• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za 
předchozí kalendářní rok; do příjmu se neza-
počítává výživné, které v rozhodném období 
platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této 
dávky společně posuzovanou.

• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle 
věku dítěte:
od 1. ledna 2008
do 6 let 500 Kč
6–15 let 610 Kč
15–26 let 700 Kč
Zrušen byl automatický valorizační mecha-

nismus zvyšování dávky.

Sociální příplatek
Nárok má rodič, který se stará alespoň o jed-

no nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem 

v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního 
minima rodiny.

Pohřebné
Dávka ve výši 5 000 Kč náleží od 1.1.2008 

pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopat-
řenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem 
nezaopatřeného dítěte. To za podmínky, že ze-
mřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na 
území České republiky.

Rodičovský příspěvek
Nárok na dávku má rodič, který po celý 

kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně 
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Pří-
spěvek je stanoven ve třech výměrách. Zvý-
šená – 11 400 Kč, tedy po peněžité pomoci 
v mateřství do 24 měsíců věku dítěte. Základ-
ní – 7 600 Kč po peněžité pomoci v mateřství 
do 36 měsíců věku dítěte. Snížená – 3 800 Kč 
po peněžité pomoci v mateřství nebo od na-
rození dítěte v základní výměře do 21 měsíců 
věku dítěte a dále ve snížené výměře do 48 
měsíců věku dítěte.

Porodné
Tato dávka bude vyplácena v pevné výši, a to 

pro každé dítě 13 000 Kč.

Příspěvek na školní pomůcky
Dávka byla zrušena. Rodiče dětí, které začaly 

plnit povinnou školní docházku vloni a splnily 
nárok na příspěvek na školní pomůcky, si mohou 
ještě zažádat o vyplacení dávky do konce červ-
na 2008. (Pokud již dávka nebyla vyplacena.)

Finanční částka odpovídající ročně vypla-
cenému příspěvku na školní pomůcky zůstane 
v resortu školství na vybavení škol.

Příspěvek na zvýšené životní náklady
Tato dávka, poskytovaná v maximální výši 

200 Kč, je zrušena. Byla mj. poskytována oso-
bám používajícím trvale ortopedické, kompen-
zační nebo jiné pomůcky na zvýšené výdaje 
s jejich používáním.

Pozor na novelizace 
některých zákonů

Z dopisů čtenářů — But či nebut
Jako řidička MHD jezdím více než 21 let a za ta léta jsem ledacos zažila. Dovolte mi, abych se 

s Vámi podělila o jednu příhodu.
V tom zimním dni bylo nevlídné počasí. Přijela jsem na zastávku Bohumínská, když ke mně 

přišli dva důchodci, babička s dědou. „Co si přejete“, ptám se. Děda začal něco mumlat, ale paní 
ho odstrčila loktem se slovy: „Němluv, já to povim. On ztračil but“.

Tázala se, zda bych nemohla zavolat vysílačkou, protože děda už má 80 roků… „a nevim, jesli 
se mi eště vyplati mu kupovať nove buty“. Jednu botu před nedávnem pozbyl, když mu zůstala v 
trolejbusových dveřích, které se zavřely, a trolejbus odjel i s ní.

Babičce jsem vysvětlila, že je mi líto, ale vysílačka se v takových případech nemůže blokovat. 
Ale poradila jsem jí. „Jeďte trolejbusem č. 106 do vozovny trolejbusů. Na dispečinku Váš pro-
blém vyřeší.“

A tak se také stalo. Paní vrátná jim na dispečinku uvařila čaj a zatímco jej stařečci popíjeli, 
probíhalo pátrání po ztracené botě, která se nakonec našla na točně.

P. S. Na dispečinku ještě máme několik ztracených klíčů od bytů. 
Řidička Alena Pocisková, Muglinov

Poděkování
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli velké proměny exteriéru Husova sboru v Heřmanicích, ke kterému došlo během 
let  2006–2010. Naší  náboženské obci  byla poskytnuta účelová neinvestiční  dotace  z  rozpočtu 
statutárního města Ostravy, bez níž by generální oprava nebyla vůbec možná. Děkujeme stavební 
firmě za provedení stavebních prací a za finanční příspěvek při zajištění lešení panu Mlčochovi.
Zveme Vás srdečně k bohoslužbám, které se konají každou neděli v 9.30 hodin.

Za Radu starších Jiřina Sedláčková
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 5. března 2008.
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Zveme Vás
První jarní akcí pro celou rodinu na Slezskoostravském hradě bude 15.–16. března 2008 Ve-
liKONOčNí JArMArK s ukázkami řemesel a prodejem lidových uměleckých výrobků.
Na programu budou:
• lidové tance v podání národopisného souboru
• soutěž o velikonoční vajíčko
• historická a lidová hudba – velikonoční koncert.

zuš edvarda runda Vás zve na koncert učitelů 6. března v 18 hodin ve slezskoos-
travské radnici a zuš u Jezu v Muglinově na veřejný koncert 26. března v 17 hodin 
v budově ZUŠ. 

zOO OStrAVA zVe NA NáSleduJíCí AKCe:
2. března (středa): NA SV. řeHOře… žáBA HuBu OteVře…
Probouzení obojživelníků v Zoo Ostrava.
22. března (sobota): JArO V zOO
Začátek víkendového komentovaného krmení  zvířat pro veřejnost  -  v průběhu hlavní ná-
vštěvnické sezony probíhá dle časového harmonogramu přímo u vybraných zvířat  (např. 
hroši,  sloni, medvědi,  šimpanzi,  šelmy)  jejich  krmení  ošetřovatelem  spojené  s  výkladem. 
Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o daném druhu zvířete, o jeho způsobu života ve volné 
přírodě a o konkrétním chovu v zoo. Od 22. března a v dubnu bude probíhat komentované 
krmení pouze o víkendech a svátcích. 

- Mlžení i hloupého vydává za moudrého. – 
F. L. Čelakovský 

- Nejlépe se vám daří, když jednáte, jak chcete. 
- Máte-li pocit marnosti – nikdy se mu nepod-

dávejte! 
- Co neumíš pochválit, to nehaň. – České pří-

sloví

- Pravdivou chválou mysl roste. – Latinské pří-
sloví

-  Ten, kdo pomlouvá druhé, odhaluje světu své 
vlastní slabosti a své vlastní zloby.

- Život si nekoupí nikdo, avšak užívat ho může 
každý. – Lucretius

(Vybral Ing. Jiří Šárek)

Z histoRie
KdO tO Byl MlyNář JAN AuguStiN 

„Pokládám za svou povinnost oznámiti Vaší Excelenci a veleslavnému c. k. úřadu, že jistý 
bývalý mlynář z Klimkovic, jménem Jan Augustin, sdělil, že ví o mnohých na povrch vycháze-
jících rudných žilách a kamenném uhlí, a kdyby prý byl s ním někdo vyslán, že by taková místa 
velmi ochotně ukázal. Z toho důvodu jsem k němu poslal jednoho svého havíře, aby se podíval 
na některé z těchto druhů rudných žil, a aby bylo možno učinit další závěry.“ Jak dále píše Jan 
Antonín Alis, c. k. šichtmistr z Kutné Hory, ve svém dopise ze dne 2. prosince 1763, jím vyslaný 
horník „přinesl krásné úlomky kamenného uhlí vyskytujícího se u Pol. Ostravy“. Pokud bychom 
chtěli místo nálezu určit přesněji, uvádí se, že to bylo v údolí Burňa u pozdější jámy a koksovny 
Trojice. V roce 1768 nakreslil šichtmistr a pozdější hormistr Jan Jakub Lutz mapu a řez těchto 
míst. V každém případě jsou Alisova slova „první úředně dochovaná zpráva o nálezu uhlí s udá-
ním místa výskytu“, podle níž je nezpochybnitelně tím, kdo nález ohlásil, klimkovický mlynář 
Jan Augustin.

 Důležitý dokument, z něhož pochází úvodní citace, a jehož faksimile se nachází v Archivu 
města Ostravy, vyšel v českém překladu Josefa Frühwirta v roce 1973 v 6. svazku sborníku Os-
trava. Ale to je věc celkem známá. Kdo však byl onen Jan Augustin, jehož sdělení o výskytu uhlí 
u tehdejší Polské Ostravy, adresované hornímu úřadu v Kutné Hoře, stálo na počátku pozdějšího 
překotného rozvoje do té doby nepříliš významné Ostravy? 

***
Podle dochovaných dokumentů víme, že se narodil 23. ledna 1726 v Lagnově (části Klimko-

vic) manželům Josefu a Kateřině Augustinovým. 
 Jak to však bylo s tím Augustinovým mlynářstvím? Bylo jeho chlebíčkem větrné nebo vodní 

kolo? Obojí dvojí mlynářství se v Klimkovicích, potažmo v Lagnově, dochovalo až do dvacátého 
století. Zdá se však, že to nebylo konání příliš výnosné. Další osudy Jana Augustina jsou už zřej-
mě spojeny s ostravským uhlím. Pokud se nejedná o shodu jmen, objevujeme ho v urbáři hraběte 
Josefa Marii Kašpara Wilczka z 30. ledna 1769 v Zámostí u Polské Ostravy, tedy v prostoru 
kolem dnešní Bohumínské ulice ve Slezské Ostravě. Při zakládání těžířstva na dolování kamen-
ného uhlí v prostoru Burni v roce 1785 je Jan Augustin jedním z jeho tří členů. Nedlouho poté 
bylo těžířstvo ze strany vrchnosti napadeno, Jan Augustin připraven o majetek a jako poddaný 
dokonce uvězněn.

 Když 24. srpna 1790 v Lagnově č. 6 umírá, hrabě Wilczek už třetí rok pravidelně těží uhlí, k je-
hož známosti Jan Augustin tolik přispěl. V letošním roce uplyne 245 let od oficiálního potvrzení 
lokalizovaného nálezu uhlí v Ostravě. Jistě by nebylo od věci toto výročí připomenout například 
pamětní deskou, na níž by čestné místo patřilo klimkovickému mlynáři Janu Augustinovi, který 
nález jako první ohlásil. 

Karel Vůjtek (redakčně zkráceno)

česká  společnost  pro  trénování  paměti 
a mozkový  jogging, která se zaměřuje na tré-
nování paměti seniorů, vyhlašuje v týdnu od 
10.  března  2008 do  16.  března  2008 v rámci 
celosvětové akce „týdeN uVědOMěNí Si 
MOzKu“ (Brain Awareness Week), který už 
po desáté pořádá organizace Dana Alliance for 
the Brain (www.dana.org), Národní týden tré-
nování paměti.

Cílem je přesvědčit nejen seniorskou generaci, 

že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo 
poradí, jak na to. 
Kde proběhnou přednášky v rámci NttP 

pro veřejnost zdarma, to se dozvíte na strán-
kách www.trenovanipameti.cz.
V Ostravě se přednáška uskuteční v pon-

dělí  10.  března  2008  v  10  hodin  v  sále Bis-
kupství  ostravsko-opavského  na  Kostelním 
náměstí  č.  1.  Pořádá  ji  občanské  sdružení 
Senior servis.

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V letošním roce oslavuje ZŠ v Kunčičkách na 
Škrobálkově ulici 80 let od svého vzniku.

Věkem může připadat jako starší dáma, ale 
přijďte se podívat, že je to stále mladá, půvab-
ná dívka, která Vás roztančí, rozesměje a roze-

zpívá a nechá Vás vzpomenout na Vaše školní 
léta.

Zveme rodiče a veřejnost na školní akademii 
6. března v 17.30 hodin v tělocvičně školy.

Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ

Pozvánka na akademii v Kunčičkách

Počátkem dubna tohoto roku bude dokončena první etapa rekonstrukce nádraží Ostrava – Kunčice. 
V této etapě byly opraveny budovy včetně hlavní haly, významná je zejména úprava příchodu pro 
cestující. Pro bezbariérový přístup je budován výtah.

V druhé etapě budou rekonstruovány nadchody a nástupiště. Karel Slíva, foto: autor

Rekon s t r u k c e 
železniční stanice Ostrava — Kunčice

K zamyšlení

Z dopisu naší čtenářky: Gratuluji! Vyhrála jste! 
Neuplyne ani týden, aby u mne nezazvonil 

telefon a z druhého konce se neozval nějaký 
sympatický hlas, který se představí jménem 
i příjmením, řekne, z jaké firmy či organizace je, 
a požádá, zda mi může položit pár otázek v rám-
ci nějakého průzkumu či dotazové akce. Nako-
nec ten hlas poděkuje a slíbí, že za ochotu bude-
te zařazeni do nějakého losování o krásné ceny.

Už se mi to stalo vícekrát. Po prvé – to byla 
dotazová akce nějaké firmy z Brna, která dodá-
vá domácí elektrospotřebiče i další výrobky pro 
zařízení domácnosti. Po nějaké době se ozvali, 
že jsem vyhrála kuchyňský spotřebič za tři tisí-
ce korun. Podmínka byla, že si jej přijdu osob-
ně vyzvednout na nějakou akci, která se konala 
v Ostravě – Mariánských Horách.

Mladí, kteří mě vozí autem, mě upozornili, že 
to je past, že se takto chytají posluchači pro před-
váděcí akce. Neměli auto, tak jsem paní řekla, že 
je mi líto, ale že nemohu přijít, protože chodím 
o berlích a sama bych tam nedošla. Pobízela mě, 
že mám přijít i s mladými, že i oni dostanou ve-
čeři, která byla součástí předvádění. Ale mladí 
o tom nechtěli ani slyšet. Tak jsem přišla o první 
výhru – kdo ví, co to bylo, protože paní, která te-
lefonovala, říkala, že neví, o co se jedná. Věděla 
jen to, že výrobek je v ceně tří tisíc korun.

Podruhé to byla dotazová akce týkající se ortope-
dických matrací. Jednalo se o firmu někde z jižních 
Čech. Bylo to jenom pár otázek, opět s příslibem, 
že budu zařazena do soutěže. Za nějakou dobu se 
opět ozvala žena s gratulací, že jsem vyhrála cenu 
v hodnotě šest a půl tisíce korun. S nadšením a opě-
tovnou gratulací mi sdělovala, že mi vše dodají až 
domů. Byla jsem nadšená, děkovala jsem, protože 
jsem ještě nikdy nic nevyhrála. Ovšem pak na-

stalo to velké překvapení, kdy mi paní s ledovým 
hlasem sdělila, že v den, kdy mi cenu přivezou, 
musím pozvat alespoň tři manželské páry, které 
také dostanou odměnu. Ta prý bude v ceně přes 
450 korun a budou to produkty z Mrtvého moře.

Marně jsem se ji snažila přesvědčit, že bohu-
žel tento její požadavek nemohu realizovat. Paní 
se mě ještě chvíli snažila přesvědčovat, že jistě 
nebude problém sezvat pár přátel, ale když jsem 
jí řekla, že to bohužel není možné, její hlas oka-
mžitě ztvrdl jako skála. Ještě mi vysvětlila, že 
podmínkou předání takové ceny je i „přednáška“, 
a proto lituje, ale tuto cenu nedostanu. Ještě jsem 
jí něco chtěla říct, ale praštila mi s telefonem.

Už dříve jsem na vlastní kůži zažila doma 
jednu předváděcí akci. Opět zazvonil telefon 
a paní na druhé straně mi nabídla, že mi přijdou 
před Velikonocemi vyčistit koberec. V domlu-
vený den přišel mladík, vyčistil kousek koberce 
a hned mi nabízel vysavač v hodnotě 30 tisíc 
korun. Když jsem říkala, že to je vysoká cena 
a že dva vysavače mám, předváděl mi, jak se dá 
vyčistit okno či sporáková deska. Opět jsem od-
mítla, a tak se vrhl na zrcadlo, které je součástí 
starého kusu nábytku, a při tom mi zničil jednu 
miniaturní skleněnou figurku, ale na to jsem při-
šla, až jsem jej s díky vyprovodila ze dveří.

Potvrdilo se přísloví, že v životě je vždy něco 
za něco. Ale co se týká takových dotazových 
akcí, platí, že oni chtějí dvakrát něco. Až se mě 
bude někdo příště vyptávat a slibovat, že budu 
zařazena do slosování, pěkně mu poděkuji a od-
mítnu odpovídat. A bude po problému. Nemusím 
se trápit, že nedostanu cenu, ale ta firma nebude 
mít mé odpovědi. 

Radmila Bláhová, Muglinov

Březen v našich knihovnách
Ve dnech 3.–7. března 2008 proběhne v knihovnách v našem obvodu Týden prvňáčků – pa-

sování prvňáčků na čtenáře, čtení úryvků z knihy „Povídání o pejskovi a kočičce“, malování 
zvířátek, návštěva pohádkového loupežníka Lotrandy.

27. března 2008: Den ostravských čtenářů – ve všech knihovnách se uskuteční upomínková 
amnestie.


