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Přejeme všem čtenářům v novém roce 2008 
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Tříkrálová sbírka 2008
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje 

Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na pomoc 
lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. 
V Tříkrálové sbírce 2007, kterou Charita Os-
trava organizovala ve spolupráci s Charitou sv. 
Alexandra, nově vzniklou Charitou v Hrabyni a 
Dobrovolnickou charitou v Brušperku, bylo vy-
koledováno celkem 1 143 154 Kč, čímž byl vý-
sledek TKS 2006 překonán o 64 509 Kč. Charitě 
Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra a Chari-
tou Hrabyně připadlo celkem 743 050 Kč. Proto-
že díků není nikdy dost, děkujeme všem dárcům 
i malým dětským koledníčkům.

V roce 2008 bude sbírka probíhat ve dnech 
2. až 13. ledna. Charita Ostrava se této záslužné 
akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Ale-
xandra v Ostravě-Kunčičkách a s Dobrovolnic-
kou charitou v Brušperku. Finanční prostředky 
získané v TKS 2008 plánujeme použít pro tyto 
projekty:
1.	Na	dofinancování	a	provozní	náklady	Hospice	
sv.	Lukáše	v	Ostravě-Výškovicích	

2.	Sociální	pomoc	pro	lidi	v	krizové	situaci	
3.	Rozvoj	chráněných	dílen	–	pracovní	uplatnění	
handicapovaných	lidí	(Charita	sv.	Alexandra,	
Kunčičky)	

4.	Humanitární	aktivity	(Charita	sv.	Alexandra).	

Pro splnění našich projektů pomáhat sociálně 
slabým v nouzi hledáme různé finanční a jiné 
možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení ob-
čané, o pomoc při této krásné celostátní akci, po-
řádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebu-
jí. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem 
podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2008, předem děkujeme.

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostra-
va-Vítkovice,tel./fax:596 621 094
ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 
718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, 
alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz.

Přivítejme  
společně rok 2008
Kde: 
na Slezskoostravském hradě
Kdy: 
31. 12. 2007 od 21 hodin 

Program: 
• diskotéka s diskžokejem
• občerstvení
• půlnoční přípitek zdarma
• ohňostroj

NovoročNí  
čtyřlístek

Novoroční výstup na haldu Ema • 1. 1. 2008

Přijďte oslavit Nový rok na nejvyšší bod Ostravy.

Chcete-li jít s Klubem českých turistů, dostavte se  
v 9 hodin k Divadlu Antonína Dvořáka.

Můžete absolvovat také vlastní trasu odkudkoliv.
V cíli budete očekáváni mezi 10. a 12. hodinou.  

Přítomní, kteří dvacetikorunou podpoří SVĚTLUŠKU  
(charitativní projekt na pomoc nevidomým),  

obdrží odznak Novoroční čtyřlístek a kalendářík na rok 2008.
Můžete si také zakoupit nové odznaky:  

Halda Ema – Ostravský Everest.
Těšíme se na Vás.

Střední škola Ostrava-Kunčice, KČT Vítkovice a Asociace školních sportovních klubů.

Znáte svého zastupitele?

Biková Edita, Hrušov (ČSSD)
Ing. Cigánek Vladimír, Slezská Ostrava (ODS)
Dlouhý Rostislav, Muglinov (KSČM)
Gažiová Renáta, bez politické příslušnosti, Mug-

linov (KSČM)
Mgr. Gospošová Marie, bez politické přísluš-

nosti, Antošovice (ČSSD)
Grabiec Zdeněk, bez politické příslušnosti, Slez-

ská Ostrava (ČSSD)
Hambálková Lenka, Slezská Ostrava (ODS)
MUDr. Heráková Hana, Slezská Ostrava (ODS) 
Ing. Janíček Petr, Heřmanice (ČSSD)
Ing. Kamená Justina, Slezská Ostrava (KSČM)
Ing. Kellerová Dana, Muglinov (ODS)
Knopp Roman, Slezská Ostrava (ODS)
Ing. Frnka Radúz, Slezská Ostrava (ČSSD)
Kryštof Jan, Heřmanice (ČSSD)
Kučera Josef, Heřmanice (KSČM)
Ing. Kudela Petr, Heřmanice (KDU-ČSL)
Lašek Miroslav, Slezská Ostrava (KSČM)
Lizák Jiří, Heřmanice (KSČM)

Majovská Miroslava, Kunčičky (ČSSD)
Mandok Radomír, Kunčice (ODS)
Ing. Maštalíř Antonín, Kunčičky (ČSSD)
Ing. Michalík Miroslav, bez politické přísluš-

nosti, Koblov (ČSSD)
Mocková Hana, Muglinov (ODS)
Mgr. Ohnheiserová Ludmila, Slezská Ostrava 

(ODS)
PhDr. Prokešová Miriam, Ph.D., bez politické 

příslušnosti, Koblov (KDU-ČSL)
Ing. Prstecký Vladimír, Slezská Ostrava (ODS)
Bc. Sívek Josef, Slezská Ostrava (ODS)
Ing. Šárek Jiří, Kunčice (ODS)
Ing. Škapa Petr, Muglinov (ČSSD)
Šlachta Radim, Muglinov (ODS)
Švec Lubomír, Slezská Ostrava (ODS)
Turčíková Lucie, Heřmanice (KSČM)
Weissbrodová Radoslava, Kunčice (ODS)

Wolf Antonín, Slezská Ostrava (ČSSD)
Zezulčík Petr, Muglinov (ČSSD)

S odstupem času si ne všichni ještě pamatujeme, kdo byl v posledních komunálních volbách zvo-
len jako náš zástupce do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava. K osvěžení naší paměti, 
a potažmo ke zvýšení účinnosti při prosazování potřeb občanů v jejich bydlišti, zařadili jsme do to-
hoto vydání Slezskoostravských novin přehled, který nám připomene výsledky zmiňovaných voleb 
z roku 2006. 

Pro volební období 2006–2010 pracují v Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava tito 
zastupitelé:

Od této informace mimochodem očekáváme prohloubení vzájemné výměny názorů mezi občany – 
voliči a jimi zvolenými zástupci při řešení zjištěných nedostatků a problémů v městském obvodě. Ob-
čané nemusejí se svými návrhy na zlepšení chodu obce čekat až na jednání zastupitelstva, kde mnohdy 
není časový prostor a mohou chybět potřebné podklady pro objektivní dořešení daného problému. 
Mohou však již dříve, v průběhu mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva, vznášet na své zastu-
pitele podněty a dotazy k životu v městském obvodě, případně je řešit přímo se zaměstnanci úřadu.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí 

V listopadu proběhl na výstavišti Černá louka 
v Ostravě Mezinárodní elektrotechnický veletrh 
ELEKTROTECHNIKA 2007. Jako doprovod-
nou akci pořádala Střední škola Ostrava-Kun-
čice spolu s výstavní firmou BAEL soutěž od-
borných dovedností a znalostí pro žáky středních 
elektrotechnických škol Moravskoslezského 
kraje „O pohár starosty městského obvodu Slez-
ská Ostrava“. Sponzorem soutěže byl městský 
obvod Slezská Ostrava, firmy GES, HADEX 
a CAD WARE věnovaly ceny a soutěžní mate-
riál. Soutěž zahájil 14. 11. starosta Ing. Antonín 
Maštalíř a ceny nejlepším předávala náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaro-
slava Wenigerová a místostarosta městského ob-
vodu Slezská Ostrava Radim Šlachta.

Soutěž družstev vyhrála SPŠ elektrotechnická 
z Havířova a v jednotlivcích zvítězil Josef Hra-

bal z téže školy. Celkem se zúčastnilo 15 škol 
s 30 žáky. Soutěž probíhala přímo před zraky 
návštěvníků veletrhu.

Stanislav Drozd, foto: Ladislav Drgáč

Soutěž o pohár starosty

Místostarosta Radim Šlachta 
předává pohár vítězi.



Zápisy dětí do prvních tříd
Zápisy prvňáčků proběhnou v základních školách v našem obvodu v lednu 2008 v následujících 
termínech:

Vážení spoluobčané,
z důvodu určení hromadného čerpání dovolené zaměstnancům budou dne 31. 12. 2007 
uzavřena všechna pracoviště Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, včetně pracoviš-
tě Hřbitovní správy na Těšínské ulici 105. Nejbližší úřední den je stanoven na 2. 1. 2008.

Mgr. Gustav Kuchař, v. r., tajemník ÚMOb Slezská Ostrava
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V přízemí slezskostravské radnice se nacháze-
jí ohlašovna a matrika našeho úřadu. Podle slov 
jejich pracovnic si občané tato dvě pracoviště 
pletou. Pro lepší informovanost uvádíme, jaké 
záležitosti vyřizuje matrika a jaké ohlašovna 
(evidence obyvatel). 

Na ohlašovně – evidenci obyvatel 
(kancelář č. 3) se vyřizují :
- přihlášení k trvalému pobytu
- žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- poskytnutí údajů z informačního systému evi-

dence obyvatel
- občanské průkazy

-  cestovní pasy ( do pěti let dítěte)
-  žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Na matrice (kancelář č. 4) 
se vyřizují :
- narození (rodné listy – občanů narozených 

doma v našem obvodě a v Michálkovicích – 
jedná se zejména o církevní matriky)

- uzavření manželství (oddací listy)
- úmrtí (úmrtní listy)
- ověřování podpisů a fotokopií
- občanské průkazy
- cestovní pasy (do pěti let dítěte)
- žádosti o výpis z rejstříku trestů. 

NepřehlédNěTe

Zatímco v Českých Budějovicích hrozí prý 
z důvodu vysoké nákladnosti zrušení akce Vítání 
občánků, jiná města chtějí v této tradici pokračo-
vat a o zrušení se také v žádném případě neuva-
žuje v našem obvodu. Jak jsme se 17. listopadu 
přesvědčili v obřadní síni slezskoostravské rad-
nice, na tuto akci se dostavili rodiče s miminky 
rádi a sdělili nám, že vůbec neuvažovali o tom, 
že by si ji nechali ujít či ji pokládali za formální 
a zbytečnou. Procítěný projev s důrazem na zod-
povědnost rodičovství přednesla členka zastu-
pitelstva našeho obvodu Mgr. Ludmila Ohnhei- 
serová. Nápomocni při této akci jsou i studenti 
Střední zdravotnické školy z Vítkovic. 

Podle slov Pavlíny Volné, referentky ohlašovny 
našeho úřadu, která tyto slavnostní akce připravuje, 
se konají průměrně pětkrát do roka a účast pozva-
ných je téměř stoprocentní. Náklady na pořízení 
upomínkových předmětů, které dostane každý 
nový občánek našeho obvodu jako dar, nejsou nijak 
vysoké a novopečené maminky s tatínky snad celý 
život vzpomínají, v jak kouzelné atmosféře, umoc-
něné hudebním doprovodem, byli jejich potomci 
přivítáni mezi nové občany obvodu. Děvčátkům 
a chlapcům tedy přejeme, ať na „Slezské“ prožijí 
šťastné dětství a rodičům, kteří očekávají radost-
nou událost, přidáváme pár praktických rad, týka-
jících se záležitostí, spojených s narozením dítěte. 

O vydání rodného listu pro novorozence je 
nutno žádat na matrice úřadu, v jehož územním 
obvodu se nachází porodnice, v níž se dítě naro-
dilo. Jenom tento matriční úřad může po obdržení 
hlášení o narození z nemocnice tento dokument 
vystavit. K jeho vyzvednutí, pokud se jedná o dítě 
narozené v manželství, jeden z rodičů předloží:
-  oddací list
-  platné občanské průkazy, případně cestovní 

doklady
-  souhlasné prohlášení o jménu dítěte.
- Pokud se dítě narodilo mimo manželství, mat-

ka předloží:
-  rodný list
-  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, 

je-li rozvedená
-  úmrtní list manžela, je-li ovdovělá
-  popř. zápis o určení otcovství k nenarozenému dí-

těti učiněný před kterýmkoliv matričním úřadem.
Při narození dítěte není potřeba hlásit ohla-

šovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě 
trvalého pobytu matky.

Naopak přihlásit dítě je nutné u majitele domu 
jako další osobu na placení záloh na služby 
spojené s užíváním bytu a na placení poplat-
ku za odvoz odpadů buď osobně na Magistrátu 
města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, od-
dělení daní a cen, nebo dopisem či e-mailem.

Právo na porodné se uplatňuje na odboru 
státní sociální podpory v Ostravě na kontakt-
ním místě výplaty dávek státní sociální pod-
pory – pro občany obvodu Slezská Ostrava na 
ulici 30. dubna 3130/2d v Moravské Ostravě.

Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let je 
nepovinným údajem zapisovaným do občanského 
průkazu rodičů. Pokud rodiče chtějí tyto údaje ne-
chat zapsat, musejí na matričním úřadě předložit: 
- vypsanou žádost o vydání občanského průkazu
- stávající občanský průkaz
- originál rodného listu dítěte
- jednu fotografii odpovídající vyhlášce
- poplatek 100 Kč.

 (míč) Fota: autorka

Vítání občánků stále populární

Pro zabezpečení čistoty, údržby zeleně, likvidaci 
nepovolených skládek, úklid chodníků a zastávek 
MHD v zimním období, úklid bytových a nebyto-
vých prostorů apod. zřídil městský obvod Slezská 
Ostrava od 1. 12. 2007 osm nových funkčních 
míst dělníků čistění města při odboru TSKZaH.  
Uvedení zaměstnanci budou pracovat ve dvo-
jicích a každé dvojici bude svěřen stabilní úsek 
městského obvodu. Předpokládá se následující 
rozdělení po vybraných katastrálních územích: 
Kunčice a Kunčičky • Muglinov a Hrušov • Sl. 
Ostrava a Heřmanice • Koblov a Antošovice.

Tato pracovní místa jsou vytvořena na základě do-
hody s Úřadem práce v Ostravě formou projektu fi-
nancovaného z Evropského sociálního fondu – „Ná-
vrat do práce“. Dělníci čistění města, jak zní jejich 
pracovní zařazení, budou řízeni referentem agendy 

majetkové správy, čistění, který jim bude přidělovat, 
organizovat a kontrolovat výsledek jejich práce. Pra-
covní oděv těchto zaměstnanců bude označen tako-
vým způsobem, aby tito byli nepřehlédnutelní, tak 
jako práce, kterou budou vykonávat. Tuto informaci 
vám mimo jiné přinášíme také proto, abychom my 
všichni svým způsobem dohlédli na provádění výše 
uvedených prací a případně sami upozornili vedou-
cího pracovníka na nedostatky, které je potřebné 
odstranit v okolí našeho bydliště. Vedoucím těchto 
zaměstnanců je pan Roman Knopp a kontakt na něj 
je 602 123 084. Nasazení jednotlivých dvojic bude 
podmíněno přímou potřebou v určité části městské-
ho obvodu a může být operativně měněno a jednot-
livé požadavky budou postupně řešeny.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí 

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, 
Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
www.zsbohuminska.ostrava.indos.cz
STŘEDA 16. LEDNA od 12.00 do 17.00 hod.
ČTVRTEK 17. LEDNA  od 12.00 do 16.00 hod.
Škola nabízí:
výuku	anglického	jazyka	od	1.	ročníku
výuku	informatiky	ve	4.	a	5.	ročníku
výuku	druhého	jazyka	od	7.	ročníku
kvalitní	program	ŠD	a	ŠJ
bohatou	zájmovou	činnost	pro	žáky.
ZUŠ Keltičkova – obor výtvarný a hudební 
vyučuje děti v prostorách školy.
 
Základní škola Ostrava-Muglinov, 
Pěší 1/66, příspěvková organizace
www.zspesi.ostrava.indos.cz
ÚTERÝ 15. LEDNA od 12.00 do 18.00 hod.
STŘEDA 16. LEDNA od 11.00 do 17.00 hod.
Jedná	se	o	menší	základní	školu	rodinného	typu	
s	kvalitním	materiálně	technickým	vybavením.	
Škola	má	k	dispozici	množství	odborných	uče-
ben,	hřiště	s	umělou	trávou,	posilovnu	a	ven-
kovní	„třídu	v	přírodě“.	Školní	vzdělávací	pro-
gram	„Tvořivá	škola“	je	založen	na	principech	
činnostního	učení	a	komplexně	připravuje	děti	
pro	 jejich	úspěšný	přechod	do	systému	střed-
ního	 školství.	Nabízí:	předmět	 informatika	 již	
od	6.	ročníku,	od	3.	ročníku	výuku	anglického	
i	 německého	 jazyka,	 pestré	 sportovní	 aktivity	
v	rámci	školního	sportovního	klubu.

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava,
Chrustova 24/1418, příspěvková organizace
www.chrustova.eu
STŘEDA 16.  LEDNA  od 12.00 do 17.00 hod.
ČTVRTEK 17.  LEDNA  od 12.00 do 17.00 hod.
Škola nabízí:
předmět	informatika	již	od	4.	ročníku
předmět	 anglický	 jazyk	 od	 3.	 ročníku,	 druhý	
jazyk	od	7.	ročníku
předmět	 osobnostní	 a	 sociální	 výchova	 
v	8.	roč.
projekt	 přípravy	 předškoláků	 ve	 spolupráci	 
s	MŠ	Chrustova	a	MŠ	Požární
péči	o	žáky	s	vývojovými	poruchami	učení.	

Základní škola Ostrava-Kunčičky,
Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace
www.zskuncicky.cz
ÚTERÝ 15. LEDNA od 12.00 do 17.00 hod.
STŘEDA 16. LEDNA od 12.00 do 17.00 hod.
Základní	 škola	 v	 Kunčičkách	 nabízí	 pro	 své	
prvňáčky	 přípravný	 ročník,	 kde	 se	 před	 vstu-
pem	do	školy	mnohému	naučí.
Ve	školní	družině	a	klubu	si	děti	hrají	a	baví	se	
až	do	17	hodin	odpoledne	v	různých	kroužcích	–	
turistickém,	 počítačovém,	 sportovním,	 kerami- 
ckém	a	 jazykovém.	Škola	má	špičkově	vybave-
nou	počítačovou	učebnu	a	lektory	placené	z	Ev-
ropské	unie.
Malé	 třídní	 kolektivy	 jsou	 vedeny	 zkušenými	
pedagogy.

Rodiče nechť s sebou donesou: svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojiš-
ťovny dítěte.

dělníci čistění města 

poznejte svého strážníka
KOBLOV • Strážník okrskář • MARTIN ŘEZANINA

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

Základní škola (pro děti s mentálním postižením), Těšínská 98, Slezská Ostrava
PÁTEK 18. LEDNA od 12.00 do 16.30 hodin. Zároveň proběhne Den otevřených dveří.
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Z dopisů našich čtenářů — KOLO
Vyprávěla jsem příběh o ukradeném kočár-

ku, zveřejněný v těchto novinách, své sousedce 
a ona mi na oplátku řekla, co viděla ona. Byla 
na procházce také s kočárkem, se svým vnu-
kem. Šla svážnou cestou k obchodnímu centru 
Diskont Plus a oproti ní se vyřítil na kole nějaký 
mládenec. Jel prý tak zběsile, že ji málem pora-
zil. Jako by mu hořelo za patami. Když došla až 
k obchodu, viděla asi desetiletého chlapce, jak 
pláče a naříká, že mu zloděj ukradl kolo. Máma 
a sestra toho hocha šly nakoupit a on měl kola 
hlídat.

Ovšem, co zmůže desetiletý kluk proti vět-
šímu a silnějšímu výrostkovi, který ukradne ne 
jeho, ale jedno z větších kol. Chlapec se bál, že 
mu máma vynadá, že kola neuhlídal, i když u 
nich stál jako přikovaný. Volali prý hned policii, 

dokonce toho zloděje zaregistrovala i policejní 
hlídka, protože jel z kopce nepřiměřenou rych-
lostí, ale jestli se kolo našlo, už sousedka nezjis-
tila. Vydala se jiným směrem. 

Opět se člověk pozastavuje nad tím, co jsou 
někteří lidé schopni udělat bez nejmenších skru-
pulí. Kdyby to bylo na mně, dala bych takovým 
lidem pěkně výraznou uniformu z nápisem PO-
ZOR ZLODĚJ, na krk obojek s vysílačkou, aby 
byl vždy k nalezení (stejně tak, jak to mají ně-
která zvířata) a nemusel jej nikdo hlídat, a podle 
ceny ukradené věci by musel každý den uklízet 
v místě, kde zlodějnu provedl.

Všichni by si jej pořádně prohlédli a možná by 
si příště dávali pozor. Nerozlišovala bych, zda je 
tomu zlodějíčkovi deset nebo padesát let.

Radmila Bláhová, Muglinov

S účinností od 1. března roku 2008 bude obnove-
no zapisování dětí do vydaných cestovních dokla-
dů rodičů. Věková hranice pro zápis dítěte se sníží, 
do cestovního dokladu rodiče tedy bude možné za-
psat dítě mladší než 10 let. Děti mladší než 15 let, 
zapsané v cestovním dokladu rodičů před 1. září 
2006, budou moci i nadále cestovat společně s ro-
diči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.

Od 1. března 2008 bude rovněž obnoveno 
provádění změn údajů o dítěti zapsaném v ces-

tovním dokladu rodiče (zpravidla jde o změnu 
příjmení zapsaného dítěte). I v tomto případě se 
sníží věková hranice pro provedení změny úda-
jů, a to o dítěti mladším než 10 let, zapsaném v 
cestovním dokladu rodiče.

Každý zápis občana mladšího než 10 let bude 
zpoplatněn částkou ve výši 50 Kč. Žádost budou 
moci podat občané, kteří jsou oprávněni podat 
žádost o vydání cestovního pasu, včetně zplno-
mocněného zástupce.

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

Řadu zajímavých akcí pro své členy pořádá 
organizace Svazu tělesných postižených v Os-
travě. Zajišťuje jim plavenky, pořádá zájezdy, 
organizuje návštěvy divadel i rekondiční pobyty. 
Sídlo organizace se nachází na Ostrčilově ulici 4 

v Mor. Ostravě (5. patro, dveře číslo 510). Lidé 
s tělesným handicapem si sem mohou přijít pro 
radu každé první úterý v měsíci od 14 do 15 ho-
din. Další informace poskytne Stanislav Krpec 
(tel. č. 603 204 044, 728 348 004). 

Svaz tělesně postižených pomáhá

Panu profesorovi, občanu našeho obvodu, členu 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava 
v letech 2002–2006, jsme položili několik otázek:

Pane profesore, přijměte prosím v úvodu naše 
blahopřání k získání tak vysokého vědeckého 
ocenění Vaší činnosti.

Vaše jméno je nesmazatelně spjato s hudbou. 
Jaká byla Vaše cesta k tomuto druhu umění?

Nebyla rozhodně přímočará. 
Přestože mě rodiče přivedli už v předškolním 

věku do hudební školy E. Runda do klavírní třídy 
vyhlášené učitelky paní Bedřišky Rottové, nijak 
jsem nevynikal pílí v klavíru a ve škole mi šly 
i technické předměty, takže moje zaměření bylo 
dlouhou dobu racionální – měl jsem být po tátovi 
strojařem a nic na tom nezměnil ani můj vášnivý 
zájem o violoncello, kterému jsem asi ve 13 letech 
propadl. Na první nástroj jsem si dokonce sám vy-
dělal a teprve potom začali rodiče mému zájmu vě-
řit a sjednali mi učitele, který mě chodil učit domů. 

Shodou okolností i on byl slezskoostravským 
občanem – JUDr. Rudolf Pátek ( bydlel v Mug-
linově), člen orchestru opery divadla A. Dvo-
řáka, dokázal moje nadšení k violoncellu ještě 
povzbudit a tak jsem už za jediný rok úspěšně 
zápolil v soutěžích svých vrstevníků dokonce na 
celostátní úrovni. Moje životní plány však zůsta-
ly neměnné. Ne konzervatoř, kam bych se hravě 

dostal, ale gymnázium a Vysoká škola báňská, 
kde jsem bez jediné opravné zkoušky uzavřel 
tři semestry strojní fakulty. Mezi tím ještě jeden 
rok výrobní praxe v Nové huti v Kunčicích. Bylo 
docela pikantní, když jsem jako dělník válcovny 
získal 1. cenu v celostátní soutěži violoncellistů 
v Praze. To už jsem byl ale žákem vynikajícího 
pedagoga – PhDr. Ivana Měrky, profesora kon-
zervatoře, kde jsem paralelně studoval. Ten pro 
změnu – také bydlí v Muglinově. Na jeho moud-
rou radu jsem ale hned po odchodu z VŠB (byla 
to věc náhody – nerozuměl jsem si s vojenskou 
katedrou) požádal o přijetí na Janáčkovu akade-
mii do Brna, kde jsem byl přijat do třídy jedno-
ho z nejvýznamnějších českých violoncellistů té 
doby – prof. Bohuše Herana. Tím, že jsem pře-
skočil 5 ročníků konzervatoře, jsem dohnal „ztra-
cená léta“ (ve skutečnosti to byly roky plné uži-
tečného poznání a životních zkušeností) a setkal 
jsem se zase se svými vrstevníky. Pak už to byla 
klasika – koncerty, soutěže, konkurzy, cizina… 
Ale také rodina, život a návrat do Slezské Ostravy. 

Představil jste se posluchačům koncertů 
v řadě zemí světa, v Korejské republice a dal-
ších zemích jste déle působil. Jak zahraniční 
publikum vnímá naši hudbu, jak přijímá české 
umělce? Získal jste jistě zkušenosti s fungová-
ním samosprávné demokracie v rámci kulturní 

politiky v jednotlivých městech, regionech… 
Je moje štěstí, že mám toulavé boty. Jezdit 

a hrát po světě mě opravdu dosud baví. Jak ji-
nak přečkat více než 300 koncertů ve Španělsku, 
140 v severní Americe, podobné počty v Itálii, 
Dánsku, Německu, Velké Británii, šest zájezdů 
do Koreje, pět do Japonska, na Tchaj-wan, do 
Argentiny. Pokud jde o organizaci hudebního 
života – platí – každá země, jiný mrav. V zámoří 
je kultura financována většinou ze soukromých 
zdrojů. V Americe (severní i jižní) jsou to pře-
devším mecenáši, kteří umožňují kontakt obyva-
telstva s kvalitní kulturou, organizačně jsou kon-
certy zajišťovány velkými agenturami – my jsme 
spolupracovali s Columbia Artists, která pořádá 
tisíce koncertů v roce ve spolupráci s místními 
pořadateli a středními i vysokými školami. Těch 
míst, kde se jen v USA pořádají koncerty, je na 
2 tisíce. Ve vyspělých evropských zemích (Ně-
mecko, Itálie, skandinávské státy) jsou to přede-
vším městské a komunální rozpočty, které umož-
ňují stálý kontakt obyvatel s kvalitní kulturou.

V asijských zemích je to celkové bohatství spo-
lečnosti – jednotlivců, kteří platí vysoké vstupné, 
i měst nebo škol, které investují veliké prostřed-
ky do kultury (za pomoci významných firem). 

Je o Vás známo, že jste byl jedním z iniciáto-
rů konání koncertů ve slezskoostravské radnici, 

v letech 2002–2006 jste byl členem Zastupitel-
stva městského obvodu Slezská Ostrava, zkrát-
ka nestojíte stranou veřejného dění. Co pro Vás 
obvod Slezská Ostrava znamená, jak vnímáte 
jeho situaci, jeho úspěchy i problémy? 

Začnu tedy koncerty na radnici.
V roce 2000 jsem na popud vedení obvodu 

jako ředitel Janáčkovy filharmonie začal orga-
nizovat koncertní cyklus ve slezskoostravské 
radnici. Tyto koncerty si v průběhu času získaly 
velikou přízeň posluchačů i uznání statutárního 
města Ostrava, které pomáhá financovat tuto ak-
tivitu kulturním grantem. Můj vztah ke Slezské 
Ostravě je dán nejen tím, že jsem se zde narodil 
a velmi pravděpodobně už odsud neodejdu, ale 
také jsem přesvědčen o budoucím rozkvětu na-
šeho obvodu a vytvoření podmínek pro kvalitní 
život. K tomuto názoru mě přivedlo i mé čtyřleté 
působení v zastupitelstvu a jeho oborových ko-
misích, kde byl zřejmý záměr všech – posunout 
„Slezskou“ přes specifické problémy s velikou 
rozlohou obvodu a nevýhodným financováním 
vzhledem k počtu obyvatel, i řadou sociálních 
problémů, k prosperující a stále zajímavější 
městské části evropské regionální metropole. 

Děkuji za rozhovor.
(Redakčně	zkráceno)

(míč)

Rozhovor s Janem hališkou
Z rukou prezidenta republiky převzal 7. listopadu dekret o jmenování profesorem vysoké 

školy doc. Mgr. Jan Hališka, světoznámý violoncellista, v současnosti proděkan pro umění, 
vědu a zahraniční vztahy Fakulty umění Ostravské univerzity.

Tak jako všechny organizace koncem roku 
hodnotí svou činnost a stanoví si plány činnosti 
pro rok příští, tak i Klub českých turistů oblasti 
Moravskoslezské – resp. jeho programová rada 
rozšířená o předsedy všech odborů v kraji – se 
sešla 24. listopadu dopoledne – kde jinde než na 
Slezskoostravském hradě. Proč tam – protože 
se právě na hradě buduje Hlavní bod turistiky v 
MS kraji, který vedení Ostravských výstav, a.s., 
v čele s jeho ředitelem p. Karlem Burdou umož-
nilo Klubu českých turistů zřídit, aby mohl být 
připraven pro novou turistickou sezonu. Hlavní 
bod turistiky MS oblasti bude mj. představovat 
mapu Moravskoslezského kraje s vyznačenými 
zajímavostmi pro turisty, jako např. s hrady, zám-
ky, rozhlednami, řekami s možností využití pro 
vodáky a jinými nabídkami pro strávení volného 
času obyvatel a návštěvníků. Rokování řídil před-
seda KČT oblasti Moravskoslezské Ing. Břetislav 
Boháč, který přivítal všechny přítomné a zvláště 
hosta jednání – starostu městského obvodu Slez-
ská Ostrava Ing. Antonína Maštalíře. Pan starosta 
ve svém vystoupení přivítal iniciativu KČT vybu-
dovat stezku Adolfa Podroužka, zakladatele turis-
tiky na Ostravsku. Otevření stezky zviditelní už 
téměř zapomenutou část městského obvodu – hal-
dy Emu a Terezii, Trojické údolí a zároveň ukáže 
rozvoj bytové výstavby na Františkově, zvaném 
Slezskoostravský Barrandov, ulici Keltičkovu 
apod. S rozvojem této lokality souvisí i připravo-
vaná humanizace řeky Ostravice, která je součástí 
Integrovaného plánu rozvoje města. Tento připra-

vovaný program by měl přispět k dalšímu přiláká-
ní turistů do Ostravy i jeho městské části Slezské, 
která dělá vše proto, aby se urychleně přeměňova-
la po utlumení hornické a chemické výroby v mo-
derní městskou část, s novými bytovými domy, 
příležitostí pro podnikání i pro volnočasové ak-
tivity. Předseda KČT – MS Ing. B. Boháč – pak 
panu starostovi předal Čestné uznání KČT MS 
oblasti za podporu rozvoje turistiky a poděkoval 
Radě a Zastupitelstvu MOb Slezská Ostrava, kte-
ré tuto snahu podpořily finanční dotací. 

Mgr. Jan Sládek opětovně zdůraznil nezbyt-
nost spolupráce s městským obvodem Slezská 
Ostrava. Zhodnotil významné akce končícího 
roku 2007, představil turistickou vizi i akce, kte-
ré v nejbližší době KČT připravuje: Novoroční 
čtyřlístek-výstup na haldu Ema – 1. 1. 2008, V. 
Mezinárodní zimní sraz turistů – Beskydy-Jab-
lunkovsko v únoru, oslavy 120 let vzniku KČT, 
50. ročník Bezručova výplazu na Lysou horu a 
oslavu 80 let položení základního kamene chaty 
Skalka v září. 

 Jen pro informaci široké veřejnosti – KČT 
MS oblasti má v našem kraji 68 odborů s pěti 
tisíci členy. Má celkem 12 odborných sekcí, 
jako např.: pěší turistika, lyžařská, cyklo, vodní, 
vysokohorská, rodinná, zdravotně postižených, 
ochránci přírody, moto, hipoturistika atd. Mlá-
dež je organizována v turistických oddílech mlá-
deže (ATOM).

Ing. Jiří Šárek, člen Zastupitelstva MOb Slezská 
Ostrava

Klub českých turistů bilancoval

Pohlednice: z červnové akce odhalení pamětní desky A. Podroužkovi na Slezskoostravském hradě



PODěKOVÁNí
Díky podpoře městského obvodu Slezská Ostrava mohli hasiči z Kunčiček uskutečnit 7.12. v místní 
HZ mikulášskou nadílku. Dárky přinesl dětem i starosta našeho obvodu Ing. Antonín Maštalíř.

Za všechny děkuje Martin Jajcaj, velitel JSDH Kunčičky.
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 9. ledna 2008.
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tradiční běžkování v zoo
I v roce 2008 budou mít návštěvníci zoo možnost spojit prohlídku s běžkováním  
v areálu, ovšem pouze pokud budou sněhové podmínky příznivé. Bližší informace 
obdrží zájemci na tel. č. 596 241 269.

Fotografií z výstavy v září se připomínají 
muglinovští zahrádkáři. Přejí všem přátelům 
a příznivcům a vůbec všem občanům našeho 
obvodu do nového roku 2008 hodně osobní i 
společenské pohody. Zároveň všechny zvou na 
9. února 2008 na společenský večírek v KD v 
Muglinově. Bude hrát výborná muzika, bude 
vynikající zábava, chybět nebudou dobré jídlo 
a pití.

Za výbor ZO ČZS Muglinov Jaromír Janšta (tel.č. 
596 243 789), foto: autor

Jak se slavívala koleda ve Slezské Ostravě
Koleda, koleda…

Chodívalo se na ni v době od Nového roku až 
do svátku Tří králů. 

Na Tři krále chodíval v minulosti po své far-
nosti kněz s kostelníkem a ministranty, kadidlem 
vykuřovali domy a na dveře psali svěcenou kří-
dou K+M+B. Tento zvyk trval na Ostravsku až 
do konce 1. svět. války. Později se tříkrálová ko-
leda stala záležitostí dětí. Ty si nasadily na hlavu 
papírové čepice, oblékly kostýmy a černý vzadu 
si začernil sazemi obličej. Nesměla jim chybět 
plechovka se zapálenými vonnými bylinkami. 
Hospodyně si nechávaly na Tři krále v kostele 
posvětit vodu, kterou pak vykrápěly příbytek i 
stodoly, někde i právě proklubaná kuřata na ře-

šetě. Světila se také křída, kterou se nad zárubně 
vchodových dveří psala zkratka jmen tří králů 
(Kašpar – C nebo K, Melichar – M, Baltazar 
–B). Tyto zkratky však nemusejí znamenat jen 
jména, někdy je jejich výklad spojen se rčením 
Christus mansionem benedicat – nechť Kristus 
požehná tomuto příbytku.

Jinak – svátek Tří králů je znám již ze středo-
věku pod různými názvy, nejčastěji jako Epifa-
nie nebo Theofanie a je vzpomínkou na mudrce 
z východu, kteří, vedeni zářivou hvězdou, hleda-
li nově narozeného krále a přišli se tak poklonit 
Ježíškovi do chudého betlémského chléva.

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA, 
konaný pod záštitou starosty městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing. Antonína Maštalíře, se uskuteční v pátek 7. března 2008 od 20.00 
hodin v KD v Ostravě-Michálkovicích. Moderovat i zpívat bude HEIDI 
Janků, hrát k tanci bude skupina Zdeňka Krásného s Renatou. Bližší 
informace o organizačních záležitostech zveřejníme v dalším čísle 
Slezskoostravských novin.

Ke stoletým občankám žijícím v našem obvo-
du přibyla v listopadu další. Paní Emílii Kolíno-
vé přišli do Domu pro seniory na Bohumínské 
ulici k jejímu jubileu poblahopřát také starosta 
Ing. Antonín Maštalíř a předsedkyně komise pro 
občanské záležitosti Mgr. Marie Gospošová. Ju-
bilantka, rodačka z Českého Těšína, pracovala 
celý život jako šička a s manželem vzorně vy-
chovala dvě děti. Až do vysokého věku si ráda 
zacvičila.

Do dalších let jí všichni přejeme hodně zdraví 
a duševní pohody. (míč), Foto: Karel Klíma

Blahopřejeme

Jedním snímkem se vracíme ke slavnostní-
mu otevření dálničního úseku 1. prosince 2007 
za účasti prezidenta republiky Václava Klause, 
představitelů kraje, města a stavebních organi-

zací. Po přestřižení symbolické pásky násle-
doval bohatý kulturní program s ohňostrojem.

Foto: Karel Slíva

Ze slavnostního otevření dálnice

K zamyšlení
Život nutno měřit dle hloubky, ne dle délky. – Jaromír John 

Problémy jsou součástí života. Až přijdou, držte hlavu zpříma, podívejte se jim do očí a řekněte: 
„Jsem větší než vy, neporazíte mě!!“

Chytrá myšlenka často dokáže porazit hloupou sílu!

Kritika, vlastní nespokojenost je motorem rozvoje, úspěchu – pasivita, přílišné ukolébání dosa-
ženého je brzdou pokroku, rozvoje každé činnosti! Ing. Jiří Šárek 

Pozvání muglinovských zahrádkářů

ples seniorů nadchl
Další ze zdařilých akcí pro seniory uspořádalo 

vedení našeho obvodu s odborem sociálních věcí 
úřadu. Pro obyvatele z domů s pečovatelskou 
službou, Domova Armády spásy a Domova pro 
seniory byl připraven ve čtvrtek 29. listopadu 
v Kulturním domě v Muglinově 1. ples seniorů.

Aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce zájem-

ců, byla pro ně zajištěna doprava. Po slavnostním 
zahájení místostarostou Radimem Šlachtou násle-
dovalo vystoupení členů taneční školy paní Pekár-
kové, kteří předvedli své perfektní zvládnutí tance 
Česká beseda. Aplaus sklidil kankán v podání ma-
žoretek z Horní Lhoty. Celým večerem provázela 
přítomné hudba skupiny Zdeňka Krásného, který 
vybraným repertoárem umožnil přítomným nejen 
si zatančit, ale i s chutí si zazpívat. Po skončení dě-
kovali přítomní pořadatelům za příjemně strávený 
večer a projevili přání, ať se ve zdraví všichni zno-
vu setkají při zahájení 2. plesu pro seniory.

Městský obvod Slezská Ostrava děkuje za 
podporu akce následujícím sponzorům: Bruno 
Bystřický, Miroslav Hajdušek, Jiří Kačírek, JO-
ROS, s.r.o., SMP – Služby, s.r.o. 

Karel Klíma, referent agendy vztahů  
k veřejnosti, tiskový mluvčí, fota: autor

Na ohlašovně Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava můžete při ohlášení změny trvalého poby-
tu ohlásit změnu bydliště i pro účely živnostenské-
ho úřadu, a to pokud podnikáte jako fyzická osoba. 
Zároveň můžete oznámit, zda je Vaše nové bydliště 
rovněž místem podnikání. Příslušné pracovnici nej-
prve sdělte, že máte zájem o tuto službu. Po ohlášení 
změny trvalého pobytu Vám bude vytištěn formulář 
- oznámení pro živnostenský úřad a předáno k pod-
pisu. Poté bude odesláno kurýrní poštou na Živnos-
tenský úřad Magistrátu města Ostravy a změna bude 
zanesena do rejstříku živnostenského podnikání. 
Následně budete živnostenským úřadem vyzván 
k úhradě správního poplatku za vydání změnové-

ho živnostenského listu (při změně bydliště a mís-
ta podnikání z totožné adresy na novou adresu se 
jedná o 100 Kč za jedno živnostenské oprávnění). 
Poplatek budete moci uhradit bankovním převodem 
a živnostenský list Vám může být doručen poštou.

Pokud musíte živnostenskému úřadu oznámit 
jiné změny, než jen výše uvedené (například změ-
nu příjmení, provozovny, místo podnikání na jinou 
adresu než je trvalé bydliště), není možné oznáme-
ní učinit na ohlašovně, ale standardními způsoby 
– osobně přímo na odboru Živnostenského úřadu 
Magistrátu města Ostravy nebo poštou (případně 
elektronickou poštou při použití elektronického 
podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu).

Podnikatelé, pozor!

V období vánočních svátků dochází každoroč-
ně ke zvýšení produkce odpadů v ostravských 
domácnostech. Společnost OZO Ostrava proto 
i v letošním roce připravila v tomto období mi-
mořádný harmonogram svozu odpadů. U kon-
tejnerů na sídlištích bude probíhat odvoz kon-
tinuálně až do 31. 12. 2007 s dalším posílením 
v době svátků. V tomto období budou provedeny 
nejméně tři mimořádné odvozy odpadu, které by 
měly zamezit přeplňování nádob.

U popelových nádob u rodinných domů nebu-
de prováděn svoz na Nový rok. To znamená, že 
dojde od 1. 1. do 4. 1. 2008 k posunutí svozu 
o jeden den (místo v úterý ve středu, místo stře-
dy ve čtvrtek atd). 

Mimořádný svoz odpadu o svátcích předpo-
kládá samozřejmě náležitou součinnost občanů. 

Na sídlištích to znamená hlavně neparkovat před 
kontejnerovými stanovišti, aby byl umožněn 
přístup ke kontejnerům, u rodinných domů zase 
přistavení popelnice na přístupné místo v den 
svozu – tedy o den později než obvykle (ponděl-
ní svozy na Štědrý den i na Silvestra proběhnou 
v pravidelném termínu). 

Ve druhém a třetím lednovém týdnu pak bude 
společnost OZO Ostrava svážet odstrojené vá-
noční stromečky, které mohou v tomto období 
občané na ostravských sídlištích odkládat vedle 
kontejnerových stanovišť.

Ostravští popeláři tak věří, že sváteční dny 
prožijí občané Ostravy v klidu a pohodě bez zby-
tečných starostí s odpady!

Vladimíra Karasová
OZO Ostrava, s.r.o.

Svoz odpadu v období svátečních dnů


