
Narodil se 8. záfií 1923 v Hefimanicích.
Gymnázium studoval pfied válkou v Mo-
ravské Ostravû a maturoval v Ostravû –
Pfiívoze v roce 1942. Pak pob˘val v Nû-
mecké fií‰i na nucen˘ch pracích a byl ãin-
n˘ v protiletecké sluÏbû. Po válce zaãal
v Praze studovat práva. Pracoval rovnûÏ
jako knihovník Zemského archivu v
Opavû a podílel se na vzniku Slezského
ústavu. Právû na stránkách ústavního ãa-
sopisu Slezsk˘ sborník zaãal svou Ïivot-
ní dráhu historika. Jako rozhodn˘ odpÛr-
ce totalitních reÏimÛ se nehodlal smífiit
s politick˘m v˘vojem v âeskoslovensku
a krátce po komunistickém puãi v roce
1948 ode‰el do exilu. Pob˘val v Nûmec-
ku, Francii a Rakousku, aÏ získal v roce
1950 stipendium na francouzské univer-
zitû v Montrealu, kde studoval moderní
historii. Ve studiích pokraãoval na uni-
verzitû v Heidelbergu, kde v roce 1954
promoval na doktora filozofie (získal
mezinárodní titul PhD.) prací o mni-
chovské dohodû, jejíÏ nûmecké vydání
mûlo celosvûtov˘ ohlas. Objektivní vylí-
ãení mnichovsk˘ch událostí a jejich po-
zadí vyvolalo kritiku jak v kruzích sude-
tonûmeck˘ch vysídlencÛ, tak u domácí-
ho komunistického reÏimu i v ãásti exilu,
ale renomované svûtové ãasopisy knihu
pfiivítaly. Po návratu do Kanady se stal ú-
fiedníkem Statistického úfiadu a Minister-

stva práce, pÛsobil také jako poradce
pfiedních kanadsk˘ch politikÛ, v exilo-
vém hnutí aktivnû usiloval o navrácení
demokracie do âeskoslovenska. Ke své-
mu fiemeslu historika se vrátil aÏ po od-
chodu do dÛchodu nejprve ãtivou biogra-
fií „knûÏny“ Stephanie von Hohenlohe,
která se pfiátelila se ‰piãkov˘mi pohlavá-
ry nacistické fií‰e.

Po návratu do vlasti pak autor od roku
1992 vydal celkem 18 knih, jeÏ vzbudily
mimofiádnou ãtenáfiskou odezvu doma
i v zahraniãí. Lze je rozãlenit do nûkolika
skupin. První tvofií ãeské pfieklady jiÏ vy-
dan˘ch prací „Ta Ïenská von Hohenlo-
he“ a „Mnichovská dohoda“, u níÏ se po-
tvrdilo, Ïe ãestnû obstála v provûrce ãasu
a stále zÛstává nejlep‰í vûdeckou mono-
grafií na toto téma. Dal‰í skupinu tvofií
práce autobiografické – pamûti „·el jsem
svou cestou“ a jejich doplnûk „Kdo na-
vrátil se, neutíká“, stejnû jako vzpomín-
ky na váleãné osudy spoluÏákÛ z gymná-
zia „Zlaté dûcka“ a „Nejlep‰í z nás“. Dal-
‰í okruh se t˘ká exilové problematiky –
patfií sem v˘bor z dopisÛ politick˘ch u-
prchlíkÛ z âeskoslovenska po roce 1948
„Emigranti“, monografie o poãátcích
ãinnosti exilové Rady svobodného âes-
koslovenska, Ïivotopisné portréty Oty
Hory („Ota Hora, 1909 –1997”), Lubo-
míra Zinka („Kopiník svobody“), obsá-
hlá dokumentace autorova pokusu o od-
krytí sítû ãeskoslovenské rozvûdky v Ka-
nadû („Moje stfietnutí s rozvûdkou StB“)
a zvefiejnûní jednoho z prvních seznamÛ
politick˘ch uprchlíkÛ („Dva seznamy
politick˘ch uprchlíkÛ z roku 1948“).
Stejnû obsáhlá je skupina publikací
k ãesko – nûmeck˘m vztahÛm za války
a k jejich reflexi soudobou ãeskou spo-
leãností – obsáhl˘ v˘bor nûmeck˘ch do-
kumentÛ dokládající plány na likvidaci
ãeského národa „So oder so“, portrét v˘-
znaãného ãeského kolaboranta Emanue-
la Vajtauera „StráÏce nové Evropy“,
a dvû knihy varující pfied moÏn˘m opa-
kováním tragické historie na pfiíkladech
historikÛ podbízejících se nûmeck˘m zá-

Pfii‰lo to jako blesk z ãistého nebe – na
jednom koncertû Janáãkovy filharmonie
mnû manÏelé Stolafiíkovi, mí dlouholetí
vûrní pfiátelé, gratulovali a já nevûdûl k ãe-
mu – v novinách byla zpráva, Ïe mi byla
udûlena Cena mûsta Ostravy, zpráva pro
mne aÏ ‰okujícího dosahu. Zní to totiÏ
protikladnû, Ïe právû v Ostravû, jíÏ jsem
vûnoval celoÏivotní úsilí, se mnû dosud
nedostalo pocty tohoto v˘znamu. MoÏná
v‰ak je to také k nûãemu dobré, Ïe jsem si
nucenû vytvofiil jak˘si pocit nezávislosti

na „domácím“ prostfiedí vypl˘vající
z mnoha mimoostravsk˘ch ocenûní: ãlen
habilitaãní komise na praÏské Akademii
múzick˘ch umûní a bratislavské Vysoké
‰koly múzick˘ch umûní, pfiedseda poroty
violoncellov˘ch soutûÏí B. Herana v Ústí
nad Orlicí, Janáãkovy soutûÏe v Brnû
a SoutûÏe B. MartinÛ v Praze, drÏitel Ce-
ny Nadace ZdeÀky Podhájské v Praze za
knihu „Violoncello“ (400 stran, vyd.
1997), Senior Prix Nadace Îivot umûlce
a Intergram v Praze za dlouholetou ãin-
nost v oblasti záznamÛ umûleck˘ch v˘ko-
nÛ (2000) a Evropské ceny Gustava Mah-
lera, udûlené Evropskou spoleãností umû-
ní (2001).

Patfií k tomu i uvedení mé ãinnosti
v zahraniãních slovnících „2000 Out-
standing Musicians of the 20th Centu-
ry” (International Biographical Centre,
Cambridge, England), „The Internatio-
nal Directory of Distinguished Leaders-
hip” (American Biographical Institute),
„Who is…? v âeské republice” (Hüb-
ner’s blaues Who is Who, Zug, ·v˘car-
sko) i v na‰ich ãesk˘ch encyklopediích
„Diderot“ a „âesk˘ biografick˘ slovník
XX. století“.
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Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své 14. schÛzi vzala mj. na
vûdomí:

- informaci o stavbû „Roz‰ífiení sklád-
ky tuhého komunálního odpadu Ostrava-
Hru‰ov, 4. etapa“,

- rozhodla mj.
- o nájmu bytÛ na dobu urãitou jeden

rok nebo ‰est mûsícÛ,
- o pfiímém zadání vefiejn˘ch zakázek

malého rozsahu a uzavfiení smlouvy podle
paragrafu 49 b) zákona ã.199/1994 Sb.,
o zadávání vefiejn˘ch zakázek, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, na realizaci staveb:
„Sanace suterénu bytového domu Holve-
kova 42/255, k.ú. Ostrava-Kunãiãky“,

- „V˘mûna rozvodÛ plynu v domech
Holeãkova 28/1717 a Holeãkova
30/1718, k.ú. Slezská Ostrava“,

- „V˘mûna rozvodÛ elektro ve spoleã-
n˘ch prostorách domÛ Bohumínská
134/397, 136/398, 138/399, k.ú. Ostrava-
Muglinov“,

- „âekárna u zastávky MHDO – Láv-
ka“, ulice Bohumínská, k.ú. Muglinov,

- na zhotovení projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení a realizaci na
akci „Stavební oprava venkovního scho-
di‰tû na ulici KfiíÏkovského, k.ú. Mugli-
nov“,

- na zhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizaci na stavbu
„Zateplení bytov˘ch domÛ Plechanovova
15, 15 a a Plániãkova 10, 10 a“,

- o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky a
uzavfiení smlouvy o dílo na realizaci „Z·
– Bohumínská – stavební úpravy sociál-
ního zafiízení“, k.ú. Slezská Ostrava,

- udûlit souhlas se stavebními úprava-
mi v Matefiské ‰kole Ostrava – Slezská
Ostrava, Chrustova 11/1448, pfiíspûvko-
vé organizaci,

- o zámûru nájmu pozemkÛ a zámûru
v˘pÛjãky pozemku,

souhlasila mj. s bezúplatn˘m vstupem
na ãásti pozemkÛ pro stavbu „Oprava ka-
belového vedení vefiejného osvûtlení me-
zi stoÏáry VO na ãásti ulic Katajevova,
Pûtiletky, Vrbická a ·vejdova“ pro inves-
tora stavby: Ostravské komunikace, a.s.

Z jednání rady

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
25. 9. 2003 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

(Pokraãování na str. 2)

(Pokraãování na str. 2)

Ceny města Ostravy uděleny dvěma občanům našeho obvodu

Historik Bořivoj Čelovský

Zastupitelstvo mûsta Ostravy schválilo na svém zasedání 25. ãervna udû-
lení Cen mûsta Ostravy Dr. Bofiivoji âelovskému za jeho celoÏivotní dílo z o-
boru historie, politologie, práva a ekonomie a doc. PhDr. Mgr. Ivanu Mûr-
kovi, pfiední osobnosti ãeské hudební kultury v oboru interpretaãního umû-
ní, pedagogiky, muzikologie a publicistiky.

Ocenûní jim budou pfiedána v zasedací síni Nové radnice v rámci jednání
Zastupitelstva mûsta Ostravy 17. záfií.

Pro informaci uvádíme medailony obou osobností:

Doktor filozofie Bofiivoj âelovsk˘

Doc. PhDr. Mgr. Ivan Mûrka

Doc. PhDr. Mgr. Ivan Měrka
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jmÛm („Mnichovsk˘ syndrom“) a maji-
telÛ ãesk˘ch novin, které byly prodány
nûmeck˘m vlastníkÛm („Konec ãeského
tisku“). Dvû knihy se t˘kají pováleãného
v˘voje v komunistickém âeskosloven-
sku – jedna pojednává o zavraÏdûní fará-
fie Toufara státní bezpeãností („Strana
svûtí prostfiedky“) , druhá o historikovi
Josefu Hanzalovi, kter˘ vzdoroval tota-
litnímu reÏimu.

Dr. Bofiivoj âelovsk˘ ve svém díle 
plnû prokázal, Ïe patfií k nejlep‰ím ães-
k˘m historikÛm. Jeho práce se tû‰í mi-
mofiádnû ãtenáfiské oblibû nejen pro svou
vysokou odbornou úroveÀ, ale i pro dÛ-
raz na hodnoty svobody a demokracie, za
nûÏ cel˘ Ïivot aktivnû bojoval. 

Doc. PhDr. Meãislav Borák
❒ ❒

V memoárech ·el jsem svou cestou,
vydan˘ch v nakladatelství Vademecum
v Opavû v roce 1996, vzpomíná na rodné
Hefimanice: „Jednou z prvních zastávek
mé prvé náv‰tûvy domova po „sameto-
vé“ revoluci byly rodné Hefimanice. Za-
stavil jsem se u obecní hospody, na které
moji rodiãe kdysi ‰enkovali. V této po-
chmurné budovû jsem strávil deset let
svého dûtství. Hostinec stále dominoval
prÛãelí podlouhlé stavby, ale fieznictví,
kdysi provozované rodinou Padûlko-
v˘ch, jiÏ tam nebylo.

Du‰í hospody byla moje matka. Prostá
nosiãka zavazadel na pfiívozském nádraÏí
se takfika pfies noc stala paní hospodskou.
Nejdfiíve obsluhovala pod sv˘m jménem,

jelikoÏ její snoubenec byl státní zamûstna-
nec a tak nesmûl provozovat Ïádnou Ïiv-
nost…V roce 1924 si rodiãe najali obecní
hospodu, která svou polohou na hlavní tfií-
dû poskytovala vût‰í moÏnosti - fiíkalo se
jí obecnisko. Mnû bylo tehdy sotva ‰est
mûsícÛ. V prvních letech skoro v‰echna
práce spoãívala na matãin˘ch bedrech. Od
ãasného rána aÏ do pozdní noci, den co
den, nedûle nevyjímajíc,obsluhovala hos-
ty, vafiila pro nû a pfiíleÏitostnû byla hlavní
atrakcí kabaretních produkcí…Tancovaã-
ky, fiíkalo se jim zábavy, byly pro vesnici
i pro mne vÏdy zdrojem vzru‰ení. V do-
bách lep‰ích se konaly kaÏdou sobotu, po-
zdûji jen pfiíleÏitostnû. Navíc se pofiádaly
na podzim „doÏínky“ a „vinobraní“ a na
zakonãení roku „silvestrovská“. „Rekrut-
ská“ zábava byla na poãest odveden˘ch
mládencÛ, av‰ak na proslulé sokolské
„‰ibfiinky“ mûla monopol Dostálova hos-
poda… Od „na‰í“ obecní hospody jsem se
na své sentimentální pouti dal k hornímu
konci vesnice. Málo se zmûnilo od doby
mého dûtství. Obecná chlapecká ‰kola
tam pofiád je‰tû stála, i kdyÏ trochu chatr-
nûj‰í. Chodil jsem do ní pût let. Vzpomín-
ka na mladého ‰kolníka Milo‰e Po‰tulku
je právû tak jasná jako na uãitele, starého
morouse Nohela, pfiísnou paní Kruãin-
skou, která nás ãastovala tfiemi ãi pûti ra-
nami „tfitinkou“ na kaÏdou dlaÀ, tfii pfiistû-
hovalkynû, sliãnou sleãnu Smifiákovou, o-
br˘lenou sleãnu ·indeláfiovou a sleãnu
Masíãkovou s nohama donského kozáka,
která mne svûdomitû pfiipravila na pfiijí-
mací zkou‰ku do gymnázia. Kupodivu ze

spoluÏákÛ se mi vybavili jen dva. Dalík
Dostál, s nímÏ jsem po cel˘ch pût let zá-
polil o prvenství ve tfiídû. Dalík skonãil na
ostravské reálce a já na gymnáziu u „no-
vého“ kostela. A pak Vondráãek, kter˘
v jednom roce sedûl se mnou v lavici.
Hoch kadefiav˘ch vlasÛ pfii‰el k nám od-
nûkud zdaleka a Ïil na fafie svého str˘ce,
coÏ bylo mezi kluky pfiedmûtem divok˘ch
dohadÛ.

Zrovna tak nezmûnûná byla dívãí o-
becná ‰kola, do které jsem jako Ïák jed-
nou t˘dnû chodil cviãit za dozoru starosty
Sokola Îebráka… Zvlá‰tní zájem patfiil
vedlej‰í dvoupatrové budovû, kterou stále
je‰tû vlastní rodina Najzarov˘ch-v dru-
hém poschodí jsem se v roce 1923 naro-
dil (rok pfiedtím má sestra). Byl jsem uví-
tán tfiemi. Najzarov˘mi sourozenci, Moj-
mírem, Svatíkem a Alenou. Mojmír b˘-
val du‰í sportovního Ïivota vesnice. V ro-
ce 1939 zaloÏil klub LHC Hefimanice, za
kter˘ jsem ãasto hrával…Najzarovi sou-
rozenci vzpomnûli svého otce, kter˘
skonãil v jednom tábofie, kde „Arbeit
macht frei“. Na poãátku války byl zatãen
spolu se starostou Sokola Îebrákem, kte-
r˘ se rovnûÏ nevrátil. Majitel obchodu se
smí‰en˘m zboÏím Welner zahynul v nû-
kterém tábofie v Polsku a holiã Kornel si
otevfiel v západním Nûmecku velik˘ ka-
definick˘ salon Unisex. Obtloustl˘ pekafi
Famfulík, údajnû konfident gestapa, byl
v prvních dnech osvobození chladno-
krevnû zastfielen rudoarmejcem za do-
mem Najzarov˘ch. Do fieãi o letech ko-
munistick˘ch se nikomu z nás nechtûlo…

(Úryvky vybrány z citovaného díla,
str. 13 –19)

V uvedené knize také autor popisuje,
jak si vydûlával na studium na univerzi-
tû v Montrealu:

„Své veãery jsem trávil mytím nádo-
bí v slovenské hospodû na ulici de Bul-
lion, oblíbeném místû slovensk˘ch dûl-
níkÛ. To mi vyneslo bohatou veãefii,
takÏe jsem si nemusel kupovat obûd. 
Ale místo v jezuitské koleji a mytí ná-
dobí nepfiineslo peníze. Zkou‰el jsem
prodávat mikroskopy po montrealsk˘ch
nemocnicích, ale neprodal jsem ani je-
den. Koneãnû jsem zaãal pracovat na
univerzitû jako ãistiã chodeb. Zaãínal
jsem v 10 hodin veãer a konãil v ‰est rá-
no, coÏ mi vyná‰elo 37 dolarÛ t˘dnû.
Z první v˘platy jsem si koupil budík,
neboÈ mÛj spánek byl rozkouskován na
pût dílÛ, Ïádn˘ z nich del‰í dvou hodin.
Mí profesofii si v‰imli, Ïe usínám bûhem
pfiedná‰ek – sv˘m mlãením jsem je snad
utvrzoval v domnûní, Ïe pfiíãinou byly
jejich pfiedná‰ky. Nakonec se pfiedák
v mém noãním zamûstnán smiloval.
KdyÏ se dozvûdûl, Ïe jsem student na
téÏe univerzitû, dal mi snadnou práci,
totiÏ um˘vat dvû mramorová schodi‰tû.
Pak mi odemkl rektorovu kanceláfi s po-
hodlnou pohovkou. âasem jsem svou
práci svedl za tfii hodiny, takÏe jsem
mohl spát cel˘ch pût hodin. Na hodného
pfiedáka mám je‰tû jinou vzpomínku.
Jednou mû zavedl do pitevny lékafiské
fakulty a ukázal na veliké ko‰e vedle pi-
tevních stolÛ, které obsahovaly ‰atstvo
zemfiel˘ch. Pobídl mû, abych si vybral
co chci. Od té doby mám averzi k obno-
‰enému ‰atstvu.“

(Úryvek viz citované dílo, str. 94–95)

Celé mé Ïivotní poslání jako violon-
cellisty, zpûváka, pedagoga, muzikologa
a publicisty ve prospûch zvelebení kultu-
ry Ostravska bylo provázeno mnoha
upfiímn˘mi a srdeãn˘mi vztahy, bez ni-
chÏ si nedovedu pfiedstavit dosaÏení ús-
pû‰ného cíle – dr. Manfred Nedbal, lékafi
a skladatel ve Vídni (zájezdy Ostravské-
ho kvarteta do Rakouska), Sandro Fuga,
fieditel konzervatofie v Turínû (koncerty
Ostravského kvarteta v Itálii), Jan Vrati-
slavsk˘, profesor brnûnské konzervatofie
a Ján Pragant, profesor bratislavské kon-
zervatofie (zaloÏení soutûÏe O cenu Beet-
hovenova Hradce), Bohu‰ Heran, profe-
sor Janáãkovy akademie múzick˘ch u-
mûní v Brnû, Pavel Sedláãek a Jarmila
Fajtová (zaloÏení violoncellové soutûÏe
v Ústí nad Orlicí), Vlastimil Musil, Vác-
lav Bûlohlav˘ a Tomá‰ Hanãl, ‰éfové hu-
debního oddûlení âs. rozhlasu v Ostravû
(realizace m˘ch rozhlasov˘ch sólov˘ch
violoncellov˘ch a pûveck˘ch i komor-
ních relací), Rudolf Va‰ata, ‰éfdirigent
(obsazování do titulních tenorov˘ch rolí,
napfi. Ditters: Lékafi a lékárník, Mozart:
La finta giardiniera, Rimskij-Korsakov:
Mozart a Salieri aj.), André Fetet z Pafií-
Ïe a Michel Moureau z Bordeaux (zájez-
dy orchestru ostravské konzervatofie do
Francie), Dr.Harry Hurwitz z Toronta (ú-
ãinkování orchestru ostravské konzerva-
tofie v mezinárodních dirigentsk˘ch kur-
zech). Z tohoto struãného v˘ãtu je patr-
né, o jak rozsáhlou ãinnost, v níÏ jsem
na‰el tyto bájeãné pfiíznivce, ‰lo.

Byla to kardinální chyba, Ïe jsem ne-

vyuÏil moÏnosti pfiesídlit v roce 1968
z Ostravy do Vídnû nebo Sydney s v˘-
born˘m existenãním zaji‰tûním. Ve Víd-
ni jsem mûl jiÏ dr. Nedbalem darovan˘
tfiípokojov˘ byt na Servitengasse, pro
bydlení v Sydney jsem mûl jiÏ nûkolik
prospektÛ na vilky postavené „na klíã“
od prostfiedníka celé akce, kulturního a-
ta‰é australského vyslanectví ve Vídni
Mc. Intoshe. ManÏelka tenkrát prohlási-
la, Ïe se mnou v Ïádném pfiípadû nepoje-
de a já ve snaze zachovat rodinu jsem tu
zÛstal.

Dnes jsem mohl vzpomínat na své za-
ãátky v cizinû, které by byly urãitû ra-
dostné, zatímco tady mne uÏ neãekalo
nic dobrého. MÛj kategorick˘ postoj k u-
dálostem v roce 1968 mnû pfiipravil ka-
lich hofikosti, kter˘ jsem vypil se snahou
uchovat si ve své práci cílevûdomost
v duchu známé povídky o dvou poutní-
cích do Mekky – hned v první vesniãce
na nû zaãali ‰tûkat psi. Jeden z poutníkÛ
se zastavil a házel po nich kamení, ten
druh˘ si ‰tûkotu nev‰ímal a ‰el dále za
sv˘m cílem. A politicky vlivní pejskové
se roz‰tûkali tak, Ïe to dolehlo aÏ do Brna
na Janáãkovu akademii múzick˘ch umû-
ní, kde jsem vedle ostravského úvazku
vyuãoval jako odborn˘ asistent (to bylo
moÏné, tato funkce patfiila do kompeten-
ce rektora, tehdy profesora ·olce), a dá
se fiíci, Ïe úspû‰nû. K m˘m ÏákÛm patfiili
Bohuslav Pavlas, Pavel ·aback˘, Jifií Ze-
dníãek, Radmila Nouzová, z Brna Pavel
Julínek a z Prahy Vít Janou‰.

V souvislosti s m˘mi pedagogick˘mi
v˘sledky zpracoval rektor návrh na mou

docenturu (venia docendi). Tím v‰ak po-
boufiil stranické orgány natolik, Ïe s. ·efl
nebo ·tefl (nikdy jsem s tímto ãlovûkem
nemluvil, takÏe nevím, jak se pfiesnû
jmenoval), fiekl rektoru ·olcovi:„KdyÏ
sly‰ím jméno Mûrka, mám pûnu u úst“.
Místo docentury jsem dostal v roce 1980
v˘povûì. Stejnû tenkrát dopadl mÛj pfií-
tel a kolega, odborn˘ asistent dr. Arne
Linka, kter˘ drtivou zprávu komentoval
slovy: „Nejradûji bych se vidûl metrdva-
cet pod zemí“. Cituji z dopisu rehabili-
taãní komise Janáãkovy akademie mú-
zick˘ch umûní v Brnû ze dne 10. 7. 1990:
„Pfiijmûte na‰e hluboké politování nad
politickou diskriminací, jíÏ jste byl ze
strany JAMU vystaven. Na‰e ‰kola se
tím zbavila jednoho z nejlep‰ích pedago-
gÛ, jehoÏ práce mohla b˘t ozdobou a pfii-
spût k její umûlecké prestiÏi. A tak by-
chom mûli vyslovit omluvu nejen Vám,
ale i studentÛm, kter˘m bylo znemoÏnû-
no studovat na vysoké ‰kole u Vás. Vy-
slovujeme Vám plnou rehabilitaci a do-
poruãujeme paní rektorce zahájit Va‰i
docentskou habilitaci“. Po listopadové
revoluci zasvitly pro mne nové obzory –
stal jsem se fieditelem konzervatofie. Dû-
kuji vám v‰em, milé kolegynû a milí ko-
legové, Ïe jste tak spontánnû hlasovali
v mÛj prospûch, vysoko‰kolskou docent-
skou habilitaci jsem v‰ak pro nedostatek
ãasu v fieditelské funkci musel odloÏit aÏ
na rok 1993. Bylo pro mne velk˘m vy-
znamenáním, Ïe hlavním oponentem
v habilitaãním fiízení byl legendární svû-
tov˘ violoncellista prof. Milo‰ Sádlo. Ci-
tuji mal˘ úsek z jeho odborného posudku
ze dne 24. 5. 1993: „Za své dlouholeté u-
mûlecké a pedagogické ãinnosti jsem

potkal jen málo podobn˘ch velk˘ch u-
mûleck˘ch osobností, jak˘m je pro na‰i
kulturní vefiejnost dr. Ivan Mûrka. Je
s podivem, jak se mohlo stát, Ïe ãlovûk
tak velkého umûleckého v˘znamu byl
tak tvrdû politicky pronásledován, Ïe
musel opustit své uãitelské místo na JA-
MU, ãímÏ mu bylo znemoÏnûno, aby
mohl plnû rozvinout a uplatnit v celé ‰ífii
svÛj pedagogick˘ a umûleck˘ talent.
O vysoké kvalitû jeho umûlecké práce
jsem se mohl pfiesvûdãit ve své tfiídû na
Akademii múzick˘ch umûní. Jména jako
Miroslav Petrá‰, Bohuslav Pavlas, Jifií
Hanousek a v poslední dobû Ale‰ Kas-
pfiík dokládají jeho pedagogické umûní
a pfiedstavují dnes novou nastupující u-
mûleckou generaci mlad˘ch violoncel-
listÛ. Tito v‰ichni, i dal‰í jeho absolventi,
dostali bezpeãn˘ základ a smûr svého
v˘voje právû u nûj. Má v˘uka jeho absol-
ventÛ se mohla soustfiedit na cizelování
a usmûrÀování mlad˘ch cellistÛ, protoÏe
byli po technické stránce tak dobfie pfii-
praveni.“

NaplÀuje mne blah˘ pocit, Ïe jsem se
stal nositelem nejvy‰‰ího vyznamenání
Statutárního mûsta Ostravy a dûkuji
vám, váÏení zastupitelé mûsta Ostravy
i vám, milí pfiátelé, ktefií jste návrh inici-
ovali a podporovali. Symbolická jsou
slova Alberta Einsteina: „Pouze Ïivot,
kter˘ Ïijeme pro ostatní, stojí za to.“ Já
jsem tento Ïivot Ïil pro Ostravu, 50 let
nepfietrÏitého pÛsobení na ostravské kon-
zervatofii s v˘sledkem 50 absolventÛ, 10
let ãinnosti ve Slezském triu a 35 let
ãlenství v Ostravském kvartetu je toho
bezpochyby dostateãn˘m dÛkazem.

Historik Bořivoj Ćelovský

Doc. PhDr. Mgr. Ivan Měrka
(Dokonãení ze str. 1)

(Dokonãení ze str. 1)
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Nové smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Informace odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství

VáÏení zákazníci,
v nejbliÏ‰í dobû vám roze‰leme text no-
vé smlouvy o dodávce vody a o odvádû-
ní odpadních vod. JiÏ samotn˘ název je
zmûnou.

Proã nové smlouvy?
Nové smlouvy jsme pfiipravili na zá-

kladû vyhlá‰ky ã. 428/2001 Sb. a v sou-
ladu se zákonem ã. 274/2001 Sb. o vo-
dovodech a kanalizacích pro vefiejnou
potfiebu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
Smlouvy jsme doplnili o údaje, které
pÛvodní smlouvy neobsahují a dnes
jsou jiÏ povinn˘mi. Jednou z povinností
je také uzavfiení smlouvy mezi dodava-
telem a odbûratelem v písemné podo-
bû. Dfiíve mnohdy staãilo pouze „pfii-
hlá‰ení k odbûru“. 

Co z toho plyne pro odbûratele?
Postupnû kontrolujeme celou eviden-

ci smluv a nové smlouvy rozesíláme
jednotliv˘m zákazníkÛm.

KOBLOV
Koncem mûsíce záfií 2003 Vám Os-

travské vodárny a kanalizace, a.s., zaã-
nou zasílat po‰tou text smlouvy (dopo-
ruãenû s dodejkou).

Ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2003 bu-
dou pracovníci spoleãnosti Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s., pfiítomni
v Základní ‰kole na ul. Anto‰ovické
107, Ostrava-Koblov, kde budou pfii-
praveni vybírat doplnûné a podepsané
smlouvy a vysvûtlit pfiípadné nejasnosti.

MUGLINOV
Záãátkem mûsíce fiíjna 2003 Vám

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,
zaãnou zasílat po‰tou text smlouvy (do-
poruãenû s dodejkou).

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2003 bu-
dou pracovníci spoleãnosti Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s.,, pfiítomni
v Kulturním domû na ul. Na Druhém
358/4, Ostrava-Muglinov, kde budou
pfiipraveni vybírat doplnûné a podepsa-
né smlouvy a vysvûtlit pfiípadné nejas-
nosti.

KUNâICE
V polovinû mûsíce fiíjna 2003 Vám

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,
zaãnou zasílat po‰tou text smlouvy (do-
poruãenû s dodejkou).

Ve dnech 5. 11. - 6. 11. 2003 budou
pracovníci spoleãnosti Ostravské vo-

dárny a kanalizace, a.s., pfiítomni ve
Slezskoostravské radnici na ul. Tû‰ín-
ské 35, místnost ã. 1, kde budou pfiipra-
veni vybírat doplnûné a podepsané
smlouvy a vysvûtlit pfiípadné nejasnosti.

Kromû uveden˘ch dnÛ je samozfiej-
mû na‰e spoleãnost pfiipravena pfiijímat
vámi doplnûné smlouvy nebo odpoví-
dat na va‰e dotazy na zákaznickém od-
dûlení, na adrese a v dobû uvedené na
konci tohoto ãlánku.

Vûfiíme, Ïe nám pomÛÏete splnit pod-
mínky podle nového zákona o vodovo-
dech a kanalizacích pro vefiejnou potfie-
bu a zároveÀ vás zbyteãnû nepfiipravíme
o ãas.

Tû‰íme se na setkání s vámi.
Vá‰ dodavatel
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
NádraÏní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 597 475 111, -109, -159, -259
e-mail: info@ovak.cz

Úfiední hodiny zákaznického oddûlení:
Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a ât 8.00 – 15.00 hod.
Pá 8.00 – 14.00 hod.

Zemřel 
ing. Erich Herian

Dne 16. ãervence nás neãekanû o-
pustil ve vûku 63 let obãan Anto‰ovic
ing. Erich Herian. Pro svou pfiátel-
skou a veselou povahu byl mezi ob-
ãany velmi oblíben. Cel˘ jeho Ïivot
byl spjat s rodn˘mi Anto‰ovicemi.
Byl ãinn˘ v místním hasiãském sboru
a pokraãoval tak ve stopách svého ot-
ce, kter˘ stál u zrodu sboru v roce
1932. Erich tak nezÛstal nic dluÏen
odkazu na‰ich pfiedkÛ, ktefií se fiídili
mottem: „Pûstujme bratrství a lásku
mezi ãleny i obãany.“

Od roku 1961 byl v anto‰ovickém
hasiãském sboru jednatelem a funk-
ci vykonával pln˘ch 39 let. Jeho v˘-
roãní zprávy, pfiedná‰ené na valn˘ch
hromadách, byly pro svou vûcnost
s oblibou poslouchány. Posléze se
stal kronikáfiem sboru a zaslouÏil se
o vydání „Pamûtní knihy“ o historii
hasiãstva v Anto‰ovicích.

Nelze také nevzpomenout na jeho
ãinnost v národním v˘boru. Od roku
1970 byl místopfiedsedou a po od-
chodu pana ·ebesty tajemníkem.

Pan ing. Herian ovládal nûkolik
svûtov˘ch jazykÛ, byl vyhledáva-
n˘m pfiekladatelem a nikdy neodmí-
tl anto‰ovick˘m obãanÛm pfieloÏit
z cizích jazykÛ rÛzné doklady. 

Byl také od roku 1968 ãlenem le-
topisecké komise. V˘ãet v‰ech jeho
aktivit by byl ale velmi zdlouhav˘.
Je ale nutné konstatovat, Ïe v historii
Anto‰ovic se zafiadil mezi v˘znam-
né osobnosti, na které nebude nikdy
zapomenuto. Nemûl rád veliká slo-
vo, vyznamenání ani pochvaly. Pfie-
sto je nutné, abychom zemfielému
vyslovili dík a uznání za v‰e, co vy-
konal pro obec, místní hasiãsk˘ sbor
a v neposlední fiadû pro svou rodinu,
neboÈ mu manÏelka zemfiela pfied 12
lety a obûtavû se staral o dcery Rad-
ku a Sylvu. Valter âuraj

(redakãnû upraveno)

Poděkování
Dne 30. kvûtna 2003 oslavili moji

rodiãe Aranka a Otto Pa‰kovi z Ostra-
vy-Muglinova 60 let spoleãného Ïivota
– diamantovou svatbu. Jménem rodiny
dûkuji komisi pro obãanské obfiady
a slavnosti pfii Radû mûstského obvodu
Slezská Ostrava za gratulaci, uspofiá-
dání velmi pûkného slavnostního obfia-
du a milé pozornosti.

Ilona Bernatíková, dcera

- Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘
obvod Slezská Ostrava, obdrÏel ozná-
mení zámûru investora – Správa Ïe-
lezniãní dopravní cesty, s.o., realizo-
vat stavbu:

„âD, Dopravní dráÏní cesta, elek-
trizace traÈového úseku vã. pfiede-
lektrizaãní úpravy: Ïelezniãní stani-
ce Ostrava - hlavní nádraÏí – Ïelez-
niãní stanice Ostrava - Kunãice.“

Cílem této stavby je elektrizace tra-
Èového úseku Ïelezniãní stanice Os-
trava – hlavní nádraÏí – Ïelezniãní
stanice Ostrava – Kunãice. Novû elek-
trizovaná traÈ naváÏe v Ïelezniãní sta-
nici Ostrava – hlavní nádraÏí na traÈ 2.
koridoru Pfierov – Ostrava – Petrovice
a v Ïelezniãní stanici Ostrava – Kun-
ãice na jiÏ elektrizovanou traÈ Ostrava
– Svinov – âesk˘ Tû‰ín. Délka fie‰ené
trati je 6,8 km. Jde o úpravu existující
tratû, kterou se realizuje elektrizace
traÈového úseku, vãetnû úpravy nûkte-
r˘ch vymezen˘ch parametrÛ tratû
(mosty, propustky, sdûlovací zabez-
peãovací zafiízení).

Stavba má b˘t zahájena v roce 2005
a dokonãena v roce 2006.

Pro vefiejnost byl zámûr oznámení
zvefiejnûn na úfiední desce SMO, Úfia-
du mûstského obvodu Slezská Ostra-
va a na internetov˘ch stránkách
ÚMOb Slezská Ostrava.

Stavbu bude povolovat pfiíslu‰n˘
speciální stavební úfiad dráÏní v Olo-
mouci, kde bude úãastníkem fiízení ta-
ké Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava.

Jako dotãen˘ územní samosprávn˘
celek – SMO, Mûstsk˘ obvod Slezská
Ostrava a dotãen˘ správní úfiad SMO
ÚMOb souhlasil se zámûrem stavby
s podmínkami, kde bylo stanoveno, Ïe

prÛbûh v˘stavby minimálnû ovlivní
Ïivotní prostfiedí v obydlen˘ch ãás-
tech území, a to hlavnû hlukem, pra-
chem a dopravou.

Materiály k zámûru stavby jsou
k nahlédnutí na odboru v˘stavby, Ïi-
votního prostfiedí a vodního hospo-
dáfiství, dvefie ã. 312, Gagarinovo
nám. 5, Slezská Ostrava.

- Statutární mûsto Ostrava, Mûstsk˘
obvod Slezská Ostrava, obdrÏel ozná-
mení zámûru zadavatele – DIAMO,
státní podnik, zahájit realizaci stavby
„Sanace kalov˘ch nádrÏí Jeremen-
ko“ v katastrálním území Kunãiã-
ky.

Vzhledem k tomu, Ïe stavba bude
realizována 9 let a pfiedpokládaná zá-
tûÏ na Ïivotní prostfiedí, hlavnû na uli-
cích Velichovû a Rajnochovû, bude
nemalá, SMO, Mûstsk˘ obvod Slez-
ská Ostrava doporuãuje dopracovat
podle zákona ã.100/2001 Sb., doku-
mentaci, která posoudí vliv na Ïivotní
prostfiedí s ohledem na dopravu, pra‰-
nost a hluk pfii v˘stavbû a navrhne o-
patfiení, zamezující tûmto negativním
vlivÛm.

- UpozorÀujeme obãany, Ïe záleÏi-
tosti t˘kající se kácení, pfiípadnû ofie-
zu v‰ech dfievin, se vyfiizují na odboru
Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta
Ostravy, a to na základû Ïádosti vlast-
níka nemovitosti, na které se dfievina
nachází. ZáleÏitosti, t˘kající se dfie-
vin rostoucích na pozemcích mûst-
ského obvodu Slezská Ostrava, vyfii-
zuje Úfiad mûstského obvodu Slezská
Ostrava, odbor dopravy a komunál-
ních sluÏeb, paní Hana Nitková. 

Alena HolaÀová, 
odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH

Kurzy pro děti
a mládež

Spoleãensko-zábavní klub Baby-
lon na Bohumínské ulici 63 ve Slez-
ské Ostravû nabízí od fiíjna pro dûti
do 15 let a mládeÏ nad 15 let násle-
dující kurzy:

- základy spoleãenského chování,
základy stolování, základy studené
kuchynû a pfiípravy salátÛ, vykrajo-
vání a zdobení ovoce a zeleniny, pfií-
prava nealkoholick˘ch míchan˘ch
nápojÛ, pfiíprava mléãn˘ch mícha-
n˘ch nápojÛ , taneãní kurzy, spole-
ãenské zábavní hry PIATNIK, ka-
retní hry: bridÏ, taroky, mariá‰, ‰ip-
ky âAKS a BOHEMIA - základy.

Kurzy budou dvoumûsíãní a na
jejich závûr probûhne soutûÏ nebo
turnaj o nejlep‰í absolventy. Vítûzo-
vé se budou moci zúãastnit dal‰ích
turnajÛ, popfiípadû ligov˘ch klání.

Dal‰í informace na tel. ã. 596 244
642, e-mail: babylonklub@babylon-
klub.cz.

Příležitost pro 
amatérské zpěváky

V prostorách „pohádkové“ restaura-
ce Fantazia na Bohumínské ulici 67 ve
Slezské Ostravû se uskuteãní 26. záfií
soutûÏ amatérsk˘ch zpûvákÛ Caruso-
show pro kaÏdého. Od 15.00 hodin bu-
dou soutûÏit úãastníci ve vûku do 7 let,
od 17.00 hodin od 8 do 18 let, od 19.00
hodin dospûlí. Pro kaÏdého úãinkující-
ho bude pfiipravena vûcná cena. Zá-
jemci se musejí pfiedem ohlásit na tel.
ã. 595 626 288-9 nebo 777 818 804-5.
Vítáni jsou samozfiejmû i posluchaãi.
Spojení k restauraci: trolejbusy ã. 105
a 107, autobusy ã. 29, 30, 200, zastáv-
ka Kamenec.



Podnûtem k zaloÏení hasiãského
sboru v této obci byl poÏár, kter˘ zde
vypukl 5. kvûtna 1893. PoÏár byl pod-
porován siln˘m vûtrem a pfienesl se na
stavení Rudolfa Îebráka a dal‰ích ob-
ãanÛ. Celkem bylo zniãeno 8 obytn˘ch
budov se 13 objekty. Neb˘t pomoci
hasiãsk˘ch sborÛ ze sousedních obcí,
zachvátil by oheÀ je‰tû mnoÏství dal-
‰ích budov.

Po této události bylo uznáno, Ïe je
nutno zaloÏit místní hasiãsk˘ sbor. Sta-
novy nového hasiãského spolku vypra-
coval Karel Îebrák. Byly schváleny
c.k.zemskou vládou v Opavû 27. srpna
1893. Na ustavující valné hromadû l.
fiíjna 1893 v hostinci Jana Îebráka
v Hefimanicích za pfiítomnosti 35 obãa-
nÛ byl zvolen první v˘bor hasiãského
sboru pod vedením starosty Franti‰ka
Îebráka.

Prvním úkolem pro nov˘ spolek by-
lo zakoupení stfiíkaãky. Ruãní stfiíkaã-
ka zakoupená v roce 1893 slouÏila aÏ
do roku 1909, kdy byla zakoupena dru-
há, opût ruãní. Teprve v roce 1931 si
sbor mohl zakoupit novou motorovou
stfiíkaãku PS 12 ·koda.

V souãasnosti má sbor pro svou ãin-
nost k dispozici novou techniku a jed-

ná - li se o nutn˘ zásah, vyjede okamÏi-
tû. Samozfiejmû, Ïe dfiíve tomu tak ne-
bylo. Zaãalo-li nûkde hofiet, bylo nutné
shánût koÀsk˘ potah, kter˘ by stfiíkaã-
ku dopravil na místo poÏáru.

V období nûmecké okupace byla vy-
budována na hefimanické návsi vodní
nádrÏ. Správa mûsta Ostravy dodala
stavební materiál a obãané museli po-
vinnû a zdarma provést v‰echny práce
spojené s v˘kopem a stavbou nádrÏe.
Tato nádrÏ byla v roce 2000 zasypána.

V letech 1955 – 1966 pÛsobil u ha-
siãského sboru divadelní krouÏek, ve-
den˘ Janem a Karlem Andûlov˘mi
a Marií Kobûrskou. Sehrál úspû‰nû
mnoho divadelních her pro zábavu
a pouãení obãanÛ a mládeÏe. Sbor po-
fiádal a pofiádá zábavy, plesy a slavnos-
ti, které byly a jsou hojnû nav‰tûvová-
ny a pfiinesly do pokladny sboru tolik
potfiebné finance.

Na úseku vefiejnû prospû‰né práce
patfií k zásluÏn˘m ãinÛm hefimanic-
k˘ch hasiãÛ vybudování letního cviãi‰-
tû (b˘valá Sokolovna), pomoc pfii pfie-
stavbû budovy hasiãské zbrojnice, v˘-
stavba spolkové místnosti a garáÏe
a od roku 2000 je budován v˘cvikov˘
a oddechov˘ areál u hasiãské zbrojni-
ce. 

Od roku 1956 jsou ãinní mladí hasi-
ãi, ktefií jsou zapojeno do hry Plamen,
pozdûji CTIF a zúãastÀují se soutûÏí o-
kolních sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Sbor kaÏdoroãnû organizuje soutûÏe
mlad˘ch hasiãÛ „Hefimanick˘ deseti-
boj“ - letos desát˘ roãník, pro ãleny zá-
sahov˘ch jednotek netradiãní soutûÏ
„Do vrchu“ apod.

Zásahová jednotka je zafiazena do
JPO 3, vybavená pagery pro rychlej‰í
svolání ãlenÛ, ktefií jsou pfiipraveni na
v˘zvu CTV „co nejdfiíve vyjet“. Jedno-
tky pracují na úseku represe a povod-
Àové sluÏby. V ãervenci 1997 byl sbor
nasazen na záchranné a likvidaãní prá-
ce pfii povodni.

Za dobu 110 let svého trvání pfieãkal
sbor dobré i zlé chvíle. Pfiesto pokraãu-
je v krásné tradici a jde ve ‰lépûjích
sv˘ch pfiedchÛdcÛ. Hasiãi jsou v‰ude
tam, kde je jich zapotfiebí, pfii poÏá-
rech, Ïiveln˘ch pohromách apod.

Za ãinnost, kterou za uplynul˘ch
110 let odvedl, bude sbor ocenûn nej-
vy‰‰ím svazov˘m vyznamenáním, u-
dûlením „ãestného praporu“ SdruÏení
hasiãÛ âech, Moravy a Slezska pfii
slavnostní schÛzi dne 4. 10. 2003
v Kulturním domû v Hefimanicích.

Za v˘bor SDH Ostrava-Hefimanice
Jan Kos, starosta SDH

●●

Hefimanickému sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ pfiejeme, aby se mu nadále prá-
ce dafiila, aby mûl dosti obûtav˘ch po-
mocníkÛ z fiad obãanÛ, aby byl úspû‰-
n˘m sborem v plnûní úkolÛ pro záchra-
nu hodnot, vytváfien˘ch piln˘ma lid-
sk˘ma rukama.
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Máte zájem o publikaci o Hrušovu?

Uctění hrdinů padlých v bitvě u Zborova

JiÏ 6. setkání rodákÛ a pfiátel Hru-
‰ova probûhlo 14. ãervna v hotelu 
Atom. Zúãastnilo se jej asi 400 osob,
mezi nimi byli i hosté z Kanady, z
USA, z Nûmecka a ze ·v˘carska. Pfii-
vítali jsme mezi sebou také Lubomíra
Kosteckého, ãlena b˘valého Smeta-
nova kvarteta, ale chybûl nám zesnul˘
herec Vlastimil Brodsk˘. Ani tento-
krát nás nepoctila náv‰tûvou zpûvaãka
Marie Rottrová. Úãastníci tohoto set-
kání se vzájemnû potû‰ili vzpomínka-

mi na minulost a ‰Èastné mládí proÏité
v Hru‰ovû, v souãasnosti se mûnícím
v prÛmyslovou zónu Ostravy.

Pfii pfiíleÏitosti tohoto setkání byla
vydána publikace s názvem „Hru‰ov
– vznik, Ïivot a zánik obce“, jejíÏ vy-
dání finanãnû podpofiil také Mûstsk˘
obvod Slezská Ostrava. Nûkolik po-
sledních v˘tiskÛ je je‰tû na prodej
u pana Dudka, Ole‰ní 12, Ostrava-
Muglinov (tel. ã. 723 490 352).

Ladislav Stanûk

110 let existence hasičského
sboru v Heřmanicích

Změny v jízdních řádech od 31. srpna 2003

2. ãervence byla
uctûna u pamûtní desky
na Pomocné ‰kole
v Kunãicích památka
hrdinÛ, ktefií pocházeli
z Kunãic a padli v bitvû
u Zborova.

Na snímku zleva: pp.
Otakar Riegel, jednatel
âs. obce legionáfiské,
starosta na‰eho mûst-
ského obvodu Jaromír
Wagner, místostarosta
Miroslav Vojkovsk˘
a starosta Rychvaldu
Jifií Absolon.

Foto: archiv SON

VáÏení cestující,
od nedûle 31. srpna 2003 zaãínají platit
na linkách Dopravního podniku Ostra-
va, a.s., podzimní jízdní fiády. K tomu-
to termínu jízdních fiádÛ je opût obno-
ven provoz na zrychlen˘ch tramvajo-
v˘ch linkách ãíslo 6 a 10, které spojují
V˘‰kovice a Dubinu s centrem mûsta.
Pro vysoko‰koláky je obnoven provoz
autobusové linky ãíslo 20, v oblasti
mûstského obvodu Ostrava-Jih pak po-
sílí pfiedev‰ím ‰kolní dopravu vnitro-
sídli‰tní autobusová linka ã. 77. Na‰i
cestující v centru mûsta mohou opût
naplno vyuÏít nabídku trolejbusov˘ch
linek ãíslo 107, 109 a 110. V trolejbu-
sové dopravû jsme pfiistoupili po vzá-
jemné dohodû s Mûstsk˘m obvodem
Slezská Ostrava k jedné v˘znamné
zmûnû. Trasa trolejbusové linky ãíslo
105 je vedena ze zastávky ÎiÏkova na
koneãnou zastávku Koblov. Jsou zru-
‰eny zastávky Koblovská a Hru‰ov.
Obãané Koblova získali nové pfiímé
spojení po ulici Bohumínské s Námûs-
tím J. Gagarina ve Slezské Ostravû.
âást spojÛ trolejbusové linky ã. 105 je
vedena ze zastávky Mexiko vlevo na
ulici Muglinovskou a dále jako linka ã.
103 pfies Sad B. Nûmcové zpût na Ná-
mûstí Republiky. Toto posílení dopra-
vy pfiivítají pfiedev‰ím obãané, ktefií ce-
stují ze zastávek na Muglinovské ulici
a do pfiestupního uzlu v Sadu BoÏeny
Nûmcové. Trolejbusová linka ã. 103
jiÏ nebude ukonãena ve vozovnû trolej-
busÛ. V‰echny spoje budou vedeny o-
pût pfies zastávku Sad B. Nûmcové aÏ
na zastávku Bohumínská, odkud ãást

spojÛ bude pokraãovat jako obvykle na
DÛl Hefimanice a ãást spojÛ odboãí
vpravo na ulici Bohumínskou a dále
budou pokraãovat jako linka ãíslo 105
na Námûstí Republiky. ObãanÛm síd-
li‰tû Kamenec tak nabízíme nové, ry-
chlé spojení s Pfiívozem.

Po 18. hodinû jsme v pracovní dny
posílili pro obãany Ho‰Èálkovic auto-
busovou linku ãíslo 34. Úpravou jízd-
ních fiádÛ ãásti spojÛ autobusové linky
ãíslo 28 vycházíme vstfiíc i obãanÛm
·enova a Václavovic. Po rozsáhlé re-
konstrukci „Fr˘dlantského mostu“ na
ulici 28. fiíjna opût zahajujeme provoz
autobusov˘mi linkami ãíslo 21 a 28 aÏ
do zastávek NádraÏí Stfied a Ústfiední
autobusové nádraÏí. V‰echny spoje v˘-
‰e uveden˘ch linek budou opût vyjíÏ-
dût z pfiestupního uzlu na Námûstí Re-
publiky. Do své trasy se vrací i ko-
merãní okruÏní autobusová linka Z 3
mezi zastávkami Hypernova a Hotel
Palace. Po rozsáhl˘ch opravách Hlavní
tfiídy a Porubské ulice v Porubû v˘raz-
nû urychlujeme provoz autobusov˘ch
linek ã. 40, 43, 44, 45, 58 a 65 a ko-
merãní okruÏní autobusové linky Z 2
mezi zastávkami Hypernova a VûÏiãky
v Porubû. V‰echny objízdné trasy jsou
jiÏ zru‰eny a vedení linek je vráceno na
pÛvodní komunikace. Cestujícím jsou
k dispozici novû vybudované autobu-
sové zastávky.

Dal‰í zmûnou, která jistû pfiispûje ke
zv˘‰ení spolehlivosti a jízdního kom-
fortu tramvajové dopravy, je ukonãení
celkové rekonstrukce tratû mezi za-
stávkami Nová Ves vodárna a Hulvá-

ky. V této souvislosti bych chtûl pfiipo-
menout i novû rekonstruovanou trolej-
busovou a autobusovou smyãku na uli-
ci Sokola TÛmy v Hulvákách. Vybu-
dováním nov˘ch bezbariérov˘ch ná-
stupi‰È a zmûnou organizace dopravy
se nám podafiilo integrovat autobuso-
vou i trolejbusovou zastávku a zkrátit
pfiestupní vzdálenost na minimum.
Jsme rádi, Ïe se nám podafiilo ve velmi
krátké dobû vybudovat odstavnou ko-
lej na Palkovského ulici. Tímto poãi-
nem jsme vytvofiili velmi dobré pod-
mínky pro odstavení aÏ 6 spfiaÏen˘ch
tramvajov˘ch souprav, které budou
pfiipraveny pro operativní a efektivní
nasazení pfii odvozu divákÛ z kultur-
ních, spoleãensk˘ch a sportovních ak-
cí, které se konají ve sportovních a kul-
turních zafiízeních na Závodní ulici,
a to zejména s ohledem na pfiipravova-
né Mistrovství svûta v ledním hokeji v
roce 2004.

Dal‰ích drobn˘ch úprav jízdních fiá-
dÛ je celá fiada. KaÏd˘ z cestujících si
je jistû sám vyhledá u toho „svého“
spoje. Pfiáli bychom si, aby oãekávání
obãanÛ Ostravy a dal‰ích mûst ãi obcí,
kde Dopravní podnik Ostrava, a.s., za-
bezpeãuje dopravní obsluÏnost, byla
naplnûna. Chceme v tomto smûru po-
kraãovat, navzdory velmi sloÏité fi-
nanãní situaci, ve které se nacházíme.
Spoleãnou snahou v‰ech zamûstnancÛ
na‰í spoleãnosti je pfiedev‰ím spokoje-
nost na‰ich zákazníkÛ – cestujících.

Ing. Franti‰ek Va‰tík, pfiedseda
pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
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Další závody v agility

Nový sběrný dvůr Problémy se sociálně 
nepřizpůsobivými občany

Ve dnech 4. – 5. kvûtna probûhly na
kynologickém cviãi‰ti Na Jánské ve
Slezské Ostravû dvoudenní závody
v agility, a to s mezinárodní úãastí.
V kynologické disciplínû – parkúro-
vém skákání psÛ – soutûÏilo mezi se-
bou 4. kvûtna 49 a 5. kvûtna 48 t˘mÛ
z âeské republiky, Slovenska a Pol-
ska. DruÏstva tvofiili psovodi a psi bû-
Ïiv‰í bez vodítka i obojku a usmûrÀo-
vaní pouze slovními povely nebo po-
hyby psovodÛ. Na startu jsme mohli
vidût na‰i ãlenku a instruktorku Lenku
Sedláãkovou, mistryni svûta z roku
2001 v agility psÛ bez prÛkazu pÛvodu
a kfiíÏencÛ, ‰ir‰í reprezentaci Sloven-
ska na leto‰ní mistrovství svûta ve
Francii, stejnû tak jako psovody, ktefií
vyjeli na své první závody sbírat zku-
‰enosti. V‰ichni bojovali o mety nej-
vy‰‰í s maximálním nasazením. Na
tomto místû bych chtûla podûkovat
sponzorÛm, bez nichÏ by se závody
nesnadno organizovaly a nebylo by
rozhodnû moÏné pfiedat tolik cen. Dí-
ky patfií tedy nejenom firmám Pedi-
gree, CAC Leasing, Ing. Jaroslav ·aj-
nar – Interauto, KIRAN, s.r.o., Tan-
ger, s.r.o., Lékárna v DruÏstvû, Ostra-
va, Minarett, Ing. Koniarková, Ostra-

va, p. Ludûk Kubala, RoÏnov pod
Radho‰tûm, ale i tûm, ktefií pfiispûli
drobn˘mi pozornostmi, tj. firmám Ar-
pes, ETA, Quelle, Pepsi-cola a Hut-
nická zdravotní poji‰Èovna.

Pokud chcete vidût dal‰í závody v a-
gility, pokud se chcete pfiesvûdãit, Ïe
témûfi kaÏd˘ pes se mÛÏe nauãit pfieko-
návat pfiekáÏkovou dráhu, mÛÏete se
pfiijít podívat na jednodenní závody
v agility, které budeme pofiádat opût na
kynologickém cviãi‰ti ve Slezské Os-
travû Na Jánské, a to 12. fiíjna 2003 od
8.00 hodin. 

Pokud vás ná‰ ãlánek zaujal a chcete
si tro‰ku protáhnout tûlo a sobû i pej-
skovi poskytnout skvûlou pfiíleÏitost,
jak se zabavit, mÛÏete pfiijít mezi nás.
K cviãení agility je vhodn˘ pes témûfi
jakéhokoliv plemene, nezáleÏí ani na
tom, zda má prÛkaz pÛvodu, ãi je kfií-
Ïencem neznámého pÛvodu. Trénovat
je moÏno jak ‰tûnátka, tak ‰estileté psy. 

Informace o v˘cviku získáte buì na
webov˘ch stránkách , na e-mailové ad-
rese permonik@permonik.cz, nebo na
tel. ã. 596 238 107, pfiípadnû 777 892
458 u Nadi Sedláãkové. V záfií zahájí
svou ãinnost dal‰í v˘cvikové skupiny.

Naìa Sedláãková

MÛj pfiíspûvek bych chtûl zamûfiit na
oÏehav˘ bytov˘ problém. Îijí mezi ná-
mi sociálnû nepfiizpÛsobiví obãané
romského i neromského pÛvodu, deva-
stující velice pûkné byty.

Jako pfiíklad uvedu Hru‰ov. Nûktefií

zdej‰í nedisciplinovaní obãané o-
b˘vají vût‰inou nájemní byty dru-
hé kategorie, patfiící buì Správû
majetku OKD nebo Statutárnímu
mûstu Ostrava-Mûstskému obvo-
du Slezská Ostrava, pfiiãemÏ na
nájemném dluÏí znaãné ãástky. 

V ãervenci jsem se úãastnil ja-
ko bytov˘ referent a 2. místopfied-
seda Spoleãenství RomÛ na Mo-
ravû jednání se správcem domov-
ního fondu Správy majetku OKD,
romsk˘m asistentem pfii ÚMOb
Slezská Ostrava a terénními soci-
álními pracovnicemi, z nûhoÏ vy-
plynulo, Ïe na problémové a nein-

tegrované nájemníky budeme pÛsobit
a danou problematiku budeme fie‰it.

Chceme pÛsobit na neplatiãe nájem-
ného tak, aby své dluhy uhradili. 

Josef Tanco‰

V areálu Technick˘ch sluÏeb na 
ulici âs. armády ve Slezské Ostravû
byl 1. záfií zahájen provoz sbûrné-
ho dvora zaji‰Èovaného spoleãností s
r.o. OZO Ostrava. Otevfieno bude
kaÏdou stfiedu a pátek od 12.00 do
18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin.

Sbírané odpady:
- objemn˘ odpad z domácností

(nábytek a jeho ãásti, pneumatiky,
koberce, matrace, textil atd.),

- nebezpeãn˘ odpad (televizory,
lednice, záfiivky, autobaterie, mono-
ãlánky, léky,

- chemikálie, barvy, oleje, rozpou-
‰tûdla, pesticidy atd.),

- kompostovateln˘ odpad (tráva,
listí atd.).

Za odevzdání odpadu se neplatí.
Sbûrna ov‰em neslouÏí v Ïádném

pfiípadû pro odkládání popela nebo
odpadÛ ze stavebních úprav, tj. sutû,
jádra, lepenky, eternitu atd.

V pfiípadû v˘skytu toulav˘ch psÛ,
ktefií o h r o Ï u j í  kolemjdoucí, mohou
obãané volat linku 156 – Mûstskou poli-
cii Ostrava. Je tfieba nahlásit místo, kde
se toulaví psi nacházejí, jak dlouho se
zde zdrÏují a jak ohroÏují obãany. Mûst-
ská policie si údaje ovûfií a zajistí odchyt
psÛ a jejich umístûní v mûstském útulku
v Ostravû-Tfiebovicích.

Úfiad mûstského obvodu Slezská Os-
trava tento problém n e fi e ‰ í , neboÈ
v jeho kompetenci jsou pouze záleÏitos-
ti t˘kající se t˘rání zvífiat (odbor v˘stav-
by, úsek ÎP a VH), kdy se postupuje
podle zákona ã. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvífiat proti t˘rání, v platném znûní.
Apelujeme tedy na majitele psÛ, aby ne-
nechávali své „miláãky“ volnû pobíhat.
Zvífiata se mohou zatoulat a zpÛsobit
tak sv˘m majitelÛm nemilé pfiekvapení.

Nutno podotknout, Ïe majitel mÛÏe b˘t
za útûk psa postiÏen za spáchání pfie-
stupku podle zákona ã. 246/1992 Sb. na
ochranu zvífiat proti t˘rání. 

MVDr. Miloslav ·ustek,
odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH

Foto zdevastovaného domu na Borodinovû
ulici: archiv SON

Co s toulavými psy?

● Do bretaÀského mûsta Morlaix se
20. ãervna rozjelo 8 sportovcÛ z Ústavu
sociální péãe pro mentálnû postiÏené.
Reprezentovali Ostravu na Hrách bez
hranic, které byly odezvou na podobné
zápolení organizované v severomorav-
ské metropoli v roce 2001 a loÀskou a-
bilympiádu, jichÏ se Francouzi nad‰enû
zúãastnili. V Bretani zápolilo osm ãtyfi-
ãlenn˘ch druÏstev, která musela splnit
pût disciplín, z nichÏ vût‰ina byla inspi-
rována mofiem a jedna dokonce roz‰ifiu-
jící se Evropskou unií. Obû na‰e „su-
chozemská“ druÏstva si vedla v˘teãnû
a po celodenním klání obsadila první
a druhé místo. Ostraváci, 4 obyvatelé
chránûn˘ch bytÛ a 4 závodníci, ktefií Ïijí
doma, v‰ichni v‰ak klienti ústavních za-
fiízení, mûli také pfiíleÏitost setkat se
s bretaÀsk˘mi kamarády, ktefií do na‰e-
ho mûsta zavítali v minul˘ch dvou le-
tech. Domluvili se v‰ichni i pfies jazyko-
vou bariéru.

● Úspû‰nû ústav, Ostravu i republiku
reprezentovali Jarmila Kunderová a Ra-
dim Teru, ktefií byli ãleny ãeské v˘pravy
na 11. svûtov˘ch letních hrách Speciál-
ních olympiád mentálnû postiÏen˘ch
sportovcÛ. Jaru‰ka pfiivezla z Irska, kde
se koncem ãervna hry konaly, stfiíbrnou

medaili za dvojhru ve stolním tenise
a Radim stateãnû bojoval ve fotbalové
t˘mu Ústavu sociální péãe z Mûsta Alb-
rechtic, kter˘ pro republiku získal 5.
místo ze 14 zúãastnûn˘ch druÏstev.
Sportovních soutûÏí se zúãastnilo 7 tisíc
mentálnû handicapovan˘ch sportovcÛ ze
165 zemí svûta. A co je neuvûfiitelné, za-
hajovací ceremoniál se konal za úãasti
svûtov˘ch celebrit a 80 tisíc divákÛ. 

● JiÏ popáté zavítal Folklor bez hra-
nic také do ostravského ústavu sociální
péãe pro mentálnû postiÏené. KlientÛm
se v tûlocviãnû Stacionáfie v Muglinovû
12. srpna pfiedstavily hned tfii zahraniãní
soubory. Prvním byly pÛvabné hudebni-
ce a zpûvaãky z Estonska, které vyzvaly
k tanci i postiÏené dûti, stejnû jako ta-
neãnice a taneãníci z Rakouska. Jejich
soubor jiÏ existuje 95 let a sdruÏuje zá-
jemce o lidovou kulturu z oblasti ·t˘r-
ska od dûtí aÏ po seniory. Nejvût‰í ús-
pûch ov‰em zaznamenali vysoko‰koláci
z Jagellonské univerzity z polského Kra-
kova sv˘m temperamentním taneãním
projevem, barevn˘mi kroji a vesel˘mi
písniãkami. Vystoupení úãastníkÛ festi-
valu patfií k mimofiádn˘m záÏitkÛm, kte-
ré se klientÛm bûhem roku nabízejí.

Marcela Lindertová

Novinky v Ústavu sociální péče

Upozornění chovatelům psů
na hromadné očkování psů proti vzteklině

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zaji‰Èuje i v leto‰ním roce hromadné oãkování
psÛ proti vzteklinû. Oãkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psÛ star‰ích
neÏ 6 mûsícÛ. 
Oãkování probûhne v jednotliv˘ch ãástech obvodu v následujících termí-
nech:
Datum hodina k.ú. místo oãkování

1. 9. 15.00-15.45 Koblov u hasiãské zbrojnice
16.00-16.45 Anto‰ovice u restaurace U LacinÛ

2. 9. 15.00-16.00 Sl. Ostrava Na Jánské - pfied restaurací SENEKA
16.15-17.00 Sl. Ostrava Kamenec, prostor pod silniã. mostem 

v úrovni sjezdu na Muglinov
8. 9. 15.00-15.45 Hefimanice hfii‰tû u hasiãské zbrojnice

16.00-16.45 Na Li‰ãinû u stfiediska Svazu chovatelÛ
9. 9. 15.00-15.45 Kunãice u hasiãské zbrojnice

16.00-16.45 Kunãiãky u stfiediska Svazu chovatelÛ
10. 9. 14.30-15.00 Hru‰ov hfii‰tû u Lomonosovovy ulice

15.30-16.30 Hraneãník u tramvajové smyãky

UPOZORNùNÍ:
Cena za oãkování je stanovena smluvnû ve v˘‰i 60,- Kã.
Poplatek bude vybrán v místû oãkování. V cenû je zahrnut veterinární 
úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o oãkování.
Za vystavení nového oãkovacího prÛkazu bude úãtováno 5,- Kã.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutné, aby pfiedvedení psi byli opatfieni náhub-
kem a pfiivádûla je dospûlá osoba.
Náhradní termín oãkování nebude stanoven! Majitelé psÛ mají moÏnost
nechat psy dovakcinovat v kterékoliv veterinární ordinanci. 

Odbor financí a rozpoãtu

Pozvánka na pochod
Turisté z Hutních montáÏí pofiádají ju-

bilejní 25. roãník podzimního Montér-
ského putování, kter˘ bude v historii po-
slední. V dal‰ích letech se budou konat
pouze jarní pochody. Pokud se chcete 
i vy zúãastnit, dostavte se 18. 10. mezi 6.
a 11. hodinou podle smûrovek z nádraÏí v
Ostravici k horskému hotelu Montér. Pro
pû‰í jsou pfiipraveny trasy od 12 do 100
km, pro cyklisty na horsk˘ch kolech od
22 do 100 km. Odmûny a obãerstvení bu-
dou zaji‰tûny. BliÏ‰í informace u pana
ing. Z. Olbfiímka, tel. ã. 596 125 996.



I. cyklus od 10. do 12. záfií

Kunãice n. O. Bednáfiská u kfiiÏ. s ul. Fr˘deckou
Serafínova u kfiiÏ. s ul. Fr˘deckou
U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová Osada kfiiÏ. ul. PstruÏí a ·krobálkova
PstruÏí park Nadaãní
Bofiivojova kfiiÏ. s ul. Osadní
Polní Osada kfiiÏ. s ul. Zdaru

II. cyklus od 12. do 15. záfií

Slezská Ostrava Nová Osada u ul. Bernerovy
Na Jánské u b˘v. Domu mládeÏe
Zvûfiinská u parãíku
M. Svobody kfiiÏ. s ul. Vozaãskou
Na Najmanské kfiiÏ. s ul. Michalskou
·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince
Slívova u kfiiÏ. s ul. Na Souvrati

III. cyklus od 15. do. 17. záfií

Slezská Ostrava Na Burni u domu ãp. 1085/16
Kamenec parkovi‰tû za samoobsluhou
Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí u domu ãp. 1825/3

Muglinov Bohumínská kfiiÏ. s ul. U Jeslí
Komerãní (chodník) u kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského
Hladnovská sídli‰tû-parkovi‰tû-u kotelny, zezadu

IV. cyklus od 17. do 19. záfií

Muglinov Okrajní kfiiÏ. s ul. ·védskou
st. Hladnovská kfiiÏ. s ul. Komerãní (u KD)
Vanãurova kfiiÏ. s ul. Zemanskou

Slezská Ostrava Sionkova u domu ãp. 6
8. bfiezna u domu ãp. 1

Hefimanice Parcelní u kfiiÏ. s ul. Kladivovou
PoÏární u hasiãské zbrojnice
StoÏární kfiiÏ. s ul. Mot˘lovou

V. cyklus od 19. do 22. záfií

Hefimanice Záblatská kfiiÏ. s ul. Vrbickou

Hefimanice U Vleãky kfiiÏ. s ul. Nad Vodárnou
·vejdova u kfiiÏ. s ul. Vrbickou
Fi‰erova u kfiiÏ. s ul. Mare‰ovou

Hru‰ov Plechanovova u kfiiÏ. s ul. M. Henryho
V˘vozní u kfiiÏ. s ul. Îalmanovou
V Korunce kfiiÏ. s ul. Kotalovou
Riegrova u domu ãp. 446/19

VI. cyklus od 22. do 24. záfií

Hru‰ov Kanczuckého u ul. Orlovské
Na Li‰ãinû kfiiÏ. s ul. Technickou

Koblov Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou
Anto‰ovická u samoobsluhy
Anto‰ovická U Nové ‰achty
Anto‰ovická Na Tabulkách

Kunãiãky Na Rampû kfiiÏ. s ul. Pernerovou
Rajnochova u domu ãp. 199

VII. cyklus od 24. do. 26. záfií

Anto‰ovice Anto‰ovická kfiiÏ. s ul. Lopuchovou
Koblov Îabník u domu ãp. 241/15

K Hájeãku kfiiÏ. s ul. Vyv˘‰enou
Hefimanice Brigádnická u kfiiÏ. s ul. Bana‰ovou
Slezská Ostrava Kramoli‰ova u kfiiÏ. s ul. âtvercovou

Keltiãkova u kfiiÏ. s ul. H˘bnerovou
Stromovka u zoo

Rozmístûní kontejnerÛ pro sbûr nebezpeãného odpadu – 2003
(v dobû od 9.00 do 17.00 hodin )

k.ú. umístûní sbûrny datum pfiistavení

Kunãiãky ·krobálkova – PstruÏí 10. 9. 2003
Slezská Ostrava Slívova – Na Souvrati 11. 9. 2003
Muglinov Komerãní, u kult. domu 12. 9. 2003
Hefimanice ·vejdova – Vrbická 15. 9. 2003
Slezská Ostrava Na Burni 16. 9. 2003
Hru‰ov Na Li‰ãinû – Kotalova 17. 9. 2003
Koblov Koblovská – Lamafi 18. 9. 2003
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Bezplatný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Rozmístûní kontejnerÛ pro sbûr velkoobjemového odpadu 

v období od 10. záfií 2003 do 26.záfií 2003

Záslužná činnost občanského sdružení Vrbina
Anto‰ovicemi prochází ãást beskyd-

ské sítû cyklistick˘ch stezek. V okolí
komunikace se v‰ak nacházely uschlé
vzrostlé vrbiny a topoly, jejichÏ vûtve
ohroÏovaly bezpeãn˘ prÛchod. Vizuál-
nû jako ‰patn˘ se jevil také stav náleto-
vého porostu. ·patn˘ dojem z krajiny
byl umocnûn je‰tû divokou skládkou
komunálního odpadu, kter˘ zde byl hro-
madûn po desítky let a nánosem ze sta-
r˘ch a ztefiel˘ch stromÛ, pfiinesen˘m
zde povodní v roce 1997.

Stále se zhor‰ující situace uvedeného
území nebyla nûkter˘m obãanÛm, Ïijí-
cím v této lokalitû lhostejná, a proto zde
bratfii ·ãotkové zaloÏili obãanské sdru-
Ïení „Vrbina“, jeÏ se fiídí heslem „Za
Vrbinu krásnûj‰í a bezpeãnûj‰í“. Bratfii
·ãotkové s vyãisÈovací akcí zaãali
a sv˘m pracovním zápalem brzy získali
i dal‰í pfiíznivce a milovníky pfiírody.
S bufiinou zápasilo 15 dobrovolníkÛ, hr-
ãely i ãtyfii motorové pily. Odpad z do-
mácností byl odveÏen a plocha zahrnuta

zeminou. V˘fiez stromÛ prorostl˘ch do
elektrického vedení se provádûl v délce
700 metrÛ pomocí vysokozdviÏné plo-
‰iny. Kfiovinofiezem byly likvidovány
traviny, kefie a kfiídlatka, staré a zetlelé
stromy byly odváÏeny autojefiábem.
Odmûnou pro brigádníky za vykonanou
práci bylo to, Ïe si jako otop odvezli je‰-
tû pouÏitelné dfievo. Na místo chybûjící-
ho porostu byly vysazeny nové strom-
ky.

Nedûlní procházka touto stezkou mÛ-
Ïe b˘t nyní pro kaÏdého pfiíjemnou rela-
xací a pohlazením na du‰i. Obãané snad
pochopí, Ïe se jednalo o akci vût‰ího
rozsahu a odpad jiÏ nebudou odváÏet na
pozemky jin˘ch majitelÛ. V‰em zúãast-
nûn˘m náleÏí za tyto aktivity podûková-
ní, neboÈ do lokality „Vrbina“ se vrátila
bezpeãnost a její b˘valá krása. Doufej-
me, Ïe tato oblast bude nadále zvelebo-
vána. V létû se v ní objevuje je‰tû dosta-
tek su‰in. Valter âuraj

(redakãnû zkráceno)

Odbor dopravy a komunálních sluÏeb SMO-ÚMOb Slezská Ostra-
va ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r.o., organizuje v období od
10. do 26. záfií 2003 bezplatn˘ sbûr velkoobjemového a nebezpeãného
odpadu. 

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou na uveden˘ch místech
pfiistaveny 2 – 3 dny.

Do kontejneru není dovoleno ukládat stavební suÈ, pneumatiky, do-
movní a nebezpeãn˘ odpad, kter˘ je moÏno odevzdat do pojízdné
sbûrny nebezpeãného odpadu. Tyto budou pfiistavovány na uveden˘ch
místech vÏdy jeden den v dobû od 9.00 do 17.00 hodin.

UPOZOR≈UJEME, ÎE TATO BEZPLATNÁ AKCE NENÍ URâE-
NA PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY!

UpozorÀujeme, Ïe od 1. záfií 2003
dochází ke zmûnám tras nûkter˘ch
trolejbusov˘ch linek v na‰em obvodû.

Z dÛvodu nevytíÏenosti trolejbuso-
vé smyãky v Hru‰ovû (linka ã.105)
a pfiipravované stavby dálnice D 47
bude tato smyãka zru‰ena a trasy tro-
lejbusov˘ch spojÛ upraveny násled-
nû:

Linka ã. 105
- Námûstí Republiky – HusÛv sad –

Most Milo‰e S˘kory – Kamenec –
Mexiko – Koblov a zpût.

Interval – 60 minut.
- Námûstí Republiky – HusÛv sad –

Most Milo‰e S˘kory – Kamenec –
Mexiko (DÁLE PO ULICI MUGLI-
NOVSKÉ) – Bohumínská – Sad B.
Nûmcové – HusÛv sad – Námûstí Re-
publiky.

Interval – 20 minut.
Poznámka: od zastávky Mexiko

pokraãuje po trase linky ã. 103.

Linka ã. 103
- Námûstí Republiky – HusÛv sad –

Sad B. Nûmcové – Bohumínská – DÛl
Hefimanice a zpût.

Interval – 60 minut.
- Námûstí Republiky – HusÛv sad –

Sad B. Nûmcové – Bohumínská –
(DÁLE PO ULICI BOHUMÍNSKÉ)
– Mexiko – Kamenec – Most Milo‰e
S˘kory – HusÛv sad – Námûstí Re-
publiky).

Interval – 20 minut.
Poznámka: od zastávky Bohumín-

ská pokraãuje po trase linky ã.105.
V˘hody: pfiímé spojení z Koblova

na Most Milo‰e S˘kory; pfiímé spoje-
ní z Kamence do Sadu B. Nûmcové;
posílení spojení mezi zastávkami Bo-
humínská a Vozovna trolejbusÛ.

Nev˘hody: omezení spojení mezi
zastávkami Bohumínská a DÛl Hefi-
manice. Ing. Ilona Boro‰ová, 

vedoucí odboru DaKS

Pozor na změnu některých linek trolejbusů

k.ú. ulice bliÏ‰í urãení k.ú. ulice bliÏ‰í urãení
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Nejen brány ‰kol, ale i dvefie knihoven se po prázdninách znovu otevírají v‰em dychtiv˘m ãtenáfiÛm. Chceme
vám pfiipomenout, ve kter˘ch dnech si mÛÏete v knihovnách na území obvodu Slezská Ostrava vypÛjãit knihy, ale
i prohlédnout v˘stavky, zabavit se CD-ROMy a jiÏ ve dvou knihovnách si zabrouzdat internetem…

Knihovna na ul. Hladnovské, O.-Muglinov
Tel. 596 248 123 INTERNET Registraãní poplatky:
Pondûlí 9 – 12, 13 – 18 hodin ekonomicky aktivní 100,- Kã

Úter˘ 12 – 16 hodin studenti, dÛchodci, nezamûstnaní,
âtvrtek 9 – 12, 13 – 17 hodin Ïeny na MD 50,- Kã
Pátek 9 – 12, 13 – 16 hodin dûti do 15 let 20,- Kã

dÛchodci nad 70 let zdarma

Knihovna na ul. Dûdiãné, Sl. Ostrava
Tel. 596 241 806 Registraãní poplatky:
Pondûlí 9 – 12, 13 – 17.30 hodin
Úter˘ 12 - 15 hodin - stejné jako u knihovny na Hladnovské
âtvrtek 9 – 12, 13 – 17.30 hodin ulici

Knihovna na ul. Holvekovû, O.-Kunãiãky
Tel. 596 237 155 INTERNET Registraãní poplatky:
Úter˘ 9 – 12, 12.30 - 17 hodin
âtvrtek 9 – 11, 11.30 – 15 hodin - stejné jako u knihoven na Hladnovské 

a na Dûdiãné ulici

Knihovna na ul. Na Druhém, O. -Muglinov 
Tel. není (informace na tel. ãísle knihovny Registraãní poplatky:
na ul. Hladnovské – 596 248 123) ekonomicky aktivní 50,- Kã
Pondûlí 9 – 11.30, 12.30 – 17 hodin studenti, dÛchodci, nezamûstnaní, Ïeny

na MD 30,- Kã
dûti do 15 let 20,- Kã
dÛchodci nad 70 let zdarma

Knihovna na ul. Vrbické, O.-Hefimanice 
Tel. není (informace na tel. ãísle knihovny Registraãní poplatky:
na ul. Hladnovské – 596 248 123)
Úter˘ 9 – 11.30, 12 - 16 hodin - stejné jako u knihovny v Muglinovû

na ulici Na Druhém

Knihovna v Z· Anto‰ovické, O.-Koblov
Tel. není (informace na tel. ãísle knihovny Registraãní poplatky:
na Dûdiãné – 596 241 806)
Pátek 11 – 14.30 hodin - knihovna pouze pro dûti

dûti do 15 let 20,- Kã

Pro dûti budou od záfií aÏ do prosince pfiipraveny nejrÛznûj‰í v˘tvarné akce, které vãas oznámíme na plakátech v knihov-
nách, v ãláncích ve Slezskoostravsk˘ch novinách a na www.mmo.cz, odkaz Obvody mûsta Ostravy – Slezská Ostrava –
webovské stránky Slezské Ostravy.

V t˘dnu od 6. fiíjna pak v jednotliv˘ch knihovnách probûhne tzv. T˘den knihoven, tradiãní a u ãtenáfiské vefiejnosti ob-
líbená akce. Tû‰te se na prodeje star‰ích knih, na soutûÏe a nejrÛznûj‰í pfiekvapení…

Rádi vás po prázdninách v knihovnách zase uvítáme! ·árka Kuligová, vedoucí knihoven

Knihovny stále plně k dispozici

Bude opravena kaple 
svaté Anny v Muglinově?
Kapliãka v Muglinovû pochází

z roku 1844 a byla postavena ke cti
patronce obce svaté Annû. Je situová-
na v blízkosti sídli‰tû, které se nachá-
zí mezi ulicemi Vdovskou a Hlad-
novskou. Je to jediná sakrální stavba
v Muglinovû a kaÏdoroãnû v ãervenci
se v ní koná m‰e svatá. S ohledem na
blízkost sídli‰tû má tato kaple i v˘-
znam etick˘.

BohuÏel technick˘ stav kaple je
naprosto nevyhovující a neutû‰en˘.
Domnívám se, Ïe tento sakrální ob-
jekt by mûl b˘t zachován i pro pfií‰tí
generace a jeho odborná renovace by
mûla nastat bez ãasové prodlevy. Vli-
vem v˘‰kov˘ch úprav navazujících
komunikací do‰lo k tzv. utopení ob-
jektu a jeho zahlcování sráÏkov˘mi
vodami. Vnitfiní a vnûj‰í omítka je
provlhlá a odpadává. Ozdobné ‰am-
brány kolem dvefií se vydrolují. Schá-

zí hydroizolace obvodového zdiva
a podlahy. Stávající dfievûná okna
jsou prohnilá. Je potfiebné vymûnit
parapetní plechy, stfie‰ní Ïlaby a svo-
dy. V naprosto nevyhovujícím tech-
nickém stavu je stávající elektroinsta-
lace. Jímací zafiízení (hromosvod) na
objektu zcela schází. S odvedením
sráÏkov˘ch vod souvisejí i nezbytné
terénní úpravy v okolí kaple. Jedná se
o provedení odvodÀovacího rygolu,
pfiípadnû jiné odvodÀovací úpravy,
obrubníkÛ a zámkové dlaÏby na pro-
stranství pfied kaplí.

Kaple byla v prÛbûhu padesáti let
udrÏována v rámci moÏností doby, ve
které jsme Ïili. 

Na objektu v‰ak nebyly provádûny
práce renovaãního charakteru s od-
born˘m pfiístupem.

Ing. Irena Kalinová
Foto: archiv SON

O moštování ovoce
Po rekonstrukci lisu zaãne v mo‰tárnû

v Muglinovû na Komerãní ulici, v blíz-
kosti Kulturního domu Na Druhém, opût
mo‰tovací sezona. Z 98 % se mo‰tují ja-
blka, ojedinûle rybíz, vi‰nû, hroznové ví-
no a obãas i hru‰ky.

Mo‰tovat se bude kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
od 16.00 hodin. Jin˘ termín je moÏno si
domluvit telefonicky, a to u pana Josefa
Zezulãíka – tel. ã. 596 243 775 nebo u pa-
na Lumíra Salamona – tel.ã. 728 28 43
40.

Aby byl vylisovan˘ mo‰t dobr˘, la-
hodné chuti a hlavnû aby dlouho vydrÏel,
je nutno zopakovat nûkolik zásad, které je
nutno dodrÏet.

Nejvy‰‰í v˘tûÏnosti dosáhneme u tvr-
dého, nedozrálého ovoce. Ta je 50 – 60
%, ãili z 10 kg jablek vylisujeme aÏ 6 litrÛ
‰Èávy. Neoãistûné a pfiezrálé ovoce zalepí
plachetky a v˘tûÏnost je men‰í. DrÈ ‰Èávu
neuvolÀuje. Pfied lisováním ovoce dobfie
omyjeme a vytfiídíme. Nahnilé plody vy-
fiadíme a nevykrajujeme je! Mo‰t by se
mohl kazit, neboÈ hniloba ãi plísnû proni-
kají i do dosud zdánlivû zdravé ãásti ovo-
ce.

Nejlep‰í mo‰t získáme z nezral˘ch ky-
sel˘ch jablek, jako jsou Str˘mka, Ontá-
rio, Zvonkové ãi Idaret.

Naopak na lihov˘ kvas drtíme ovoce
maximálnû zralé, ale opût ãisté. Na vlast-
ní kva‰ení pouÏijeme kmenové kvasinky.

JabloÀ je u nás jedním z nejpûstovanûj-
‰ích druhÛ v sadech a zahradách. Proto je
dobré vûdût, jak v‰estrannû vyuÏít upo-
tfiebení jablek pro racionální v˘Ïivu.

Podle dr. V. Kotta obsahují jablka
v prÛmûru 16,3 % su‰iny, 10,5 % cukru,
1,5 % vlákniny, 0,8 % kyselin a 0,1 %.
tfiíslovin. Z vitaminÛ je ve 100 gramech
jedlého podílu obsaÏeno v prÛmûru 16
mg retinolu, 35 mg vitaminu B1 (thiami-
nu), 180 mg vitaminu PP (niacinu) a 7 mg
vitaminu C. Z minerálních sloÏek obsa-
hují jablka pfiedev‰ím vût‰í mnoÏství so-
díku, draslíku, Ïeleza a stfiední mnoÏství
fosforu, hofiãíku a vápníku. Jednotlivé
odrÛdy se odchylují od prÛmûrn˘ch hod-
not.

RozloÏení jednotliv˘ch sloÏek v plo-
dech není rovnomûrné. Mnohé v˘Ïivovû
cenné látky, jako napfiíklad vitaminy C,
se vyskytují ve zv˘‰ené mífie ve slupce
a v ãástech duÏniny pod slupkou.

Jablka je moÏno zpracovávat na rÛzné
tekuté v˘robky – mo‰ty, dÏusy, sirupy,
kompoty, marmelády, ãaje a polotovary.

Jaromír Jan‰ta, Muglinov

Evropský den bez aut
22. záfií probûhne také v Ostravû Ev-

ropsk˘ den bez aut. Evropská komisafi-
ka pro Ïivotní prostfiedí Margot Wall-
strömová a Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí âR vyz˘vají obãany, aby toho
dne pouÏívali pfiednostnû mûstskou hro-
madnou dopravu. BliÏ‰í informace bu-
dou zvefiejnûny v denním tisku.
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PPoohhááddkkoovváá  rreessttaauurraaccee  FFAANNTTAASSIIAA  ss jjííddlleemm,,  kktteerréé  VVáámm  uuččaarruujjee

✦ příjemné posezení – možnost výběru ze tří 
pohádkových místností

✦ restaurace je klimatizována a máte možnost platby 
stravenkami a platebními kartami

✦ velký výběr jídel a specialit včetně denního menu
✦ pivo Radegast, Plzeň a Kelt
✦ zajistíme a připravíme pořádání rodinných oslav, 

svateb, rautů, školení a jiných akcí
✦ možnost parkování před restaurací
✦ UBYTOVÁNÍ v luxusním apartmánu 

(obývací pokoj + posilovna + ložnice a velká koupelna)

(Jedna z na‰ich tfií 
místností je urãena 

pro nekufiáky)

Sleva 10 %

pfii pfiedloÏení

inzerátu

Nabízí:

Objednejte si svÛj stÛl v pohádce a rezervujte apart-
mán na tel. ã. 596 244 405, 

mobil: 608 819 900.

OOtteevvfifieennoo  ddeennnnûû  oodd  1111..0000  ddoo  2233..0000  hhooddiinn..
Bohumínská 67, 710 00 Slezská Ostrava

Tel. ã. +420 596 244 405,
tel./fax: 596 243 808

e-mail: fantasia@fantasia-
ov.com

www.fantasia-ov.com

pohfiební 
sluÏba

Tû‰ínská 91, Slezská Ostrava, 
tel. 596 248 460, mobil 603 253 352
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Den horníků se skupinou Olympic

Pozvání na výstavu drobného a exotického zvířectva

Hornické muzeum OKD v Ostravû-
Petfikovicích se u vefiejnosti jiÏ zapsalo ja-
ko tradiãní místo konání Dne horníkÛ a ani
letos tomu nebude jinak. Slavnostní zahá-
jení oslav probûhne v sobotu 6. záfií
v 10.00 hodin na námûstí v Ostravû-Petfi-
kovicích, poté se hornick˘ prÛvod, v nûmÏ
nebudou chybût maÏoretky, krojovaní hor-
níci a hornická kapela, vydá do Hornické-
ho muzea. V 11.00 hodin se u kapliãky sv.
Barbory uskuteãní m‰e svatá. AÏ do odpo-
ledních hodin bude pfied harendou vyhrá-
vat dechová kapela. V rámci hlavního pro-

gramu od 11.00 do 12.00 hodin pfiedvede
Divadlo babky Miládky loutková pfiedsta-
vení pohádek, od 13.00 do 14.00 hodin
dûtská estráda - pfiedstavení Inky Rybáfio-
vé. Na velkém pódiu vystoupí od 14.00 do
15.00 hodin Beatles collection band, od
15.00 do 16.00 hodin je na programu Pras-
kání Rosti Petfiíka, od 16.00 do 17.00 ho-
din koncert skupiny Olympic, od 17.15 do
18.30 hodin Rock roll band Marcela Wo-
odmana, od 18.30 do 20.00 hodin Práskání
Rosti Petfiíka. V areálu se budou konat do-
provodné akce.

Základní organizace âeského svazu cho-
vatelÛ ve Slezské Ostravû sdruÏuje pfiede-
v‰ím chovatele ãistokrevn˘ch, tj. krouÏko-
van˘ch a tetovan˘ch zvífiat, zejména drÛbe-
Ïe, králíkÛ, okrasn˘ch a uÏitkov˘ch holubÛ,
exotického ptactva, akva-tera a jin˘ch do-
mácích nebo koÏe‰inov˘ch zvífiat. Leto‰ní
uÏ 26. roãník Slezskoostravské pfiehlídky se
uskuteãní ve dnech 4.–5. fiíjna 2003 v areálu
âSCH u Chitussiho ulice.

Zveme nejen chovatele drobného zvífiec-
tva z celého regionu, ale také ‰irokou vefiej-
nost.

Snahou pofiadatelÛ bude umoÏnûní pro-
hlídky vystavovan˘ch exponátÛ i dûtem
z ostravsk˘ch ‰kol, které budou mít s peda-
gogick˘m doprovodem vstup zdarma.

Pavel Martiník,
pfiedseda ZO âSCH 

Slezská Ostrava

Zveme Vás
● Od 15. do 18. záfií od 10.00 do 18.00 hodin se bude konat v Kulturním domû v Hefima-

nicích na Vrbické ulici kulturní akce „Otevfiené oãi pro kaÏdého.“
Souãástí akce bude v˘stava ruãních prací klientÛ ústavÛ sociální péãe a ÏákÛ zvlá‰tních

‰kol. Moderátorem akce bude Miroslav âerveÀák. 
● 20.záfií (od 9.00 do 18.00 hodin) a 21.záfií (od 7.00 do 13.00 hodin) se uskuteãní v pro-

storách areálu âeského svazu chovatelÛ ZO Slezská Ostrava u Chitussiho ulice v˘stava ovo-
ce a zeleniny, v˘pûstkÛ ãlenÛ ZO âeského svazu zahrádkáfiÛ ze Slezské Ostravy. Vystavová-
no bude také drobné zvífiectvo. 

● V zoo probûhne 20. záfií Den seniorÛ, ktefií sem budou mít vstup zdarma. 4. fiíjna se zde
bude konat „Den zvífiat”, kdy nebudou chybût kfitiny zvífiecích mláìat a soutûÏe pro dûti.

(Bez záruky)


