
Bydlení, výstavBa
V roce 2007  se nám podařilo  zrekonstruovat 

čtyři obytné domy v Nové osadě, opravy si vy-
žádaly celkový objem finančních prostředků ve 
výši cca 36 mil. Kč. Tyto domy jsou již využí-
vány k bydlení (12 bytů o velikosti 1+3). V le-
tošním  roce  2008  bude  pokračovat  rekonstruk-
ce dvou bytových domů v  již zmiňované Nové 
osadě  za  cca  22 mil.  Kč.  Současně  se  rozbíhá 
projektová  příprava  na  provedení  rekonstrukce 
dalších šesti domů v této oblasti.

-  Byla vypracována studie na celkovou regeneraci 
sídliště Muglinov, která řeší občansko-technickou 
vybavenost. V letošním roce město uvolnilo na pří-
pravu regenerace panelového sídliště 2,5 mil. Kč.

-  Byl vytvořen tým, který vede náročná jednání 
se  zástupci  RPG,  a.s.,  o  sjednocení  vhodné-
ho pozemku k postavení velkoplošné prodej-
ny.  Předpokládaná  doba  zahájení  výstavby 
je první polovina roku 2009 a nová prodejna 
by měla  vyrůst  naproti  dnešnímu kulturnímu 
domu v Muglinově. S ohledem na další nově 
vznikající  bytové  jednotky  jsme  si  vědomi 
nedostatečné  prodejní  sítě,  a  proto  se  vedou 
jednání také s firmou Hruška o postavení nové 
firemní prodejny někde v oblasti ul. Kubínovy, 
obdobného  charakteru  jako  v  městě  Bílovci, 
s prodejní plochou o velikosti cca 2500 m2.

-  Určitě  nelze  přehlédnout  výstavbu  velkého 
množství bytových domů, čemuž městský obvod 
napomohl vhodným prodejem pozemků formou 
soutěže,  na  základě  vypracovaných  zástavbo-
vých studií. Např. je to výstavba rodinných dom-
ků  u  ul.  Hladnovské  na  místě  bývalého  hruš-
kového  sadu,  výstavba  řadových  domků  podél 
ulice Koněvovy, výstavba obytných domů u ulic 
Kubínovy – Parcelní. Probíhá výstavba objektu 
Atrium Slezská se 123 byty, na křižovatce ulic 
Michálkovické a Olbrachtovy se připravuje vý-
stavba  bytových  domů  společností  ORCO  (na 
Františkově). O mimořádném rozvoji této oblasti 
svědčí mimo jiné i vznik tří nových ulic. 

KomuniKace, zeleň, hřbitovy 
a životní prostředí
Již  v  roce 2007 byly  zahájeny práce pro vy-

tvoření  důstojného  vstupu  na  Ústřední  hřbitov 
ve  Slezské Ostravě,  včetně  dokončení  vybudo-
vání nové vrátnice u vjezdu z ul. Na Najmanské. 

V roce 2007 byly ukončeny práce na rekonstruk-
ci správního objektu, opěrné zdi a části zpevněné 
plochy s celkovým nákladem 7,5 mil. Kč. V prv-
ní polovině  roku 2008 budou  rovněž ukončeny 
práce na rozšíření vodovodu na Ústředním hřbi-
tově, včetně instalace výtokových stojanů – ná-
klad bude činit asi 3,2 mil. Kč. 
-  Je připravena také studie, která řeší rozmístění 
nových hrobových míst na Ústředním hřbitově.

-  Postupně se likvidují černé skládky. Byly odstra-
něny nepovolené skládky na ul. Hřivnáčově, Na 
Najmanské,  Podzámčí  v  k.ú.  Slezská  Ostrava, 
dále na ul. Přibylově a Vratimovské v k.ú. Kun-
čičky a Kunčice, na ul. Frýdecké v  k.ú. Kunči-
ce, na ul. Kanczuckého v k.ú. Hrušov a v areálu 
garáží na ul. Orlovské a na ul. Kotalově v k.ú. 
Heřmanice. Na  skládky,  které  byly  odstraněny 
dodavatelsky, vynaložil městský obvod cca 500 
tis.  Kč.  Další  skládky  byly  uklizeny  vlastními 
zaměstnanci nebo z finančních prostředků města.

-  V roce 2007 byla provedena rekonstrukce ulice 
U Jeslí, náklady na stavbu činily 5,2 mil. Kč.

-  Za téměř 5 mil. Kč se provedla oprava ul. Hýb-

nerovy, která je celá řešena jako v obytné zóně 
s povrchem s dlažbou ze žulových kostek.

-  V  loňském  roce  se  dokončila  celková  rekon-
strukce ulice Keltičkovy, náklad činil 33 mil. Kč.

-  Bylo  dokončeno  vybudování místní  komuni-
kace ul. Podolí – náklad 4 mil. Kč. 

-  Pro  letošní  rok  je  připravena  rekonstrukce 
chodníku na ulici Hladnovské. 

-  V  roce 2007 byla zahájena a dokončena reali-
zace zpevněné plochy a zahradní úpravy před 
budovou VŠP na ul. Michálkovické ve Slez-
ské Ostravě – náklad 2,53 mil. Kč.

-  Byl také dokončen NTL plynovod na ulici Na 
Druhém – náklad 1,17 mil. Kč.

-   Je  zpracována projektová dokumentace pro  re-
konstrukci místní komunikace – ulice Zámostní. 
 

Školství
-  V  rámci  realizování  „Nerez  programu“  ve 
školských  zařízeních  jsme  provedli  rekon-
strukce kuchyní a další opravy v těchto zaříze-
ních se provádějí průběžně. 

-  Vzhledem k plánovaným změnám (v rejstříku 
škol  a  školských  zařízení)  byla  realizována 
nová  organizace  zajišťování  stravování  dětí 
a žáků ze škol na území Slezské Ostravy, včet-

ně rozvozu.
-  Bude se pokračovat v rekonstrukci ZŠ Bohumín-
ská, započaté již v roce 2004, provedením rekon-
strukce stravovacího pavilonu a tělocvičny. V roce 
2007 bylo dokončeno zateplení a oprava střešní-
ho pláště na učebním pavilonu a odstraněn hava-
rijní stav zpevněné plochy na školním nádvoří.

-  Rekonstrukcí MŠ Zámostní započatou v roce 
2007 provedením celkové opravy budovy od 
sklepních prostor až po střešní plášť byla roz-
šířena kapacita mateřské školy z 50 na 79 dětí. 

Opravu  dokončíme  provedením  venkovních 
úprav v areálu školky.

-  Je připravena projektová dokumentace na roz-
šíření  kapacity  Mateřské  školy  na  ulici  Ko-
merční.

Kultura
-  V  září  loňského  roku  jsme  uspořádali  Den 
Slezské  na  Slezskoostravském hradě  s  boha-
tým kulturním programem, jehož součástí byl 
I.  ročník  soutěže  družstev  „Slezský  bigos“ 
s mezinárodním zastoupením.

-  Městský obvod ocenil 59 občanů, kteří se vý-
znamnou měrou podíleli na  rozvoji či propa-
gaci městského obvodu Slezská Ostrava v růz-
ných oblastech veřejného života.

-  Za  podpory  SMO,  v  rámci  grantu  v  oblasti 
kultury, se pokračuje v konání cyklu koncertů 
v obřadní síni  radnice, kde k velice zdařilým 
koncertům  patřil  mimo  jiné  pěvecký  recitál 
Evy Dřízgové-Jirušové.

-  Uskutečnili  jsme  tradiční  akci  pro  děti  „Slezská 
Ostrava dětem“ v areálu Slezskoostravského hradu.

-  Koncem  roku  2007  byla  vydána  publikace 
„Koblov a hrad Landek z pohledu staletí“, kte-
rou napsal František Žebrák.

-  Velmi zdařilé bylo rozloučení s rokem 2007 na 
Slezskoostravském hradě, kde jsme uspořádali 
pro občany nejen Slezské Ostravy poklidnou 
alternativu  ukončení  starého  roku  s  progra-
mem a ohňostrojem.

-  Zajistili  jsme finanční prostředky pro dokon-
čení stavebních úprav v přízemních prostorách 
slezskoostravské radnice, kde otevřeme novou 
výstavní galerii.

sport a turistiKa
-  Začala  se  budovat  cyklostezka,  která  naváže 
na cyklostezku ze sídliště Kamenec a propojí 
stávající  trasy  se  Slezskoostravským  hradem 
(část trasy je již dokončena).

-  V  květnu  loňského  roku  se  uskutečnila  pro 
občany města cyklistická vyjížďka k otevření 
cyklistické sezony v našem obvodu.

-  V Koblově se připravuje výstavba sportovního 
víceúčelového areálu v blízkosti bývalé ZŠ na 
ul. Antošovické.

-  Je  zpracována  studie  na  využívání  Koblov-
ských jezer k rekreačním účelům.

sociální oBlast
-  Uskutečnil se zájezd pro obyvatele domů s pe-
čovatelskou službou na zámek Lednice.

-  V  KD  Muglinov  proběhl  zdařilý  první  roč-
ník plesu pro seniory s bohatým programem.

-  Na  zahradě  DPS  na  Hladnovské  ulici  119 
v Muglinově bylo uspořádáno pro místní oby-
vatele společné grilování.

-   Jedním  z  mála  projektů,  které  byly  schváleny 
v  rámci města Ostravy,  je  projekt  rekonstrukce 
objektu bytového domu na ul. Na Liščině 338/2, 
kde  vzniknou  byty  pro  občany  nacházející  se 
v krizových životních situacích. V objektu vznik-
nou rovněž kancelářské prostory pro pracovníky 
odboru sociálních věcí a pracovníky neziskové or-
ganizace, kteří budou zajišťovat doprovodný soci-
ální program. Tato forma bydlení by měla vést za 
součinnosti  sociálního  pracovníka,  neziskových 
organizací a dalších, především k vytvoření pozi-
tivního přístupu k rodině, zaměstnání, vztahu ke 
společnosti,  respektování  společenských  norem 
a schopnosti samostatně se postarat o uspokojo-

vání základních potřeb. Odhad předpokládaných 
nákladů  na  přípravu  a  realizaci  akce  je  15 mil. 
Kč.  Realizace  akce  je  podmíněna  získáním  fi-
nančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

podniKání
-  Spolu s představiteli města Ostravy připravu-
jeme revitalizaci spodní části Hrušova pro vy-
užití jako průmyslovou zónu. 

-  Pokračuje výstavba druhého logistického cen-
tra poblíž ul. Orlovské.
 

bezpečnost
-  Připravuje  se  osazení  bezpečnostních  kamer 
v  kritických místech,  kde dochází  k  častému 
porušování veřejného pořádku.

-  Vedení městského obvodu se pravidelně schá-
zí  s představiteli Policie ČR, městské policie 
i  členy komise pro bezpečnost  a  veřejný po-
řádek, kde se řeší otázky bezpečnosti v našem 
městském obvodu.  Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí 
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Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 14. února 2008 od 15 hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné. 

Rok působení koalice na slezskoostravské radnici
Vážení občané,
koalice složená z členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za ČSSD a ODS si pro 
volební období 2006–2010 stanovila programové cíle, se kterými byli seznámeni čtenáři Slezskoos-
travských novin v březnovém čísle roku 2007. Rádi bychom zdůraznili, že výčet zrealizovaných cílů za 
první rok působení koalice na slezskoostravské radnici je možný jen díky nastolení pozitivních vzta-
hů uvnitř koalice, která v tomto období vede městský obvod. Svůj podíl na těchto dobrých výsledcích 
má i pozitivní a aktivní přístup zbývající části politického uskupení, které tvoří celé zastupitelstvo 
městského obvodu, a to svou prací ve všech komisích, výborech, kde svou měrou přispívá k rozvoji 
městského obvodu. O tom, že toto období bylo mimořádně úspěšné, svědčí mimo jiné objem finančních 
prostředků, které se podařilo získat na realizaci investičních akcí v roce 2007, a to ve výši 93,2 mil. 
Kč. Pro porovnání: roku 2004 to bylo 17 mil. Kč, roku 2005 26,3 mil. Kč a roku 2006 63 mil. Kč. Do-
volte nám nyní předložit zprávu o plnění programových cílů do těchto dnů podle jednotlivých kapitol.

Opravené domy v Nové osadě

Oprava ulice Keltičkovy Z plesu seniorů

Z akce Slezská Ostrava dětem

Oprava MŠ Zámostní
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Os-
trava přijalo na svém 8. zasedání, konaném dne 
20. 12. 2007 v KD Muglinov, tato rozhodnutí:
- vydalo stanoviska k záměrům města prodat 
pozemky či části pozemků v katastrálních úze-
mích našeho obvodu. 

- vzalo mj. na vědomí zprávu o činnosti kon-
trolního výboru Zastupitelstva městského ob-
vodu Slezská Ostrava dle přiloženého návrhu,

-   usnesení komise muzejní, letopisecké, názvoslov-
né a heraldické rady města č.1/8 ze dne 22. 11. 2007 
a navrhlo zastupitelstvu města schválit pojmeno-
vání nových ulic v katastrálním území Muglinov,

-  informativní zprávu o zabezpečování stěžejních 
úkolů Radou městského obvodu Slezská Os-
trava a odbory Úřadu městského obvodu Slez-
ská Ostrava za období listopad–prosinec 2007.

 schválilo mj.
-  Zásady pro prodej obytných domů a souvisejí-
cích pozemků z vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Slez-
ská Ostrava“, s účinností od 20. 12. 2007,

-  termíny konání zasedání Zastupitelstva měst-
ského  obvodu  Slezská Ostrava  na  I.  pololetí 
roku 2008,

-  dodatky ke zřizovacím listinám některých ma-
teřských škol a základní školy,

-  rozpočet MOb  Slezská Ostrava  na  rok  2008 
dle předloženého návrhu a svěřilo Radě měst-
ského  obvodu  Slezská  Ostrava  pravomoc 
schvalovat  rozpočtová  opatření  do  úhrnné 
výše 10 % upraveného rozpočtu,

-  rozpočtový výhled městského obvodu Slezská 
Ostrava na léta 2009–2011. 

- stanovilo jednotlivým příspěvkovým organi-
zacím úpravu příspěvků a závazných ukazate-
lů na rok 2007 schválených usnesením Zastu-
pitelstva městského  obvodu  Slezská  Ostrava 
č. 51/2, bod d) ze dne 21. 12. 2006.

rozhodlo mj. 
-  o prodeji pozemků či podílů pozemků,
-   o přebytečnosti movitého majetku a jeho bezúplat-
ném  převodu  na  jinou  příspěvkovou  organizaci.
V  závěru  8.  zasedání  zastupitelstva  proběhla 

diskuze, ve které občané mimo jiné poukázali na 
problémy s parkováním na ul. Parcelní a ul. Keltič-
kově v nově vybudovaných parkovacích  stáních. 
Zástupci  vedení  městského  obvodu  informovali 
o  průběhu  setkání  s  ministryní  pro  lidská  práva 
a národnostní menšiny MUDr. Džamilou Stehlíko-
vou, na kterém se jednalo o možnosti vzniku Agen-
tury pro rozvoj sociálně vyloučených lokalit. Rov-
něž jsme byli seznámeni se jmény vyznamenaných 
občanů, kteří se významnou měrou podíleli na roz-
voji či propagaci městského obvodu Slezská Ostra-
va v různých oblastech veřejného života. Starosta 
Ing. Antonín Maštalíř  pozval  všechny  na  oslavu 
příchodu nového  roku na Slezskoostravský hrad, 
kterou  pořádal  městský  obvod  Slezská  Ostrava, 
a popřál všem spokojený a úspěšný nový rok 2008. 
 Plné znění usnesení je k dispozici na interneto-

vých stránkách městského obvodu www.slezska.cz.
Karel Klíma

referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí

Ze zasedání zastupitelstva

Ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích zahájilo provoz!
Nejen občané městského obvodu Radvanice a Bartovice mohou od 12. ledna využívat služby 

ozdravného komplexu Ještěrka, umístěného u křižovatky ulic Těšínské a Za Ještěrkou. Má dvě 
haly – bazénovou a sportovní, kde se nachází tělocvična pro míčové hry a malá tělocvična pro 
kondiční cvičení. Nechybí zde ani rehabilitační část s ordinancí lékaře, místností s elektroléčbou 
a vodoléčebnými vanami. V bazénové hale je k dispozici pětidráhový plavecký bazén. Zejména 
děti zde mohou využívat protiproud a bublinková víření.
Na okolních venkovních plochách jsou rozmístěna další sportovní hřiště s umělým povrchem 

pro volejbal a pro beach volejbal a sportoviště s horolezeckou stěnou a in-line dráhou.
pro veřejnost je komplex otevřen denně od 12 hodin do 20 hodin. 

ozdravné centrum JeštěrKa Jednotka cena 
Plavání dospělí, ZTP 2 hodiny 55 Kč
Plavání dospělí, ZTP – SO, NE, SV 2 hodiny 60 Kč
Plavání senioři nad 62 let 2 hodiny 35 Kč
Plavání děti do 6 let zdarma
Plavání děti 6–15 let 2 hodiny 40 Kč
Plavání ZTP-P (doprovod) 1 hodina zdarma
Kondiční plavání 2 hod. ráno, večer 1 hodina 45 Kč
Každá započatá hodina 1 hodina 30 Kč
1 dráha pronájem (dle vytíženosti bazénu) 1 hodina 200 Kč
Záloha na čipový náramek – při odchodu bude vrácena 1 ks 50 Kč
Ztráta nebo zničení čipového náramku 1 ks 200 Kč
Posilovna a tělocvična Jednotka cena 
Posilovna 1 hodina 50 Kč
Posilovna – studentské vstupné 1 hodina 45 Kč
Tělocvična do 14.00 hodin 1 hodina 250 Kč
Tělocvična od 14.00 hodin 1 hodina 300 Kč
VenkoVní areál Jednotka cena 
In line dráha, Plážový volejbal, Tenis, Cvičná stěna Zdarma
Použití šatny 1 hodina 100 Kč
Zapůjčení míče 1 hodina 50 Kč
Zapůjčení sítě 1 hodina 70 Kč
Záloha na sportovní potřeby 1 kus 200 Kč

Městský  obvod  Slezská  Ostrava  vyhlašuje 
možnost  uplatnit  žádosti  o  poskytnutí  neinves-
tičních účelových dotací pro rok 2008 na kultur-
ní, sportovní, sociální a společenské účely z roz-
počtu  městského  obvodu,  které  po  projednání 
ve finančním výboru a Radě městského obvodu 
Slezská Ostrava schválí zastupitelstvo městské-
ho obvodu na svém zasedání 24. 4. 2008.
K žádostem o poskytnutí neinvestičních účelo-
vých dotací je nutno uvádět:
-  účel – název akce, pro kterou bude dotace po-
užita,

-  řádné zdůvodnění žádosti – cíl akce – kulturní, 
sportovní, vzdělávací, ukázky výtvarné zruč-
nosti,  připomenutí  významných  událostí  či 
výročí apod., 

-  pro jaký okruh účastníků je akce určena – pro 

děti, mládež,  dospělé,  občany obvodu  i  širo-
kou veřejnost,

-  jak bude akce propagovat MOb Slezská Ostrava,
-  termín konání akcí.
Uzávěrka  podávání  žádostí  pro  rok  2008  je 

15. 2. 2008 na odboru financí a rozpočtu (nám. 
J. Gagarina).
K žádosti musejí být doloženy:
-  výpis z obchodního rejstříku,
-  zakládací nebo zřizovací listina,
-  stanovy,
-  jméno statutárního zástupce,
-  bankovní spojení (smlouva s peněžním ústavem),
-  prohlášení,  zda  jste  žadateli  o  peněžité  pří-
spěvky, dotace, popř. dary u jiných subjektů.

Odbor financí a rozpočtu a finanční výbor

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací v roce 2008

a souvisejících pozemků z vlastnictví statu-
tárního města ostravy, svěřených městskému 
obvodu slezská ostrava.
Tyto  zásady  nabyly  účinnosti  dnem  20.  12. 

2007,  kdy  byly  schváleny  na  zasedání  Zastu-
pitelstva  městského  obvodu  Slezská  Ostrava. 
V úplném znění  je najdete na webových strán-
kách obvodu www.slezska.cz.

čl. i. 
způsoby prodeje obecního bytového fondu
1. Prodej  domu  jako  celku  včetně  zastavěného, 
případně souvisejícího pozemku.

čl. ii 
zásady pro prodej obytných domů

1. K  prodeji  budou  nabízeny  obytné  domy  ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěře-
né městskému obvodu Slezská Ostrava.

2. Úkony  k  prodeji  obytného  domu  jako  celku 
budou  zahájeny  v  případě,  že  bude  projeven 
zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvořenou z nájemců jed-
notek v domě (např.družstvo),

b) minimálně 50% nájemců bytů v domě,
c) třetí osobou (fyzickou i právnickou).
3. Přednostní  právo  koupě  domu  se  přiznává 
stávajícím nájemcům bytů  v  obytném domě. 
Tito  přednostní  právo  koupě  ztrácejí,  pokud 
o koupi nepotvrdí zájem do 2 měsíců od výzvy 
o koupi  zaslané městským obvodem Slezská 
Ostrava  prostřednictvím  odboru  majetkové 
správy ÚMOb Slezská Ostrava.

4. Prodej obytných domů bude realizován včetně 
zastavěného pozemku a současně bude řešen 
i vztah budoucího vlastníka (kupujícího) k po-
zemku tvořícím s domem funkční celek (např. 
prodej, pronájem).

5. V  případě,  že  bude  realizován  prodej  domu, 
nemá stávající nájemce právo na náhradní byt.

6. Před podpisem kupní smlouvy musí být kupují-
cím uhrazeny veškeré závazky váznoucí na prodá-
vané nemovitosti, včetně závazků na nájemném 
nebo  na  úhradách  za  plnění  spojené  s  nájem-
ným (služby), a to na základě písemné dohody.

7. V případě prodeje domu včetně pozemků dle 
bodu 2, písm.a) a b) tohoto článku, dům včet-
ně  prodávaných  pozemků  bude  kupujícímu 
(kupujícím) prodán s výhradou, že je kupují-
cí nabídne (nabídnou) městskému obvodu ke 
koupi, kdyby je chtěl (chtěli) prodat, a to i for-
mou  prodeje  jednotek  dle  zákona  č.72/1994 
Sb.,  v  platném  znění,  darovat,  tzn.  prodáva-
jící a kupující sjednají předkupní právo dle § 
602 občanského  zákoníku,  a  to  na dobu pěti 
let, jako věcné předkupní právo (které působí 
i vůči nástupcům kupujícího).
Kupující  bude  povinen  v  dostatečném  časo-

vém  předstihu  oznámit  prodávajícímu  písem-
ně  záměr  zcizit  nebo darovat  předmět  převodu 
a nabídnout mu prodávané nemovitosti ke koupi. 
V písemném oznámení bude muset specifikovat 
předmět převodu (nabídky), kupní cenu a návrh 
kupní smlouvy. 

Smluvní  strany  se  výslovně  dohodnou,  že 
kupující  nabídne prodávajícímu nemovitosti  za 
stejnou kupní cenu, tj. za cenu, za kterou koupil, 
a  že  prodávající má  právo  nemovitosti  za  tuto 
cenu  koupit.  Smluvní  strany  se  dohodnou,  že 
lhůta  pro  akceptaci,  či  odmítnutí  návrhu  kupní 
smlouvy činí osm kalendářních měsíců ode dne 
jeho  doručení  prodávajícímu.  Dále  se  smluv-
ní strany dohodnou, že kupní cenu nemovitostí 
uhradí  prodávající  kupujícímu  do  14  dnů  ode 
dne podpisu kupní smlouvy. 

čl. iii
způsob stanovení kupní ceny pro prodej 

domů 
1. Základem  pro  stanovení  kupní  ceny  je  cena 
zjištěná  dle  zákona  č.151/1997  Sb.,  o  oce-
ňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), v platném znění 
(cena dle znaleckého posudku).

2. Kupní cena bude stanovena na základě projed-
nání každého jednotlivého případu, v případě 
prodeje právnické osobě založené stávajícími 
nájemci, ve výši 70% z ceny dle znaleckého 
posudku. 

3. Doba splatnosti kupní ceny je do třiceti dnů po 
podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí.

4. V případě, že o koupi domu projeví zájem více 
zájemců (platí pro osoby odlišné od nájemců), 
bude kupní cena stanovena na základě výběro-
vého řízení.

čl. iv
Zde jsou blíže specifikovány postavení a činnost 

orgánů městského obvodu Slezská Ostrava k za-
bezpečení prodeje obytných domů (odboru ma-
jetkové správy, odboru technické správy budov, 
komise pro přípravu  smluv  a převod majetku).

čl. v
další ustanovení

1. Návrh na vklad vlastnického práva bude po-
dán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslez-
ský kraj,  katastrální  pracoviště Ostrava poté, 
co bude uhrazena kupní cena.

2. Tyto „Zásady“ stanovují postup orgánů měst-
ského  obvodu  Slezská  Ostrava  při  jednání 
o  prodeji  obytných  domů,  při  nabídkovém 
řízení. O každém prodeji rozhoduje zastupitel-
stvo městského obvodu individuálně.

3. Zastupitelstvo  městského  obvodu  Slezská 
Ostrava si vyhrazuje právo rozhodnout v odů-
vodněných případech o jednotlivých prodejích 
obytných domů odlišně od těchto „Zásad“.

4. Zajištění  prodeje  domu  jako  celku  včetně 
souvisejícího pozemku dle občanského záko-
níku může být zadáno v souladu se zákonem 
č.137/2006  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zaká-
zek, v platném znění, třetím subjektům.

5. Tyto  Zásady  pro  prodej  domů  a  souvise-
jících  pozemků  nabývají  účinnosti  dnem 
20. 12. 2007.

Ing. Antonín Maštalíř, v.r.
starosta

V Domově pro seniory Kamenec 
se 21. 12. 2007 dožila 100 let 
paní štěpánka Kostřicová. 

Blahopřejeme.

Ze Zásad pro prodej obytných domů

Městská policie hlásí
Zakládali černou skládku
Hlídka městské policie v Heřmanicích spatřila 

právě o Štědrém dnu v této obci odstavené do-
dávkové vozidlo, ze kterého tři muži vyhazovali 
igelitové  pytle  a  kusy  nábytku.  Sdělili  strážní-
kům, že si mysleli, že zde mohou odpad vysypat, 
neboť na uvedeném místě není označení zákazu 
sypání odpadu, nikomu to tady nevadí a oni zde 
nejsou  poprvé.  Při  ověřování  jejich  totožnosti 
bylo zjištěno, že jeden z nich je osobou hledanou 
Policií České  republiky. Podezření ze spáchání 
přestupku  těchto  osob  bylo  oznámeno  přísluš-
nému  správnímu orgánu  a  hrozí  jim pokuta  až 
50 000 Kč.
Kradl v zahradě
Strážníci  městské  policie  v  Muglinově  byli 

vysláni k jednomu ze zdejších rodinných domů, 
kde se měla pohybovat neznámá osoba. Na místě 

byl přistižen muž, který uloupil stavební materi-
ál a elektrické kabely. Na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která událost šetří.
Zachráněná dívka
Na  Michálkovické  ulici  našel  strážník  MP 

3. 1. 2008 u zastávky MHD na zemi ležící dívku. 
Byla podchlazená a zřejmě opilá. Byla přivede-
na na služebnu MP v Integrovaném výjezdovém 
centru, kde působí i záchranná služba, poté byla 
převezena do nemocnice. 
Jak dopadla štěňata 
Půl hodiny před půlnocí 20. 12. 2007 byl na-

hlášen městské  policii  podezřelý  hluk  na  půdě 
jednoho domu v Hrušově. Nepohyboval se tam 
člověk, ale fena německého ovčáka se šesti ště-
ňaty. A protože pes nepatřil žádnému z nájemní-
ků, byl proveden odchyt. Štěňata i fena jsou už 
u nových majitelů.



Rozpočet  byl  sestaven  v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města ostravy č. 11/2000 
–  Statut  města  Ostravy,  v  platném  znění,  dle 
platné metodiky  sestavování  návrhu  rozpočtu 
pro  rok  2008  schválené  zastupitelstvem  měs-
ta,  dle Zásad  pro  sestavování  návrhu  rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2008 
a návrhu rozpočtového výhledu, schválených za-
stupitelstvem městského obvodu usnesením čís-
lo 215/7 dne 1. 11. 2007 a v souladu se směrnicí 
pro nakládání s finančními prostředky, evidenci 
majetku a postupy v účetnictví.
K  sestavení  rozpočtu  pro  rok  2008  byly  po-

užity  návrhy  a  podklady  jednotlivých  odborů 
a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku 
hospodaření dosaženého v roce 2007. Vycházelo 
se ze schváleného rozpočtu roku 2007. 
Rozpočet příjmů – celkové zdroje (211 257 tis. 

Kč) a výdajů (211 257 tis. Kč)  je sestaven jako 
vyrovnaný (z toho financování + 13 750 tis. Kč). 
Do tohoto financování se promítá umořovací fond 
ve smyslu OZV č. 11/2000 Statutu města Ostravy, 
článku 9 odst. 17 ve výši 4 250 tis. Kč. Tento fond 
slouží k uhrazení poskytnutých návratných finanč-
ních výpomocí, půjček a úvěrů, jejichž jednorázo-
vá splatnost je delší než dva roky. Umořovací fond 
je každoročně až do doby  jednorázové  splatnosti 
naplňován  částkou  rovnající  se  ročnímu  podílu 
splátky.  Ke  dni  splatnosti  musí  umořovací  fond 
obsahovat plnou výši splátky. Rovněž do financo-
vání se promítá zapojený předpokládaný přebytek 
z roku 2007 ve výši 18 000 tis. Kč.
Celkové příjmy roku 2008 jsou cca o 26 mil. 

Kč vyšší než v roce 2007. Toto zvýšení je pře-
devším  u  přijatých  dotací.  Dotace  na  sociální 
dávky  nejsou  opět  v  rozpočtu  zahrnuty  (cca 
65 mil. Kč),  neboť  prozatím  nejsou  vyjasněny 
vztahy ke  státnímu  rozpočtu,  týkající  se  těchto 

výdajů. Zvýšení tvoří investiční dotace z města 
Ostravy  (převod  nevyčerpaných  dotací  z  roku 
2007 u investičních akcí, které budou pokračo-
vat i v roce 2008 – 20 830 tis. Kč) a neinvestič-
ní dotace (cca o 5 mil. Kč). Vlastní příjmy jsou 
zhruba na stejné úrovni. Do celkových zdrojů se 
promítne i financování, tj. předpokládaný přeby-
tek z roku 2007 a umořovací fond.
Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby 

byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů, výdajů 
a  financování městského  obvodu. V  porovnání 
s rozpočtem roku 2007 jsou výdaje vyšší o cca 
21 mil.  Kč  –  investice,  platy  a  pojistné,  ener-
gie,  služby.  Výplaty  sociálních  dávek  budou 
zapojeny  až  v  průběhu počátku  roku 2008. Na 
položce rezervy je ponechána částka 3,496 mil. 
Kč. V roce 2007 jsme obdrželi státní dotaci ve 
výši 6,9 mil. Kč na neinvestiční výdaje spojené 
s  agendou  sociálně právní  ochrany dětí. Z  této 
dotace jsme pokryli položku platy a pojistné ve 
výši cca 3 mil. Kč, zbytek byl použit na běžné 
výdaje. Předpokládáme, že i v roce 2008 obdr-
žíme tuto dotaci a uvedené položky tak budeme 
moci posílit z této dotace.
Všechny výdajové položky  jsou  tvořeny  tak, 

aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a po-
kryty  základní  požadavky  jednotlivých  odborů 
pro zabezpečení jejich činností. 
V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše 

příspěvkové organizace, tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 
2007 je i v roce 2008 pro každou příspěvkovou orga-
nizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel 
(částka  na  energie  –  teplo,  plyn,  voda,  el.  energie, 
odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí 
překročit. Celková částka příspěvku činí 15 mil. Kč. 
Rozpočet i s tabulkami najdete na www.slezska.cz. 

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Rozpočet městského obvodu 
Slezská Ostrava pro rok 2008 
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Pane Žebráku, co vás vedlo k tak detailnímu 
zdokumentování dějin Koblova?
Především  to,  že  jsem  takzvaným  koblov-

ským  patriotem.  Narodil  jsem  se  tady  v  roce 
1926 a prožil téměř celý svůj život. Mám vře-
lý vztah k historii, sám jsem vykonával v obci 
v letech 1964–1989 funkci kronikáře, v období 
let  1968  až  1974  funkci  okrskového  kroniká-
ře, kdy  jsem pomáhal a  radil kronikářům obcí 
Hošťálkovice, Lhotka u Ostravy, Bobrovníky, 
Petřkovice  a  Antošovice.  Tedy  dějiny Koblo-
va mi  byly  blízké,  své  poznatky  jsem  zúročil 
v posledních čtyřech letech, kdy jsem se psaní 
knihy intenzivně věnoval.
Dalším motivem byla skutečnost, že o histo-

rii Koblova nevyšla doposud žádná publikace, 
zatímco  okolní  obce  –  například  Antošovice, 
Hať,  Ludgeřovice,  Šilheřovice  –  se  mohou 
již chlubit, dá se  říci, že výstavnými, knihami 
o své minulosti. 
A  potom:  mnoho  čtenářů,  především  den-

ního  tisku,  ale  také  odborných  studií,  je  často 
dezorientováno v místních určeních. Landek  je 
pojímán  jako  záležitost  specificky petřkovická, 
ačkoliv  se  jedna  třetina  jeho  rozlohy  nachází 
v Koblově, včetně slovanského hradiska a zbyt-
ků středověkého hradu Landek, jezera, nacháze-
jící se v Koblově, jsou zařazována do Antošovic, 
stejně tak jako pláž naturistů, převoz přes Odru 
prý  fungoval  mezi  Hrušovem  a  Petřkovicemi, 
ale ve  skutečnosti Koblovem, a  tak bych mohl 
pokračovat…
Specifikou obce  je  také  to, že od roku 1742 

do roku 1920 patřila k Prusku, potažmo k Ně-
mecku, což se na jejím vývoji nepochybně od-
razilo.
Jaké prameny jste pro svou práci použil?
Chce-li někdo napsat dějepisnou práci, musí 

se obrnit trpělivostí a počítat ne se stovkami, ale 
snad  tisíci hodinami, strávenými nad prameny 
a odbornou literaturou. V krátkosti mohu uvést, 
že  k  prostudování matrik  jsem musel  zajíždět 
na fary do Ludgeřovic, Hrušova a Hlučína nebo 
do Zemského archivu v Opavě, samozřejmostí 
bylo bádání v Archivu města Ostravy. Neoce-
nitelným  pramenem  byly  kroniky  obce,  které 
jsem částečně sám také psal, dále kroniky ško-
ly,  místního  sboru  dobrovolných  hasičů  či  ji-
ných spolků.
Řadu  cenných  materiálů,  hlavně  fotografií, 

jsem  získal  od  koblovských  občanů.  Mnoho 
poznatků  jsem  použil  z  rukopisu  v  roce  1990 
zemřelého  Emila  Mikesky  Koblov  ve  vzpo-

mínkách…z roku 1977. Podmínkou, bez níž se 
žádný autor, chtějící popsat minulost, neobejde, 
je neustálé sledování odborné historické litera-
tury.
v knize čtenář nalezne i řadu technických úda-
jů o koblovských dolech a průmyslových i ze-
mědělských podnicích, přehledy o povodních, 
o průtočnosti odry, o počasí…
Nezbytné pro mou práci bylo zjišťování co 

nejpřesnějších  parametrů,  potřebných  k  vy-
pracování  určitých  kapitol.  Musel  jsem  tedy 
kontaktovat zástupce stávajících či zrušených 
podniků a firem v obci,  státního podniku Po-
vodí  Odry,  pobočky  Hydrometeorologického 
ústavu v Porubě  a  další. K dějinám dolování 
mám  velmi  blízko.  Tři  roky  jsem  pracoval 
v  Ostravském  muzeu  a  připravoval  vybudo-
vání Hornického muzea. Dodnes jsem členem 
klubu jeho přátel. 

Dovolte mi na závěr, abychom vám za vypraco-
vání knihy poděkovali. 
I  já  bych  chtěl  projevit  svou  vděčnost  všem 

těm,  kteří mi  při  vytváření  publikace  pomohli, 
především  své  dceři  PhDr. Miriam  Prokešové, 
Ph.D.,  která  veškeré  texty  přepsala  na  počíta-
či,  upravila  a  připravila  pro  tisk. V  této  chvíli 
nechci prozrazovat nic bližšího, ale v plánu už 
mám napsat další knihu o mé  rodné obci  s ná-
zvem Koblov z pohledu současnosti.

Děkuji za rozhovor.
(míč) Foto: autorka

Nepřehlédněte
 od 1. 1. 2008 platí nový ceník nájmů nebytových prostor v Kulturním domě na Vrbické ulici 

133/151 v Heřmanicích, v Kulturním domě Na Druhém 4/358 v Muglinově a ve slezskoostravské 
radnici. Najdete jej na webových stránkách našeho obvodu: www.slezska.cz.

Publikace o Koblovu zaujala
Řadu publikací, zachycujících historii jednotlivých obcí našeho obvodu, doplnila koncem loňské-

ho roku další. Napsal ji František Žebrák a nese název Koblov a hrad Landek z pohledu staletí. 
Autora této obšírné monografie, mající 254 stran a na přiloženém CD podrobnější texty, jsme se 

zeptali na genezi díla.

Řada dětí z našeho obvodu se dostává zejména z důvodu nesprávné výchovy v rodině do problé-
mových životních situací. Začínají se nevhodně chovat, nenavštěvují školu, užívají drogy, páchají 
trestnou činnost. O tom, jak se tyto případy řeší, jsme hovořili s Ivetou Papíkovou, DiS., z oddělení 
sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí našeho úřadu.

Nezastupitelná role oddělení 
sociálně právní ochrany dětí 

Paní Papíková, s jakými problémy nezleti-
lých, případně mladistvých, se ve své činnosti 
převážně setkáváte?
Především  se  musím  zmínit  o  záškoláctví 

jako fenoménu, který  je snad nejčastěji se vy-
skytujícím patologickým jevem u dětí. Hlášení 
o  zameškaných  neomluvených  hodinách  žáků 
dostáváme  buď  od  ředitelů  základních  škol 
nebo  třídních  učitelů.  Na  tomto  místě  musím 
zdůraznit,  že pokud zamešká dítě více než 20 
hodin,  a  jeho  rodiče  pobírají  dávky  hmotné 
nouze,  hlásíme  tuto  skutečnost  příslušnému 
oddělení  civilněsprávnímu,  úseku  přestupků. 
Ten vydá příslušné rozhodnutí a od doby, kdy 
toto nabude pravní moci,  je zastavena výplata 
dávek  hmotné  nouze  zákonným  zástupcům, 
a  to  po  dobu  tří  měsíců,  jak  nám  ukládá  zá-
kon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.,  
§ 3 odst. 1 písm. c. Nicméně v každém případě 
si  zveme  rodiče  i  záškoláka  na  pohovory,  bě-
hem nichž  zjišťujeme  situaci  v  rodině. Žák  je 
povinen  předkládat  tzv.  docházkový  list  a  žá-
kovskou knížku. Každé tři měsíce si vyžádáme 
zprávy o dotyčném dítěti ze školy a ověřujeme 
si, zda se jeho nedocházení do školy neopaku-
je. U opakujícího se záškoláctví můžeme uložit 
výchovná opatření – napomenutí, dohled. 

Jak si počínáte v případě, že se ani záškolák 
ani jeho rodiče na vaši výzvu nedostaví?
Buď provádíme šetření v místě bydliště a ově-

řujeme  si  situaci  přímo  tam,  nebo  je  můžeme 
nechat předvést  strážníky městské policie nebo 
policisty  PČR.  Pokud  má  dítě  např.  více  než 
200 neomluvených hodin a vykazuje další prv-
ky  závadového  chování,  a  pokud  se  předchozí 
výchovná opatření minula účinkem a k nápravě 
nedošlo,  podáváme  návrh  na  nařízení  ústavní 
výchovy. Na  rodiče  podáváme  trestní  oznáme-
ní  pro  ohrožování  mravní  výchovy  mládeže. 

Zde bych chtěla upozornit na ustanovení zákona 
o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  které  uvádí,  že 
každý je oprávněn upozornit na závadné chová-
ní dětí jejich rodiče, nebo orgán sociálně-právní 
ochrany  na  porušení  povinností  nebo  zneužití 
práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.

Záškoláctví pak na sebe nabaluje jiné formy 
asociálního chování nezletilých, například uží-
vání drog, trestnou činnost...
Ano, je to tak. Jsou lokality v našem obvodu, 

kde  nezletilí  kouří  marihuanu,  čichají  toluen 
a užívají pervitin. Dozvídáme se o tom buď z na-
šich šetření v terénu nebo z výpovědí pozvaných 
klientů, přicházejí k nám i občané, upozorňující 
na  tuto skutečnost. Naší povinností  je mladého 
narkomana  co  nejdříve  poslat  do  příslušných 
protidrogových center a poraden.

Řešíte také trestné činy mladistvých do 18 let?
Ano, na základě hlášení z městské nebo státní 

policie. Dle ustanovení zákona č. 218/2003 Sb.,  
o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozděj-
ších předpisů, se vyjadřujeme k ukládání výchov-
ných, ochranných, popřípadě  trestných opatření. 
Navštěvujeme  vazební  věznice,  diagnostické 
ústavy, děti v ústavní či ochranné výchově. 

Na závěr konstatujme, že rodina je jedním 
z nejdůležitějších faktorů ve vývoji dítěte. Větši-
na mravních vlastností, názorů a stylu života dětí 
je jí ovlivněna. Také příčiny záškoláctví, krádeží 
a vandalismu je třeba hledat v rodině. A součas-
ný konzumní způsob života, zaměřený na hmotné 
statky a zisk, nedostatečný zájem rodičů o vý-
chovu svých vlastních dětí pak takovýmto nega-
tivním jevům jenom nahrává.

Děkuji za rozhovor.
(míč)

Postrádáte ztracenou věc?
Statutární město Ostrava  – Úřad městského  obvodu Slezská Ostrava,  odbor  vnitřních  věcí, 

školství a kultury oznamuje, že mu byly v poslední době oznámeny a předány do úschovy tyto 
nalezené věci, jejichž vlastník není znám. Bližší informace získáte na tel. č. 599 410 085. 

číslo datum nalezená věc doba uplynutí úschovy
52/07 13. 09. 2007 jeden kus želvy čtyřprsté 14. 03.2008
53/07 21. 09. 2007 fenka kokršpaněla, zlatá 22. 03.2008
54/07 24. 09. 2007 pánské jízdní kolo 25. 03. 2008
55/07 03. 10.  2007 dvoukolový vozík + sběr 04. 04. 2008
56/07 08. 10. 2007 kleště 09. 04. 2008
58/07 01. 11. 2007 dvoukolový vozík + garážová vrata 02. 05. 2008
59/07 05. 11. 2007 příruční vozík 06. 05. 2008
60/07 05. 11. 2007 příruční vozík 06. 05. 2008
63/07 12. 11. 2007 krabice s obsahem šatstva 13. 05. 2008
64/07 04. 12. 2007 nález věcí z garáže na Orlovské ul. 05. 06. 2008
65/07 11. 12. 2007 černá taška s obsahem osob. věcí 12. 06. 2008
66/07 19. 12. 2007  poškozená busta T. G. Masaryka  20. 06. 2008
67/07 19. 12. 2007  pamětní deska (KSČ)  20. 06. 2008
02/08 09. 01. 2008 jeden kus želvy zelenavé 10. 07. 2008 

Renata Lepciová, pověřená úřední osoba odboru vnitřních věcí, školství a kultury
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K zamyšlení
Vlídnost bere jed i hadům. (Michelangelo Buonarroti).
Láska  je  životem  ženy  a  epizodou  v  životě 
muže. (Francouzské přísloví o lásce).

Blesky bijí do největších vrcholů. (Horatius).
Moc  je  nebezpečná  zbraň,  když  je  nesprávně 
použita.
Úspěch ničemů mnohé láká. (Phaedrus). 
 Vybral Ing. Jiří Šárek

Zahrádkáři  
v Muglinově

Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ 
PLES

9. února 2008
V KD V MUGLINOVĚ

Vstupné 100 Kč
Zajištění vstupenek a objednávka stolů  

na tel. č. 596 243 789, 605 834 482

Připomeňme si 
slezské vlastenectví…

adolf heyduk
slezsKá hymna
Slezská vlasti, půdo svatá,
země nejkrásnější všech,

tobě láska vrchovatá,
tobě poslední můj vzdech!

Hvězdou jsi nám v srdce dána, 
hněv-li kolem nás a spor,

k dvěma sestrám upoutaná
pásmem věkověčných hor.

S nimi, vlasti, matko drahá,
Tvůrce tebe vjedno klad´

vědomí ti dala Praha,
víru věštců Velehrad.

S nimi k slávě vrchovaté,
s nimi věčně jedno buď,

družka družku v lásce svaté
na blaženou viňte hruď.

adolf Heyduk (1835–1923) patřil 
k autorům, sdruženým kolem alma-
nachu Máj. Psal převážně lyrické 

a epické básně, bylo vydáno 60 jeho 
básnických sbírek. Nejznámější  

z nich je Cimbál a húsle.

Předprodej:
od 5. 2. 2008

v budově ÚMOb
Slezská Ostrava

Gagarinovo náměstí 4
středisko inform. služeb

(přízemí), bližší informace:
tel. 599 410 409

Cena vstupenky:
250,- Kč (slosovatelná)

Dovolujeme si Vás pozvat na

SPOLEČENSKÝ PLES,
který se uskuteční 

pod záštitou Statutárního města Ostravy 
městského obvodu Slezská Ostrava a proběhne 

v pátek 7. března 2008 od 20.hodiny
v Kulturním domě Michálkovice

(konečná trolejbusů 101 a 104)

Ples moderuje a hlavním hostem je Heidi Janků.
K tanci hraje skupina Zdeňka Krásného s Renátou.

Připraveny jsou ceny ke slosování
studené i teplé občerstvení,

peklo, překvapení...  

plakát ples 08  8.1.2008  9:50  Stránka 1

Z hiStORie
Zakladatel antoŠovic
Před 360  lety, 7.  ledna 1648,  se narodil  zakladatel Antošovic,  jezuita P.  Jan  Jantos SJ. To, 

že známe jeho jméno, je kuriozita, neboť svého zakladatele zná snad jedna z tisíce obcí. Cituji  
z e-mailu, který mi zaslal P. Josef Koláček SJ z Vatikánu, kde se mu podařilo vypátrat jméno Jana 
Jantose v tamním archivu. „P. Jan Jantos SJ se narodil 7. ledna 1648 v Kotzendorfu (Moravském 
Kočově). Do jezuitského řádu byl přijat 14. října 1667 v brněnské jezuitské koleji Nanebevzetí 
Panny Marie a svou slavnou profesi složil 15. srpna 1685. Zemřel 2. června 1727 v  jezuitské 
opavské koleji sv. Jiří a sv. Vojtěcha.“
V Zemském archivu v Opavě lze najít v materiálu opavské jezuitské koleje z roku 1704 seznam 

zde působících jezuitů. P. Joannes Jantos (Jantosch) je zde opravdu uveden, působil ve farnosti 
Hať, Šilheřovice. Plnil mnoho úkolů, byl hospodářským správcem panství Šilheřovice, konzul-
tantem, zpovědníkem, vypomáhal v duchovní správě, křtil. Hovořil česky, polsky i německy. Žil 
na zámku v Šilheřovicích. Poslední zápis v matrice učinil v roce 1722. Obec, kterou založil, byla 
pojmenována Jantoschowitio, později Jantoschowitz a časem byla přejmenována na obvyklejší 
Antošovice.

Valter Čuraj, Antošovice 

hromnice (2. 2.) 
jsou svátky „zapálených svící“, kterým se říkalo hromničky. Jinými slovy jsou to svátky oče-
kávání  jara  a  nového  probuzení  země  a  přírody  k  životu.  Jsou  známy podobně  jako  svátek 
Tří králů již od středověku a jsou spojeny s hrami, kterým se říkalo „žalostné“ (chandeleur). 
K hlavním zvyklostem tohoto svátku nepatřilo jen zapalování svíček, ale konala se také pro-
cesí, ve kterém kráčely významné osobnosti s hořícími svícemi, vyrobenými těmi nejlepšími 
řemeslníky. Jaký byl smysl Hromnic? Jaro je druhého února ještě někde vysoko nad mraky, 
zásoby  potravin  a  krmiva  pro  dobytek  již mohly  docházet,  a  přitom  tuhá  zima  ještě mohla 
udeřit. Než se příroda prosvětlila teplem a sluníčkem, připomínali si lidé tento návrat obnovení 
života symbolickými hořícími svícemi a žalostnými hrami, které měly zahnat obavy a odněkud 
zdaleka přivolat jaro…

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

„Andělský“ adventní koncert na slezskoostravské radnici
Ve výtvarně osobitém a krásném sále slezskoostravské radnice se v úterý 11. prosince sešlo po-

četné umělecky zanícené publikum na koncertu ostravského Ženského komorního sboru DUHA 
za řízení jeho sbormistra PaedDr. Pavla Režného. Poutavý program večera tvořily různotvárné 
drobnější skladby ze starší i novější tvorby se zaměřením k tradičnímu duchovnímu „usebrání se“ 
v předvánoční době. Cenným přínosem byla díla autorů současných, Američana Randalla Strope 
a zvláště vedoucího souboru Hradišťan Jiřího Pavlici. V roce 2007 slavil sbor Duha dvacetiletí 
svého působení. Založil jej Jaromír Richter z odchovankyň Ostravského dětského sboru a jeho 
pokračovateli Pavlu Režnému, docentu Palackého univerzity v Olomouci, se úspěšně daří udr-
žovat nadále mladistvý nadšený projev tělesa v křišťálové čistotě intonace a hlasového podání,  
a to vpravdě andělského.  Prof. Luděk Zenkl

V  obřadní  síni  slezskoostravské  radnice 
se  uskutečnilo  12.  prosince  2007  předání 
pamětních  listů, medailí  a  peněžitých  darů 
občanům, kteří  se významnou měrou podí-
leli  na  rozvoji  či  propagaci městského  ob-
vodu  Slezská  Ostrava  v  různých  oblastech 
veřejného života.
 Vedení městského obvodu v čele se starostou 

Ing. Antonínem Maštalířem ocenilo 59 občanů, 
např. za aktivity v rámci zvyšování bezpečnosti 
občanů a ochrany veřejného pořádku, za aktivní 
přístup k řešení problematiky péče o životní pro-

středí, za aktivity v rámci rozvoje kultury, za po-
moc občanům ze  sociokulturně  znevýhodněné-
ho prostředí, za pomoc seniorům, za přínos pro 
rozvoj školství a volnočasových aktivit pro děti, 
za aktivity v rámci protipovodňové ochrany, za 
pomoc při odstraňování následků živelných po-
hrom  a  při  odstraňování  škod  po  haváriích,  za 
dobrovolnou péči o zatoulané psy v útulku apod. 
Program slavnostní akce zpestřili svým vy-

stoupením žáci Základní umělecké školy Ed-
varda Runda ze Slezské Ostravy. 

Karel Klíma, foto: autor

Ocenění občané

Český  statistický  úřad  organizuje  v  těchto 
dnech první  výběrové  šetření  o  vzdělávání  do-
spělých,  do  kterého  bylo  náhodně  vylosováno 
7 800 domácností z různých obcí a měst České 
republiky, přičemž některé jsou z městského ob-
vodu Slezská Ostrava.
Vybraní  tazatelé  budou  navštěvovat  domác-

nosti  do  22.  2.  2008  a  na  základě  rozhovorů  s 
osobami narozenými v letech 1943 až 1982 vy-
plní dotazník.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anony-
mita zjištěných údajů a získaná data jsou důsled-
ně chráněna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, a podle zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů.
Případné  dotazy  občanů  zodpoví  paní  Jiřina 

Střížová, tel. č. 595 131 229.
Ing. Hana Gurecká

vedoucí Samostatného oddělení  
terénních zjišťování v Ostravě

Šetření o vzdělávání dospělých

Pro seniory, bydlící v Domě s pečovatelskou 
službou na Hladnovské ulici 119 v Muglinově, 
byla uspořádána vánoční besídka. Děti s učiteli 
ze Základní  umělecké  školy  na  Sokolské  ulici 
v Ostravě si připravily zdařilé hudební předsta-
vení,  které  nás  všechny  velmi  potěšilo.  Tímto 
všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další 
setkání a spolupráci.

 Darina Zamarská, DiS
vedoucí oddělení sociálních služeb odboru soc. věcí 

Vánoční besídka


