
Zveme všechny 
občany na zasedání 
Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slez-
ská Ostrava, které se 
uskuteční 8. června 
2006 od 15 hodin 
v Kulturním domě 
v Muglinově. Zasedá-
ní je veřejné.

Ročník XIV     březen 2006     zdarma

V loňském roce provedl referent úse-
ku stavebního dohledu našeho úřadu 268 
šetření a řešil 71 podnětů na nedostatky 
a závady na stavbách. V desítkách případů 
zjistil, že neukáznění občané stavějí „načer-
no“, bez patřičných povolení. Smutná sta-
tistika vzhledem k tomu, že kvůli několika 
stokorunám, nezaplaceným za stavební 
povolení, museli takovíto stavebníci hradit 
mnohatisícové pokuty. Uveďme, že v rámci 
přestupkových řízení s fyzickými osobami 
byly uloženy pokuty za celkem 97 000 Kč. 
S podnikateli či právnickými osobami bylo 
vedeno 10 řízení. Suma celkových ulože-
ných pokut činila 1 058 000 Kč.

Stavebníci se dopouštějí nezodpověd-
ného postupu v zásadě ze dvou důvodů 
– buď z neznalosti příslušných paragrafů 
stavebního zákona, nebo záměrně s cílem 
ušetřit finanční prostředky.

Problematika „černých staveb“ je řeše-
na v paragrafu 88 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění. Obecně 
platí, že stavebníci si musejí vyřídit buď 
stavební povolení, nebo stavbu pouze na 
stavebním úřadě ohlásit. Ohlášení posta-
čí u staveb drobných, u stavebních úprav, 
kterými se nemění vzhled stavby, neza-
sahuje se do nosných konstrukcí stavby, 
nemění se způsob užívání stavby. Dále je 
třeba ohlásit udržovací práce, jejichž pro-
vedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, 
požární bezpečnost stavby, její vzhled, či 
životní prostředí a dále jakékoli udržovací 
práce na stavbách, které jsou kulturními 
památkami. Všechny ostatní stavební práce 
vyžadují stavební povolení.

Marnými nadějemi se konejší ti, kteří se 
domnívají, že na „černou“ stavbu se nepři-

Stavět načerno 
se nevyplácí

Poslední ples, který proběhl ve Slezské 
Ostravě v letošním roce před velikonočním 
půstem, byl již 13. obecní ples. Uskutečnil 
se 10. března v Kulturním domě v Ostra-
vě – Michálkovicích a jeho pořadatelé se 
zhostili svého úkolu podle zúčastněných 
na výbornou. Tři sta občanů se bavilo – jak 
se říká – do ranního kuropění. Taneční sku-
pina pod vedením Horsta Olšáka hrála do 
čtyř hodin a po celou dobu plesu plnila sál 
chtivými tanečníky. 

Ples zahájila jménem pana starosty Mi-
roslava Vojkovského místostarostka MVDr. 
Barbora Jelonková, která všechny účastní-
ky plesu přivítala a popřála jim příjemnou 
zábavu. Po uvítání následovalo vystoupe-
ní žáků tanečního oddělení ZUŠ E. Runda 
pod vedením Ludmily Miencilové. Tance 
v podání této taneční skupinky byly pěk-
ným zpestřením plesu.

O půlnoci, jak už to tradičně bývá, na-
stal čas bohaté tomboly, za kterou patří dík 
všem sponzorům. Úkolu řídit průběh této 
věcné loterie se dobře zhostily pracovnice 
úřadu Mgr. Blanka Gelnarová a Ing. Lenka 
Kačmaříková.

Po jedné hodině v noci začalo ohlášené 
překvapení, a to jak ženský, tak mužský 
striptýz. Takže si na své přišli všichni 
účastníci plesu a nechybělo mnoho a bylo 
by najednou mužských striptérů více. Po 
uklidnění tohoto veselí pokračovaly do 
ranních hodin tance a příjemná zábava. 
Poděkování za zdárný průběh plesu patří 
jak pořadatelům z řad dobrovolníků – Jo-
sefu Kučerovi, Miroslavu Laškovi, Miro-
slavě a Tadeáši Adamczikovým, tak i po-
řadatelům — zaměstnancům úřadu.

Byla to jedna ze zdařilých akcí, kterou 
pro občany připravilo vedení a rada na-
šeho obvodu. Výtěžek z plesu bude pou-
žit na pořádání Dne dětí v červnu 2006, 
který se uskuteční na Slezskoostravském 
hradě.

Zdeněk Martínek
člen Rady městského obvodu Slezská Ostrava

Za aktivní přístup při přípravě plesu 
a za pořadatelskou činnost na plese děkuje 
redakce také panu Zdeňku Martínkovi a za 
střežení objektu KD požární hlídce ze SDH 
Heřmanice.

Zdařilý obecní ples

dokončení na str. 2

Záslužná činnost
hasičů

Děkujeme všem členům jednotek SDH 
v Heřmanicích a v Muglinově za pomoc při 
odstraňování sněhových převisů, rampou-
chů, námrazy a sněhu z budov v městském 
obvodu Slezská Ostrava. Touto aktivitou 
pomohli předejít havarĳním situacím, ško-
dám na majetku a újmám na zdraví našich 
občanů. 

Miroslav Vojkovský, starostaFoto z plesu: archiv SON
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V knihovnách našeho obvo-
du proběhne od 27. do 31. břez-
na v rámci „Týdne pro prvňáč-
ky“ řada zajímavých akcí a 30. 

března upomínková amnestie 
pro zapomnětlivé čtenáře.

J. Gunčagová, vedoucí knihoven

Upomínková amnestie v knihovnách

Oprava vodovodu v Heřmanicích
V rámci stavby „Oprava vodovodu Heřmanice (1. – 6. etapa)“ 

pokračují od 27. 2. po etapách stavební práce na ulicích Orlovské, 
Nad Dvorem, Nad Vodárnou, U Vlečky a Kubicova v k.ú. Heřma-
nice. Ukončení prací a uvedení všech ploch do původního stavu je 
plánováno na srpen. odbor TSK, Z a H

Pozvání na velikonoční akce
- MŠ na Požární ulici 8/61 pořádá v KD v Heřmanicích 6. dubna 
od 8 do 15 hodin akci „Velikonoční veselí“. Návštěvníci se zde bu-
dou moci seznámit s tradičními i netradičními druhy zdobení veli-
konočních vajíček i vazbou květin, chybět nebudou živá zvířátka.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ na Požární ulici
- MŠ na Komerční ulici 22a/704 v Muglinově pořádá 10. dubna 
v Kulturním domě v Muglinově akci pod názvem „Poznávání li-
dových tradic hrou“. V dopoledních hodinách ji mohou zhlédnout 
děti ze ZŠ a MŠ se svými učiteli, odpoledne rodiče a prarodiče. 
Vstupné činí 15 Kč.

Návštěvníci si mohou do-
nést vlastní vajíčka a na místě 
si je pod vedením šikovných 
lektorek ozdobit. V progra-
mu vystoupí děti z MŠ na 
Komerční ulici, připraveny 
budou výstava velikonoč-
ních pohlednic a prodejní 
výstava velikonočních prací 
studentek SOŠ se smíšeným 
zaměřením na třídě 17. listo-
padu 1123 v Ostravě-Porubě. 
Přĳďte se pobavit a společně 
s námi přivolat jaro.

Jaroslava Štěpánová
ředitelka MŠ na Komerční ulici

ZO ČZS v Muglinově děku-
je všem svým členům a příz-
nivcům, kteří se přičinili svým 
úsilím o vytvoření pěkného 
prostředí v místním kulturním 
domě s příjemnou atmosférou 
tradičního společenského večír-

ku v únoru roku 2006, a zároveň 
zve všechny zájemce na jarní 
zahrádkářskou besedu o výži-
vě půdy v KD v Muglinově 11. 
dubna 2006 v 16 hodin. 

Za výbor ZO ČZS Muglinov
Jaromír Janšta

Přijďte na zahrádkářskou besedu

V roce 2009 bude naše „ost-
ravská“ dálnice D 47 napojena 
přes Věřnovice a řeku Olši na 
polskou dálnici A 1. Ta bude, 
podle plánu, v roce 2009 napo-
jena u Gliwic na dálnici A 4, kte-
rá je součástí transevropského 
koridoru západ–východ E 40, 
který vede z francouzského pří-
stavu Calais do ruského Rosto-
va na Donu. V roce 2009 budou 
vybudovány dálnice od kanálu 

až do Věličky u Krakova. Od 
Gliwic potom pojedeme na zá-
pad před Wroclaw, Drážďany, 
Erfurt, Kolín nad Rýnem, Brusel 
a Gent do Calais k trajektu na 
Dover a do Londýna. Dálnič-
ní spojení východním směrem 
bude v budoucnosti prodlouže-
no od Věličky na Lvov, Žitomir, 
Kyjev, Charkov až do Rostova 
na Donu.

Karel Slíva

Ze Slezské Ostravy do Bruselu 
a ke kanálu La Manche po dálnici

jde. Nespokojení sousedé totiž 
často na stavební úřad nepo-
ctivé stavebníky nahlásí a mi-
moto referent státního staveb-
ního dohledu, stavební policie 
MMO či příležitostně stavební 
techničky provádějí obchůzko-
vé kontroly, během nichž si vší-
mají podezřelých staveb, jejichž 
majitelé musejí podle zákona 
strpět prohlídku, umožnit pa-
třičným pracovníkům vykonat 
místní šetření, předložit patřič-
né doklady. Není-li vše v sou-
ladu se zákonem, je stavebník 
vyzván k odstranění závad, 
nerespektuje-li tuto výzvu, je 
s ním zahájeno přestupkové 
řízení. Stavebníkovi – fyzic-
ké osobě pak hrozí pokuta ve 
výši do 10 000 Kč za neohlášení 
stavebních prací, za provádění 
stavebních úprav bez staveb-
ního povolení je ukládána po-
kuta ve výši do 25 000 Kč, za 
realizaci stavby bez stavebního 
povolení pokuta až 50 000 Kč. 
Podnikatelé a právnické osoby 
pykají za svou nezodpověd-
nost tím, že sankce za nedodr-

Stavět načerno se nevyplácí
dokončení ze str. 1 žení náležitostí při stavbě činí 

až 1 000 000 Kč.
Jsou-li splněny všechny zá-

konné podmínky, může sta-
vební úřad vydat rozhodnutí 
o dodatečném povolení stavby. 
Pokud některá z podmínek ve 
stanoveném termínu splněna 
není, je nařízeno odstranění 
stavby. Faktem je, že nesvědo-
mití stavebníci svou situaci zvá-
ží a většinou žádají o dodatečné 
povolení stavby.

Dodejme, že přestupku se 
dopouští také stavebník, který 
užívá stavbu bez stavebního 
povolení nebo v rozporu s ním, 
či neudržuje stavbu a ta ohro-
žuje život nebo zdraví osob.

Radíme tedy: než začnete 
stavět, prostudujte si staveb-
ní zákon a vyřiďte si všechny 
potřebné náležitosti. Jinak ne-
jenže budete muset hradit ulo-
žené pokuty, případně na své 
náklady nepovolenou stavbu 
odstranit, ale při nedokonalém 
postupu prací bez stavebního 
dohledu, který se právě u povo-
lených staveb vyžaduje, ohrozí-
te život svůj i svých blízkých.

Právní poradna
Na dotaz, jaká jsou kritéria 

pro reklamaci věcí a v jakých 
případech je možný nárok na 
slevu, odpovídá právník:

Věci s vadami, které nebrání 
tomu, aby mohly být užívány 
k určenému účelu, musejí být 
prodávány jen za nižší ceny, než 
je obvyklá cena bezvadné věci. 
Kupujícího je třeba upozornit, 
že věc má vadu, a o jakou vadu 
jde, není-li to zřejmé již z po-
vahy prodeje. Nejde-li o věci, 
které se rychle kazí, nebo o věci 
použité, odpovídá prodávající 
za vady, které se projeví jako 
rozpor s kupní smlouvou po 
převzetí věci v záruční době. 
Prodávající odpovídá za vady, 
které má prodaná věc při pře-
vzetí kupujícím. U věcí pou-
žitých neodpovídá za vady 
vzniklé jejich použitím nebo 
opotřebením. 

Záruka se nevztahuje na opo-
třebení věci způsobené jejím 
obvyklým užíváním. U věcí 
prodávaných za nižší cenu se 
záruka nevztahuje na vady, pro 
které byla nižší cena sjednána. 
Jde-li o věci použité, neodpo-
vídá prodávající za vady od-
povídající míře používání nebo 
opotřebení, které měla věc při 
převzetí kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze od-
stranit, má kupující právo, aby 
byla bezplatně, včas a řádně 
odstraněna, a prodávající je 
povinen vadu bez zbytečného 
odkladu odstranit. Není-li to 

vzhledem k povaze vady neú-
měrné, může kupující požado-
vat výměnu věci, nebo týká-li 
se vada jen součásti věci, výmě-
nu součásti. Není-li to možné, 
může kupující žádat přiměře-
nou slevu z ceny věci nebo od 
smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze 
odstranit, a která brání řádné-
mu užívání věci jako věci bez 
vady, má kupující právo na 
výměnu věci nebo od smlouvy 
odstoupit. Tatáž práva přísluší 
kupujícímu, jde-li sice o va-
dy odstranitelné, jestliže však 
kupující nemůže pro opětov-
né vyskytnutí vady po opravě 
nebo pro větší počet vad věc 
řádně užívat. Jde-li o jiné vady 
neodstranitelné a nepožaduje-li 
výměnu věci, má kupující prá-
vo na přiměřenou slevu z ceny 
věci, nebo může od smlouvy 
odstoupit.

Vada, která vznikla neodbor-
nou montáží nebo jiným neod-
borným uvedením věci do pro-
vozu, bude považována za vadu 
věci, pokud tato montáž nebo 
uvedení do provozu byly sjed-
nány v kupní smlouvě a byly 
provedeny prodávajícím nebo 
jinou osobou na odpovědnost 
prodávajícího. To platí i tehdy, 
kdy montáž nebo jiné uvedení 
věci do provozu provedl kupu-
jící a vada vznikla na základě 
nesprávných pokynů uvede-
ných v návodu k montáži nebo 
k uvedení věci do provozu.

Mgr. Lukáš Jansa

Hledáme varhaníka, který bude hudebně doprovázet sva-
tební obřady ve slezskoostravské radnici. Bližší informa-
ce podá paní M. Skybová, tel. č.: 599 410 079.
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Občané Antošovic děkují za 
obětavou lékařskou péči obvod-
ní lékařce MUDr. Daně Částko-
vé, která nedávno odešla do 
důchodu. Obyvatelé této obce, 
ležící jakoby za humny našeho 
obvodu, se vždy obtížně roz-
hodovali, ke kterému zdravot-
nickému zařízení budou patřit. 
Ještě žĳe mnoho pamětníků, 
vzpomínajících, jak museli cho-
dit k lékaři 5 km pěšky do Šil-
heřovic. Až od roku 1971 mohli 
místní občané začít navštěvo-
vat lékaře v Petřkovicích. Od 1. 
ledna 1978 potom byly Antošo-
vice definitivně zařazeny pod 
zdravotní obvod Hrušov, a to 
k MUDr. Daně Částkové. A by-
lo to řešení nejlepší. Během 28 
let své práce dovedla paní dok-
torka každému nemocnému 
podat pomocnou ruku a pro 
kohokoliv se angažovat. Měla 
zlaté ruce i srdce. Pacientovi, 

který přicházel do ordinace 
s obavami a strachem a žado-
nil o pomoc v bolesti, dovedla 
profesionálně pomoci. Všichni 
nemocní odcházeli z její ordi-
nace s nadějí, že karta „osudu“ 
se obrátí příznivým směrem. 
Ležící pacienty navštěvovala 
pravidelně a někdy se do An-
tošovic vypravila i pěšky. Tento 
laskavý přístup lékařky k paci-
entovi, trpícímu bolestí a trá-
pením, vždy potěšil. Všichni 
víme, že lékařství je jedním 
z nejakcentovanějších povolání. 
Svého lékaře občané nazývali 
„náš doktor“, což mělo hlub-
ší význam. Věřili, že doktor 
se nemůže splést. To všechno 
bylo prioritou „naší doktorky“, 
MUDr. Dany Částkové. 

Přejeme jí, aby si zaslouže-
ného důchodu užila v plném 
zdraví a spokojenosti.

Občané Antošovic

Obětavá lékařka

Jsou mladí a jsou skvělí!
Dorostenci družstva kopané TJ Sokol Koblov

Fotbalové družstvo dorostenců neexistovalo v Koblově 25 let, až 
na jaře 2005 byl založen z iniciativy zapáleného mladého fotbalisty 
Marka Wyróda a tehdejšího trenéra TJ Sokola Koblov V. Činčaly 
tým mladých fotbalistů. V loňském roce pana Činčalu vystřídal ve 
funkci trenéra Miroslav Segar, u mladých fotbalistů velmi oblíbe-
ný. Nutno konstatovat, že chlapci hrají velmi dobře, mnohé zápa-
sy vyhráli. Zkrátka byla nastartována nová éra fotbalu v Koblově. 
Hned prvním úspěchem bylo celkové 4. místo v podzimní lize 
městského přeboru staršího dorostu.

Členové družstva nejenže za sebou mají sportovní úspěchy, ale 
také řadu dobrovolných brigád, které jim pomáhají shromáždit tak 
potřebné finance. Dana Němcová

Foto družstva dorostenců: autorka

Moderování není pouťové vyvolávání
S nesmírnou duchaplností a decentností uvádí už řadu let kon-

certy vážné hudby ve slezskoostravské radnici herec a moderátor 
Pavel Handl. Už v dětství působil v ochotnickém souboru ve svém 
rodném Rychnově nad Kněžnou a lásku k divadlu si odnesl i do 
dospělosti.
Pane Handle, jaké byly Vaše umělecké začátky?

Už během studia na Akademii múzických umění v Praze, kdy 
jsem studoval ve třídě Vlasty Fabianové a Vítězslava Vejražky, 
jsem hostoval mimo jiné i v Národním divadle a zahrál si s takový-
mi hereckými veličinami jako byli Jan Pivec, Jaroslav Marvan, Jiří 
Dohnal, Bohuslav Záhorský či Dana Medřická. Samozřejmě, že na 
tato krásná léta učednická nikdy nezapomenu a mohu říci, že od 
jmenovaných skvělých herců jsem se mnohému naučil. Hrál jsem 
také v Městských divadlech pražských, v tehdejším Realistickém 
divadle Zdeňka Nejedlého a ve školním divadle Disk.
A potom přišlo první angažmá Ostravě…

V roce 1967 jsem se stal členem hereckého souboru Divadla Pe-
tra Bezruče. Působil jsem zde do roku 1997 a odehrál za tu dobu 
asi tři a půl tisíce představení. Rád vzpomínám na role ve hrách 
Jak je důležité míti Filipa, Poprasky v Chiozze, Antigona, Pahorek, 
Charleyova teta, Bambini di Praga… A mohl bych jmenovat další 
a další.
Televizní diváci vás znají z řady filmů. Na které rád vzpomínáte?

Účinkoval jsem ve více než stovce televizních inscenací, v seriá-
lech Haldy, Kamenný řád, Bez ženské a bez tabáku, v řadě bakalář-
ských příběhů, uváděl jsem Písničky s ozvěnou. Na plátně jsem se 
poprvé objevil ve filmu Vladimíra Čecha Alibi na vodě. V poslední 
době jsem spolupracoval s režisérem Dušanem Kleinem, který mě 
obsadil do filmů Konto separato, Žil jsem s cizinkou, Cesta s ne-
božtíkem, Madonin dar a Jak básníci neztrácejí naději. Hynek Bo-
čan mi dal zase možnost účinkovat v seriálu Zdivočelá země a ve 
filmu Bumerang.

Vaše umělecké aktivity tím ale nejsou vyčerpány. Vděčnou po-
stavu ženicha jste ztvárnil v pohádkovém muzikálu na ledě Mra-
zík.

Nápad převést tuto známou ruskou pohádku na ledovou plochu 
měl Jindřich Šimek, režisér a choreograf, bývalý sólista baletu Ná-
rodního divadla moravskoslezského. Podařilo se mu sestavit vy-
nikající soubor herců, krasobruslařů a zpěváků. Zmíním alespoň 
Martina Dejdara, Jiřího Korna, Věru Špinarovou, Hanku Křížko-
vou, ze zpěváků připomenu Karla Go	a a Ivetu Bartošovou. Na-
stěnku a Ivánka ztělesnili trojnásobní mistři světa v krasobruslení 
sportovních dvojic – Radka Kovaříková a René Novotný. Hrálo se 
od roku 1998 do roku 2004. 

Po tomto muzikálu následoval další, a sice Romeo a Julie, kde 
jsem alternoval roli Kapuleta, vévody a Shakespeara. S tímto před-
stavením jsme hostovali také v Davosu, Hannoveru a řadě dalších 
měst.
Vraťme se nyní k Vašim moderátorským aktivitám.

Příznivci televizních klání mne možná pamatují jako moderáto-
ra soutěže Všechno za minutu. Jsem milovníkem hudby, a proto 
velmi rád slovem provázím koncerty Janáčkovy filharmonie Ostra-
va, výchovné koncerty pro mládež či koncerty velkých dechových 
orchestrů. Pravidelně spolupracuji také se Swingovým orchestrem 
Bedřicha Pukovce z Příbora. V roli moderátora se ale objevuji na 
plesech, při módních přehlídkách či ve vlastním zábavném pořadu, 
kterým se snažím rozdávat radost lidem po celé naší republice. 
Kterou profesi považujete za náročnější – tu hereckou, nebo mo-
derátorskou?

Každá z těchto profesí má svá specifika. Moderátorství je ale 
oproti herectví o to náročnější, že dobrý moderátor musí umět im-
provizovat, pohotově reagovat na nečekané situace, být přirozený 
a především disponovat velmi bohatou slovní zásobou. Proto ne 
každý herec, byť špičkový, může být dobrým moderátorem. Když 
ale sleduji některé televizní či rozhlasové pořady, mám pocit, že 
moderátorem se dnes může stát kdokoli, třeba i člověk, který vů-
bec neovládá spisovnou češtinu a jeho projev se často hemží vul-
garismy. Takové moderátory osobně považuji spíše za pouťové 
vyvolávače. 
Co Vám dělá v současné době největší radost?

Za nejkrásnější úlohu považuji roli dědečka dvou vnoučků, tříle-
tého Davídka a pětiměsíčního Radimka.

Děkuji za rozhovor.

My, senioři z Domu s pečova-
telskou službou na Hladnovské 
ulici v Muglinově, děkujeme 
kolektivu pracovnic s vedoucí 
Darinou Zamarskou za to, že 
se nám snaží pobyt v tomto za-
řízení co nejvíce zpříjemnit. Na 
8. března pro nás byl připraven 
hudební program, v jehož rám-
ci jsme si s chutí zazpívali za 

doprovodu harmoniky, na kte-
rou mistrně hrál pan Ožana.

Stáří mnohým z nás přináší 
dost zdravotních potíží, a pro-
to jsme vděčni za každý milý 
úsměv, dobré slovo i pomoc, 
kterých se nám dostává od pe-
čovatelek.

Důchodci z DPS v Muglinově

Senioři z DPS v Muglinově děkují



-  V areálu Slezskoostravského 
hradu se uskuteční ve dnech 
8.–9. dubna velikonoční jar-
mark.

-  Aktivity zaměřené na život-
ní prostředí a jeho ochranu 
přinese již tradičně dubno-
vý Den Země. Ekoporadna, 
řemeslné dílny, soutěže, hry, 
produkty zdravé výživy, 
přednášky i výtvarné work-
shopy budou pro zájemce 
připraveny letos opět na dvou 

místech – 20. dubna na Hlav-
ní třídě v Porubě a 21. dubna 
na Slezskoostravském hradě. 

-  OSA Permoník pořádá ve 
dnech 22. a 23. dubna ve Slez-
ské Ostravě na cvičišti Na 
Jánské závody agility. Agility 
je kynologický sport, který 
vznikl v Anglii. V překladu 
znamená toto slovo obratnost. 
Dvojice psovod + pes se snaží 
co nejrychleji překonat pře-
kážkovou dráhu složenou až 
z 20 elementů. Vstup volný.
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Zveme Vás

Při úvahách o novém poslání 
řeky v životě města je vhodné 
vzpomenout na to, jakou roli 
hrála voda a s ní související ak-
tivity, zejména rybářství, v ději-
nách Ostravy, a proto dále uvá-
díme několik údajů z historické 
části knihy „Historie a součas-
nost podnikání na Ostravsku“.

První zmínka o rybářském 
cechu v Ostravě je z roku 1498, 
kdy je zmiňován Nový rybník, 
což svědčí o tom, že zde existo-
val i rybník starý. Rybníkářství 
a rybolov byly ve středověké 
Ostravě důležitým hospodář-
ským odvětvím a zdrojem pří-
jmů. Kraj byl bohatý na vodu, 
byl však rovinný a rybniční 
hráze bylo nutno nasypávat. 
Nejvíce rybníků bylo v Ostravě 
zakládáno na konci 15. a začát-
ku 16. století v oblasti Hulvák 
a Přívozu (v místech dnešního 
Hlavního nádraží), v Morav-
ské Ostravě pak na území mezi 
ulicemi Cihelní a Nádražní. 
O kvalitě ostravského rybnič-
ního hospodářství svědčí to, 
že si olomoučtí biskupové jako 
naturální dávku od Ostravy vy-
mínili kopu kaprů a štik. Losos, 

kterého ostravští občané poslali 
v roce 1565 biskupovi Vilému 
Prusínovskému z Víckova, byl 
tak kvalitní, že za něj biskup 
osobně poděkoval. Město Ostra-
va mělo právo rybolovu i v ře-
kách Odře a Ostravici. Rybáři 
tam lovili lososy, kapry, štiky, 
úhoře, pstruhy i jiné ryby. V 17.
století bylo v Ostravě a okolí 14 
rybníků a doba rybolovu byla 
pro celou Ostravu a okolí svát-
kem, sjížděli se kupci a všude 
vládla veselá a slavnostní ná-
lada. Sláva ostravského rybni-
kářství skončila v polovině 19. 
století, kdy byly rybníky vysu-
šeny a rozděleny mezi bohaté 
ostravské měšťany.

Rovněž využití řek ke spor-
tovním a rekreačním aktivitám 
má v Ostravě svou tradici a není 
novou myšlenkou – například 
jen na území obvodu Slezské 
Ostravy byla v minulém století 
v provozu loděnice v Hrušově, 
na řece Lučině fungovala půj-
čovna lodí. O vodáckých akti-
vitách na území Ostravy svědčí 
i dobové pohlednice.

Pavel Obroučka

Řeka a voda v historii Ostravy

Loděnice veslařského klubu v Hrušově (1908)

Blahopřejeme jubilantce
V Domově – Penzionu pro 

důchodce na Bohumínské ulici 
71, kde žĳe od roku 1983, oslavi-
la 7. března své 100. narozeniny 
paní Žofie Marzecová. Narodila 
se v chudé rodině s osmi dětmi 
v Karviné. O své mladší sou-
rozence se musela vedle práce 
v hospodářství od dětství starat, 
od 11 let si musela vydělávat jako 
pomocná síla při zednických 
pracích, posléze pracovala jako 
služka v Mor. Ostravě. Vdala 
se v roce 1933 a v roce 1934 se 
manželům Marzecovým narodi-
la jediná dcera Zdenka. Rodina 
a práce v domácnosti se paní 

Žofii staly smyslem života. Její 
velkou zálibou byl chov zvířat 
– vždy ji obklopovali pes, kočka, 
chovala i ovce...

Tato slova její dcery potvrdily 
i sociální pracovnice v penzionu, 
které uvedly, že paní Žofie vždy 
pookřeje při canisterapii. 

Nikdy nekouřila, neholdovala 
pití alkoholu a značnou část ži-
vota tvrdě pracovala.

K významnému životnímu ju-
bileu přišly paní Marzecové po-
blahopřát místostarostka MVDr. 
Barbora Jelonková a předsedky-
ně komise pro občanské obřady 
a slavnosti Marie Gospošová.

Státní dotace na opravu válečných hrobů
Městský obvod Slezská Os-

trava v letošním roce obdržel 
státní dotaci na zabezpečení vá-
lečných hrobů. Dotace ve výši 
1 014 000 Kč bude poskytnuta 
na opravu památníků a jejich 
blízkého okolí na Ústředním 
hřbitově, a to na památník pad-
lým v 1. svět. válce, památník 
obětem koncentračních táborů 
– tumbu, památník padlým v 2. 

svět. válce a hrobku srbských 
a italských vojáků.

Vybraná firma své práce za-
hájí v jarních měsících a ukončí 
v září.

Vážení občané, z tohoto důvo-
du bychom Vás chtěli požádat, 
abyste při návštěvě hřbitova 
dbali na zvýšenou opatrnost. 

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru TSK, Z a H

Pro stabilní a dlouhodobou pracovní pozici přijmeme obchodníky — prodejce.
Nabízíme: jistotu fixní odměny, zaměstnanecké výhody, zaškolení zdarma, zázemí 
společnosti, administrativní zabezpečení.
Požadujeme: samostatnost a pracovní nasazení.praxe v obchodní činnosti výhodou.

Nástup dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail: martina.janeckova@upc.cz nebo volejte tel. č. 604 113 422

Rekonstrukce chodníku
Městský obvod Slezská Ostra-

va připravuje stavební úpravy 
chodníku na ul. Antošovické 
v Koblově. Jelikož se jedná o fi-
nančně velmi náročnou akci asi za 
4,5 mil. Kč, bude se chodník opra-
vovat postupně, ve třech etapách. 
Vzhledem k tomu, že se právě 
připravuje projektová dokumen-

tace, budou etapy upřesněny po 
jejím zpracování. V letošním roce 
je prozatím uvolněna na tuto 
opravu částka 2,5 mil. Kč. 

Vážení občané, bližší informa-
ce Vám poskytneme před zaháje-
ním vlastní opravy.

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru TSK, Z a H

Na Najmanské 915, 710 00 Slezská Ostrava

Přij�te se přesvědčit, kde končí tříděný odpad!

OZO Ostrava s.r.o. pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro občany Ostravy

v sobotu 22. dubna 2006
od 13 do 17 hodin

v areálu OZO Ostrava s.r.o. v Ostravě-Kunčicích,
Frýdecká 680/444

(doprava autobusem č. 21 — zastávka Vítkovické stavby)

- výstava svozové techniky
- prohlídka třídicích linek a linek zpracovávajících odpad
- soutěže pro děti 
- odpadová poradna


