
Už druhá busta T. G. Masaryka se 
ztratila během krátké doby ve Slezské 
Ostravě. Koncem února ji ukradl za-
tím neznámý zloděj. Když zjistil, že se 
nejedná o sochu z bronzu nebo ze že-
leza, které chtěl zřejmě udat v některé 
sběrně kovů, odhodil ji do příkopu.

Busta T. G. Masaryka, která stála 
před Kulturním domem v Heřmani-
cích, byla slavnostně odhalena zhruba 
před dvěma lety. „Jednalo se o zre-

konstruovanou sochu, ta původní byla 
bronzová. Protože jsme si byli vědomi 
toho, že by ji mohl někdo ukrást, bustu 
jsme nechali zhotovit z umělého kame-
ne. Navíc jsme provedli veškerá další 
bezpečnostní opatření. Místo je osvět-
leno a pod soklem, na kterém busta stá-
la, bylo označeno cedulkou, že se jedná 
o sochu z umělého kamene,“ popsal sta-
rosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. 

Zloděj si zřejmě uvědomil, že mu 
hlavu Masaryka ve sběrně vzhledem 

k materiálu, z něhož byla vyrobena, 
nevezmou, proto ji zahodil. 

Podle svědků byla busta údajně vi-
děna v jednom z příkopů v Heřmani-
cích, zatím ji však nikdo nenašel.

 „Obracíme se na občany Slezské 
Ostravy, kteří mají jakékoli informa-
ce o ztracené bustě, aby nás o svém 
nálezu neprodleně informovali,“ do-
dal Maštalíř. 

V polovině loňského října také 
kdosi ukradl z podstavce před Zá-

kladní školou na Škrobálkově ulici 
v Ostravě-Kunčičkách bustu T. G. 
M. Na torzo této bronzové busty poté 
narazili ostravští kriminalisté. Ti po 
soše za více než sto tisíc korun inten-
zivně pátrali nejen ve sběrnách suro-
vin, ale také na skládkách na území 
celé Ostravy. 

Rozřezanou na asi padesát kousků 
ji nakonec našli na centrální skládce 
ve Vítkovicích. Po bronzové soše zbyl 
před školou v Kunčičkách jen zohý-
baný podstavec. Bustu T. G. Masa-
ryka stíhá už osmdesát let pohnutý 
osud. Za války a v době totality ji 
ukrývali vlastenci, v novodobé histo-
rii čelí vandalům. Originální dílo se 
poprvé objevilo před školou na sklon-
ku třicátých let, kde vydrželo jen do 
války, kdy ho před nacisty zachránil 
školník. Bustu zazdil pod pódium 
tělocvičny. Po únoru 1948 si ji jako 
horký brambor přehazovali ředitelé, 
až v roce 1968 rozhodli o její likvi-
daci. „Zničení sochy dostal na starost 
již zesnulý Lumír Sumík, jehož man-
želka na škole dodnes vyučuje. Místo 
likvidace ukryl bustu na svém dvoře, 
kde ji ochraňoval až do pádu totality,“ 
řekl starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř. 

Marie Stypková

Další bustu T. G. M. ukradli neznámí zloději tentokrát z podstavce před 
Kulturním domem v Heřmanicích. Busta se dosud nenašla.

Foto / Marie Stypková

Opuštěný zůstává od loňského 
října také podstavec před ZŠ na 
Škrobálkově v Kunčičkách. 

Starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř převzal vysoké policejní 
ocenění.  Foto / Marie Stypková

Ročník XVI / duben 2008 / zdarma

Toto významné ocenění mu dopo-
ledne předal ředitel městského ředi-
telství PČR Ostrava plk. Mgr. Tomáš 
Landsfeld v prostorách slezskoostrav-
ské radnice.

„Této pocty se panu starostovi do-
stalo za významný podíl na prevenci 
kriminality a propagaci Policie České 
republiky ve Slezské Ostravě,“ řekl 
Landsfeld a dodal, že plaketa patří 
Antonínu Maštalířovi zcela právem. 
„Oceňujeme osoby, které s námi úzce 
a pravidelně spolupracují a jsou vstříc-
ní k řešení problémů. A to pan starosta 
bezesporu je,“ dodal Landsfeld. 

Starosta Maštalíř podotkl, že vzá-
jemná spolupráce jak s Policií ČR, 

tak s Městskou policií ve Slezské 
Ostravě je na vysoké úrovni. „S obě-
ma složkami jsem v úzkém a pravi-
delném kontaktu, takže promptně 
řešíme problémy na úseku prevence, 
veřejného pořádku, dopravy nebo 
čistoty města,“ zhodnotil Maštalíř 
a připomenul, že jedním z posled-
ních známých případů je kauza Pneu-
gangu, kdy zatím neznámí pachatelé 
okradli jednoho z ostravských podni-
katelů o 450 tisíc korun poté, co mu 
předtím propíchli pneumatiky. Maš-
talíř má svůj obrovský podíl také na 
řešení drobnějších deliktů, které řeší 
s Městskou policií Slezská Ostrava. 
 (sy)

Starosta převzal vysoké policejní ocenění
Slezská Ostrava / Plaketu prezidenta Policie České republiky (PČR)  
Oldřicha Martinů převzal 14. března starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava Ing. Antonín Maštalíř (ČSSD). 

Slezská Ostrava přišla o dalšího Masaryka

Mezi 
Velikonocemi 

a Svatodušními 
svátky

Doba po Velikonocích je dobou 
dlouhého padesátidenního oče-
kávání Svatodušních svátků. Jen 
zdánlivě je však tato doba klidná 
a bez zvláštních událostí a zvyk-
lostí. Tak například hned druhé 
velikonoční neděli se říkávalo 
dnes již zapomenutým názvem 
Bílá neděle. Proč bílá? Protože do 
bílého křestního roucha mohli být 
v tento den naposledy oblékáni no-
vokřtěnci. 

Dozvuky Velikonoc se proje-
vovaly i různými pověrečnými ri-
tuály pro ochranu budoucí úrody. 
Víte, jak třeba zabránit červům, 
aby nezlikvidovali sazeničky zele-
niny na čerstvém jarním záhonku? 
Žádné chemikálie. Našim před-
kům stačilo rozsypat uhlíky ze 
spálených velikonočních pečených 
jidášů na záhonek. A bylo prý po 
škůdcích. A při prvním vyhánění 
dobytka na pastvu se před ním 
koulela zbylá velikonoční vajíčka. 
Nebo také pokud se vajíčko kutá-
lelo po hřbetě dobytka, mohlo to 
zahnat všechny choroby, které tato 
zvířata mohly postihnout.

Pokud jsou Velikonoce již 
v březnu, tak jako letos, spadá do 
období po Velikonocích také první 
duben – apríl. V tento den prý vy-
hnal Pán Bůh Adama a Evu z ráje. 
A nejen to – tvrdí se také, že také 
zrádce Jidáš se v tento den oběsil. 
Proto ani člověk narozený 1. dubna 
nemívá v životě moc štěstí. Tento 
den je prostě takový „nijaký“, ra-
ději aby ani nebyl. Proto bychom 
se měli spíše jen žertem „vyvádět“ 
aprílem a i neštěstí vnímat s nad-
hledem a s humorem. 

V dubnu také slavíme tři důleži-
té svátky svatých, které byly spo-
jovány s lidovými pranostikami. 
Je to trojice svátků sv. Vojtěcha, 
Jiřího a Marka. 

Na svatého Vojtěcha je kobylí 
potěcha, na svatého Jiří nejen vy-
lézají hadi a štíři, ale ani mrazy již 
neuškodí, co po Jiřím chodí. Den 
svatého Jiří byl navíc považován 
za začátek vegetačního cyklu; 
samotný Jiří bývá často nazýván 
nebeským klíčníkem. A hned ná-
sledujícího dne máme svátek sva-
tého Marka. To pak, pokud bylo 
deštivo, bylo i dalších sedm týdnů 
blátivo. 

A jaké počasí v dubnu, takové 
bude i v říjnu. Aneb panská láska 
a sníh dubnový za mnoho nestojí. 

PhDr. Miriam Prokešová

editorial

Slezská Ostrava přišla během půl 
roku o dva „Masaryky“. V zásobě má 
ještě jednoho, a to v parčíku na Jeseni-
nově ulici v Kunčicích. 

„Urychleně ho uklidíme, protože není 
možné, abychom přišli o všechny tři,“ 
říká starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř. Busta T. G. M. z umělého ka-
mene, kterou kdosi ukradl před nedáv-

nem z parčíku před Kulturním domem 
v Heřmanicích, se zatím nenašla. Ta prv-
ní, která se ztratila v polovině loňského 
října z podstavce před Základní školou 
na Škrobálkově ulici v Kunčičkách, má 
vcelku humorné pokračování. Když ji to-
tiž kriminalisté po čase našli rozbitou na 
malé kousky na skládce ve Vítkovicích, 
pečlivě úlomky posbírali a předali je zá-

stupcům Slezské Ostravy. Ti se poté ob-
rátili na sochaře Gajdu v Nové Vsi, aby 
jim pomohl sochu takzvaně „slepit“.

„Když se sochař a restaurátor  Gaj-
da snažil poskládat jednotlivé kousky 
k sobě, nestačil se divit. Zjistil totiž, že 
ne všechny střepy pocházejí z ukrade-
né busty T. G. Masaryka. Druhá část 
úlomků totiž patřila Petru Bezručovi, 
jehož bustu někdo ukradl ve Frýd-
ku-Místku. Vypadalo to tak, že za-

tímco vous Masaryka směřoval dolů, 
Bezručův nahoru,“ popsal starosta. 
Dodal, že se pravděpodobně jedná 
o zlodějskou bandu, která se zaměřu-
je právě na bronzové a železné busty 
významných osobností. Její působnost 
tak pravděpodobně přesahuje hranice 
Ostravy. Jaký další osud čeká na torza 
těchto dvou českých velikánů, je zatím 
ve hvězdách. 

(sy)

Posledního Masaryka radnice rychle uklidí



Legislativní proces pojmenová-
ní nové ulice je značně zdlouhavý 
a rovněž musí odpovídat schváleným 
pravidlům. Abychom tento proces 
urychlili a vyšli vstříc i občanům, ob-
racíme se na vás, kteří máte k daným 
lokalitám nové výstavby určitý vztah 
či historické znalosti, abyste předloži-
li návrhy na pojmenování nově vzni-
kajících ulic.

Jedná se o tyto lokality:
v katastrálním území Koblov 
- lokalita Na Tabulkách, kde bude po-

staveno 12 rodinných domků, 
- lokalita Na Tabulkách – po pravé 

straně od ulice Antošovická – pří-
jezdová komunikace, která slouží 
k obsluze několika rodinných dom-
ků. Je zde možnost další výstavby.

v katastrálním území Slezská Os-
trava
- obnovení názvu ul. Arnoštova, na 

pozemcích p.p.č. 1103/1 a 1103/2 
kde je plánována výstavba bytových 
domů,

- na okolních pozemcích bude probí-
hat výstavba rodinných a bytových 
domů. Dopravní obsluha bude za-
jišťována po ulici na p.p.č. 900/1 
a 901, která vyúsťuje na ulici Na 
Františkově.

v katastrálním území Muglinov
- mezi ulicemi Komerční a Na Dru-

hém bude postaven soubor obyt-
ných domů.

v katastrálním území Heřmanice
- na pozemcích p.p.č. 372/1, 391/2 

a další u ulice Kubínova budou po-
staveny rodinné domky.

Jaké jsou základní zásady, které je 
nutno dodržovat.
1. Každá ulice musí mít svůj vlastní 

jedinečný název.
2. Na území města se nesmí vysky-

tovat dva totožné názvy ulic, tzv. 
duplicita názvu. K porovnání slouží 
rejstřík – jmenný seznam ulic a ve-
řejných prostranství města Ostravy.

3. Při navrhování názvů ulic se nesmí 
používat podobně znějící názvy 
nebo názvy s velmi podobnou gra-
fickou podobou jména (např. Hlav-
ní, Hlavní třída).

4. Názvy ulic se musí uvádět vždy 
v českém jazyce a ulice se nesmí 
pojmenovávat podle jmen žijících 
osob.

5. Název ulice nesmí urážet národní, ná-
rodnostní nebo náboženské city obča-
nů, nesmí být hrubý a nemravný.

6. V názvu ulice se nesmí vyskytovat 
jakákoliv propagace násilí, rasismu, 
národnostní nesnášenlivosti a tota-
litních ideologií.

Obsahová stránka názvu.
1. Ulici lze pojmenovat zejména po:
a) starých místních historicky dolože-

ných (pomístních) názvech,
b) zeměpisných názvech států, zemí, 

měst, pohoří, hor, řek apod.,
c) směru, poloze, vzhledu a charakteru 

ulice,
d) živé i neživé přírodě,
e) uměleckých motivech,
f) názvech profesí a prospěšných lid-

ských činnostech,
g) zemřelých osobnostech veřejného 

života především s přihlédnutím 

k jejich vztahu k Ostravě a významu 
pro město nebo městské obvody,

h) významných místních právnických 
osobách (institucích, organizacích, 
spolcích aj.),

i) významných historických událos-
tech, zejména těch, co se týkaly 
města Ostravy,

2. Při výběru názvu se pokud možno 
respektuje poloha ulice, její vzhled, 
význam a začlenění do komunikač-
ní sítě Ostravy (např. nezařazovat 
pojmenování po osobnosti v pro-
storu ulic s obecnými názvy, nepo-
jmenovávat krátkou ulici uprostřed 
zástavby po mimořádně významné 
osobnosti apod.).
Své návrhy předkládejte přímo tisko-

vé mluvčí Mgr. Marii Stypkové, budo-
va radnice, Těšínská 35, nebo na odbor 

vnitřních věcí paní Renatě Lepciové – 
budova radnice, Těšínská č. 35. 

Předložené návrhy budou v odboru 
vnitřních věcí posouzeny z hlediska 
dodržení základních zásad a po vy-
jádření příslušných orgánů městského 
obvodu Slezská Ostrava i města o nich 
bude rozhodnuto. Na vaše návrhy se 
těší hlavně noví obyvatelé, kteří bu-
dou mít na nově vzniklých ulicích 
svůj trvalý pobyt.

Termín pro předložení návrhů pro 
všechny lokality je do 30. 6. 2008. 
Návrhy, které budou základním zása-
dám vyhovovat, zveřejníme v našich 
novinách, abychom dali prostor i šir-
šímu vyjádření občanů a získali i je-
jich podporu.

Ing. Petr Tobolík
vedoucí odboru vnitřních věcí 

SDO Brontosauři připravuje organizaci příměstských táborů s koňmi na 
období prázdnin.  Foto / Jiří Kohout
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Kunčičky / Samostatný dětský od-
díl Brontosauři, který působí již 
jedenáctým rokem, je velmi aktivní 
v přípravě různých akcí nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. 

Po zahájení projektu Dvoreček má 
toto sdružení zájem, aby se o jeho 
činnostech dozvědělo co nejvíce lidí. 
„Nejenom proto, že nabízíme větší 
možnosti aktivit k využití v našem 
areálu, ale i proto, že se naše sídlo 
přestěhovalo do Ostravy-Kunčiček 
na Rajnochovu ulici. Budeme zde po-
řádat celou škálu celoročních aktivit, 
programů a akcí pro veřejnost celé 
Ostravy. Naše volnočasové progra-
my mohou využívat především děti 
a mládež z Ostravy Kunčiček a Kun-
čic, protože jsou nám spádově nejblí-
že,“ říká předseda SDO Brontosaurus 
Jiří Kohout s tím, že v současnosti se 
připravuje organizace příměstských 
táborů s koňmi na období prázdnin. 

V nejbližší době, a to 29. a 30. března, 
budou Brontosauři realizovat v pavi-
lonu A na Výstavišti Černá louka me-
zinárodní závody v agility.

Ve dnech 25. až 27. dubna připra-
vuje sdružení Den Země. „Akce bude 
rozložena do tří dnů vzhledem k or-
ganizaci a prezentaci hned několika 
pro nás významných událostí. Jednak 
oslavíme dvacet let své činnosti, jed-
nak otevřeme v Kunčičkách jízdárnu 
pro jezdecký sport. Zároveň uspořá-
dáme první parkurové závody na úze-
mí Kunčiček v námi provozovaném 
areálu,“ vyjmenoval Kohout. Dodal, 
že veřejnost se bude moci u této pří-
ležitosti seznámit s bohatou nabídkou 
programů pro děti i dospělé. 

Více se dozvíte buď přímo ve 
středisku Dvoreček na Rajnochově 
ulici 6 v Ostravě-Kunčičkách, nebo 
na telefonu 603 279 237. 

Brontosauři chystají řadu akcí

Heřmanický rodák Bořivoj 
Čelovský odešel navždy 
Heřmanice / Ve věku osmdesát čtyři let zemřel 12. února po dlouhé 
nemoci významný publicista PhDr. Bořivoj Čelovský, který se narodil 
v roce 1923 v Ostravě-Heřmanicích. 

Čelovský patřil mezi autory Britských listů. Nejvíce 
se zabýval nejnovějšími dějinami, okupací „posameto-
vého“ českého regionálního tisku německým kapitálem 
a činností sudetských Němců v Česku. Celkem vydal 
po návratu z emigrace dvacet knih. Studoval moderní 
historii v německém Heidelbergu a kanadském Mon-
trealu. Více než čtyřicet let žil v Kanadě. Podílel se na 
volební kampani Pierra Trudeaua, působil jako vládní 
úředník a podílel se na tvorbě kanadského imigračního 

zákona. Vedl výzkumný tým pro tvorbu kanadské encyklopedie. Za své li-
terární dílo obdržel v roce 1992 čestný doktorát Univerzity Karlovy, který 
ale pro nesouhlas s korupcí v zemi vrátil. 

Poslední rozloučení s tímto významným historikem a vlastencem se ko-
nalo 20. února v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.  (sy)

Přívoz / Novinkou v řešení konflikt-
ních situací je řešení formou medi-
ace. Seznámit se s touto možností 
mohou zájemci 28. března 2008, 
kdy jsou srdečně zváni na Den ote-
vřených dveří. 

Ten pořádá společně Fond ohrože-
ných dětí, pobočka v Ostravě a nově 
otevřené Mediační centrum, které 
sídlí na Nádražní ulici 171 v Ostravě-

Přívoze (zastávka MHD – náměstí Sv. 
Čecha). Dopolední hodiny jsou vyhra-
zeny pro odbornou veřejnost, napří-
klad pro sociální pracovníky, pracov-
níky přestupkových komisí, výchovné 
poradce, vyučující, lékaře, prostě pro 
všechny ty, kteří se ve své práci setká-
vají s problémy a vztahy k řešení. Od 
13 do 16 hodin budou dveře otevřeny 
všem, kteří nějaký problém měli, mají 

nebo je jen uvedená problematika za-
jímá. „Mediace je metoda rychlého, 
efektivního a kultivovaného řešení 
sporů mimosoudní cestou. Je určena 
všem, kteří mají zájem najít řešení 
sporu, například partnerského, rodi-
čovského, příbuzenského, sousedské-
ho či pracovního. Jde kupříkladu o to, 
jak se postarat o děti po dobu rozvodu 
a po rozvodu manželství,“ vysvětli-
la koordinátorka Mediačního centra 
PhDr. Marta Holčáková a dodala, že 
zájemci se mohou poradit také o vy-
rovnání majetkových poměrů i jiných 

vztahů mezi partnery, mohou zjistit, 
jak hospodařit na společném pozemku 
a podobně. „Mediátor je skutečným 
odborníkem, který může bezplatně 
pomoci všem, kteří ho požádají o po-
moc. Pracuje na principech nestran-
nosti, diskrétnosti a má dostatek času 
na rozhovor,“ dodala koordinátorka. 

Pokud máte zájem o bližší informace 
nebo si přejete již přímo probrat mož-
nost řešení konfliktní situace, můžete 
zavolat na tel.: 595 136 288, 603 727 498,  
724 567 530, případně napsat e-mail: 
info@mcova.cz.  (mak)

Mediační centrum nabízí pomoc všem
Mediace může vyřešit konflikty

Nebezpečné 
jsou úseky 
i na Slezské
Slezská Ostrava / Přestože Slez-
ská Ostrava patří k těm klid-
nějším ostravským městským 
obvodům, i ona má svá úskalí 
a nebezpečné úseky. Právě na ně 
chce upozornit občany obvodní 
oddělení Policie ČR ve Slezské 
Ostravě. 

„Loni se stalo v obvodu Slezská 
Ostrava jedenapadesát dopravních 
nehod, které byly zapříčiněny nedo-
držením předepsané rychlosti, nedo-
držením bezpečné vzdálenosti a ne-
respektováním dopravního značení 
ze strany řidičů. Nelze však opome-
nout ani neukázněnost chodců při 
přecházení komunikací mimo sta-
novený přechod pro chodce,“ vyjme-
noval vedoucí oddělení OO Slezská 
Ostrava nadporučík Miroslav Hrbáč. 

Dodal, že mezi nejvíce nehodo-
vé úseky a místa patří ulice Mugli-
novská v Muglinově, která navazu-
je na Sokolskou třídu v Moravské 
Ostravě, a dále Bohumínská ulice 
ve Slezské Ostravě.

Obě zmíněné ulice jsou charak-
teristické obousměrnými komuni-
kacemi, kde jsou jízdní pruhy od 
sebe rozděleny dvojitou plnou ča-
rou. V každém směru jízdy se na-
cházejí dva jízdní pruhy. V místě je 
povolena rychlost padesát až sedm-
desát kilometrů za hodinu. „Příčiny 
největšího počtu dopravních nehod 
jsou dány především nedodrže-
ním bezpečné vzdálenosti vozidel. 
V roce 2007 bylo zaznamenáno 
dvaadvacet těchto dopravních ne-
hod. Nedodržení předepsané rych-
losti a nebezpečné předjíždění má 
za následek osm dopravních nehod. 
Další příčinou vysoké nehodovosti 
je nerespektování dopravního zna-
čení přikazující ,DEJ PŘEDNOST 
V JÍZDĚ‘ a příkazovou značku 
,STOP‘. Nerespektováním uvede-
ného příkazového dopravního zna-
čení mělo za následek patnáct do-
pravních nehod,“ zdůraznil Hrbáč 
s tím, že také neukázněnost chodců 
při přecházení pozemní komuni-
kace mělo loni za následek dvě 
dopravní nehody, které se neobešly 
bez zranění. Z celkového počtu do-
pravních nehod bylo zaznamená-
no pět lehkých zranění. „Naštěstí 
nedošlo k žádnému těžkému nebo 
smrtelnému zranění,“ dodal Hrbáč. 

Vyhodnocením nehodovosti v ob- 
vodě Slezská Ostrava bylo zjištěno, 
že k největšímu počtu dopravních 
nehod došlo v pracovních dnech, a to 
od 6 do 18 hodin, kdy je provoz na 
pozemních komunikacích nejvyšší. 
Naopak nejméně dopravních nehod 
se stalo v časovém rozmezí od 18 
hodin do půlnoci, a to v pracovních 
dnech a o sobotách a nedělích.

„Na základě vyhodnocení ne-
hodovosti byla provedena někte-
rá bezpečnostní opatření. Jedná 
se například o úpravu světelného 
přechodu pro chodce (sig. plánu) 
nebo úpravu dopravního značení 
před nechráněným přechodem pro 
chodce před ulicí Olešní v Mugli-
nově. Tento úsek byl zvýrazněn, 
vozovka byla označena nápisem, 
byly sem umístěny také blikače,“ 
vyjmenoval šéf slezskoostrav-
ských policistů.  (sy)

Pomozte pojmenovat nové ulice
Slezská Ostrava / Již několik let probíhá rozsáhlá výstavba v našem měst-
ském obvodu, a to jak rodinných domů, tak bytových domů. S tím samozřej-
mě souvisí vznik nových příjezdových komunikací a jejich pojmenování.
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Městská policie 
Opilý muž surově 
napadl ženu

Hrušov / Na lin-
ku tísňového volání 
městské policie za-
volala začátkem března žena, aby 
strážníky upozornila, že v Os-
travě-Hrušově napadl jistý muž 
ženu. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka městské policie. Žena stráž-
níkům sdělila, že muž ženu táhl 
od restaurace, povalil ji na zem 
a začal kopat do všech části těla, 
přičemž jí nadával i slovně. Poté 
ji měl odnést do nákladového pro-
storu zaparkovaného vozidla. 

Strážníci na místě nalezli muže, 
který seděl ve vozidle na straně 
spolujezdce. Zmlácenou ženu na-
lezli v nákladovém prostoru, kde 
bezvládně ležela a sténala. Stráž-
níci ženě poskytli první pomoc. 
Ihned přivolali rychlou záchrannou 
službu a policii, které byla událost 
na místě předána k šetření. 

Muž před strážníky utekl, 
poté byl nalezen

Slezská Ostrava / Na dva pode-
zřelé muže narazili městští stráž-
níci koncem února u novinového 
stánku ve Slezské Ostravě. Když 
spatřili muže zákona, jeden z nich 
se dal na útěk. Při kontrole objek-
tu bylo zjištěno, že jsou plechové 
dveře stánku otevřené, kdy vstup 
do prostor byl znemožněn mříží, 
u které chyběl jeden visací zámek. 
Na základě zjištěných skutečností 
a podezření, že zde mohlo dojít 
k trestnému činu, byla na místo 
přivolána hlídka policie, která si 
událost převzala k šetření. Stráž-
níci pak ještě provedli kontrolu 
okolí, zda se zde nepohybuje dru-
hý muž. Ten byl hlídkou spatřen 
nedaleko místa události. I jeho si 
převzala přivolaná hlídka policie. 

Pomoc kočce se muži  
nevyplatila

Slezská Ostrava / Zraněné koč-
ce chtěl 23. února pomoci občan 
Slezské Ostravy. Při odchytu jej 
však zvíře pokousalo na obou ru-
kou. Na místo byli přivoláni měst-
ští strážníci, kteří kontaktovali 
zaměstnance odchytového úseku. 
Ten kočku odchytil a převezl do 
útulku. Muž byl poučen o nutnos-
ti lékařského ošetření, vzhledem 
k možnosti nakažení kočky vztek-
linou. U zvířete bude rovněž pro-
vedeno příslušné vyšetření. 

Děti kradly plechy  
ze střechy domu

Hrušov / Nedávno byla hlídka 
městské policie v Ostravě-Hrušo-
vě vyslána k jednomu z obytných 
domů. Na střeše objektu spatřili 
strážníci tři děti, které právě str-
hávaly plechovou střešní krytinu 
a shazovaly ji na zem. Strážníci 
se přes podkroví domu dostali až 
k dětem. Hoši ve věku třináct let 
byli předání rodičům.  (red)

NOVÁ ZELENÁ 
LINKA PRO OBČANY
Pozor! Občané města Ostravy 
budou moci od 1. dubna využí-
vat novou službu.

Ostrava / Zprovozněna bude nová 
bezplatná telefonní linka, na které 
lze nahlásit závadu nebo poškození 
veřejně prospěšného zařízení, např. 
závady na dopravním značení, po-
škozené lavičky, jízdenkové auto-
maty, jízdní řády, nefunkční veřejné 
osvětlení nebo signalizační zaříze-
ní křižovatek, závady rozvodných 
a vodovodních sítí, neschůdnost 
chodníků, neupravenou veřejnou 
zeleň. Oznámit na ni budou moci 
např. i černé skládky nebo nález 
uhynulých zvířat. Jedním z důvodů 
jejího zavedení je skutečnost, že ros-
te počet případů, kdy občané ozna-
mují tyto závady na linky tísňového 
volání. Od počátku loňského roku 
do srpna přijali operátoři 398 tako-
výchto oznámení. 

Novou zelenou linku proto nepo-
užívejte v případě havárií, akutních 
zdravotních potíží a dalších problé-
mů, které vyžadují okamžitá řešení.

Nová zelená linka (neurgentní) 
bude pro občany bezplatná a bude 
provozována Městskou policií Os-
trava. Číslo linky bude 800 199 922.

Tato skromná subtilní žena se vě-
nuje všem svým malým svěřencům 
s velkou láskou, a jak sama říká, jejím 
cílem je vychovávat šťastné a spo-
kojené děti, které si váží nejen samy 
sebe, ale také ostatních lidí. 

„Naši mateřskou školu navštěvují 

děti od tří do šesti let, a to z různých 
sociálních a rodinných poměrů. Proto 
je třeba k nim přistupovat jako k je-
dinečným bytostem s jejich indivi-
duálními potřebami. Jen tak se může 
předškolní dítě zdravě rozvíjet,“ říká 
Vlasta Knoppová s tím, že právě spo-

kojenost dětí je v této hektické pře-
technizované době více než důležitá. 
„To, jak se dítě v mateřské škole cítí, 
co prožívá, hraje klíčovou roli v jeho 
dalším životě,“ dodává ředitelka a zdů- 
razňuje, že ve své praxi se nikdy neo-
bešla bez spolupráce s rodiči. 

Stejně jako v ostatních předškolních 
zařízeních proběhly před několika dny 
zápisy i v MŠ Nástupní, které byly už 
tradičně spojeny s Dnem otevřených 
dveří. Rodiče a jejich budoucí školáč-

ci si mohli prohlédnout zrekonstruo-
vané prostory, mohli se podívat, kde 
si děti hrají, jedí nebo odpočívají.

„Je to tady opravdu hezké, zvlášť 
se mi líbí ta obrovská zahrada a klid-
né prostředí. Velmi mě také zaujaly 
vnitřní prostory, zvlášť nově zrekon-
struované sociální zařízení,“ řekla 
jedna z maminek. 

Dětem ukradli střechu 
nad hlavou

Ředitelka Vlasta Knoppová má však 
i své profesní starosti. Školka se totiž 
nachází v oblasti, která je rájem zlo-
dějů. „Za tři roky nám doslova roze-
brali střechu nad hlavou. Plot přelézat 
nemuseli, protože ten ukradli i s bran-
kou. Dětem odnesli ze zahrady také 
veškeré zařízení určené ke hraní, tedy 
lavičky, průlezky, prostě všechno, co 
není pevně přikurtováno do země,“ 
říká s trpkým úsměvem ředitelka a do-
dává, že jen díky vstřícnosti zřizova-
tele, kterým je městský obvod Slezská 
Ostrava, se daří tento šlendrián čás-
tečně eliminovat. „Nedávno jsme tak 
mohli zrekonstruovat umývárny, toa-
lety a vyměnit všechna okna. Děti jsou 
doslova nadšené hlavně umývárnou 
a nejraději by tam trávily co nejvíce 
času,“ směje se ředitelka.

A co dodat? Třeba to, že zdejší děti 
jsou důsledně vychovávány k lásce 
k přírodě. Svědčí o tom například 
obrovské trsy sněženek, které rostou 
ve zdejší velké zahradě. „Žádné z dětí 
ani nenapadne, aby si sněženku utrh-
lo. Děti totiž vědí, že přírodu musejí 
chránit,“ uzavírá Vlasta Knoppová. 

Marie Stypková

Ve školce se děti cítí jako doma
Kunčičky / Vlasta Knoppová řídí jednotřídní Mateřskou školu na Nástup-
ní ulici od roku 1997. Ve školství pracuje přes třicet let. I ona převezme v 
těchto dnech z rukou zástupců ostravského magistrátu ocenění za dlouho-
letou výbornou práci ve školství.

Děti z mateřské školy na Nástupní ulici v Kunčičkách jsme zastihli na velké zahradě mezi trsy sněženek. 
Foto / Marie Stypková

Žáci ZŠ Škrobálkova se na akademii předvedli v tom nejlepším světle.
Foto / Archiv školy

Ostrava-Kunčičky / Osmdesáté vý-
ročí založení školy oslavili 6. břez-
na v Základní škole na Škrobálkově 
ulici v Ostravě-Kunčičkách. 

Ve zdejší tělocvičně se sešlo na tři 
sta diváků z řad bývalých žáků, rodi-
čů a veřejnosti. 

Mezi přítomnými byli i vzácní hosté. 
Nechyběla ředitelka kanceláře Rady  
vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity Radka Soukupová, přišli 
i zástupci obce – místostarostové 
Hana Heráková, Petr Zezulčík, Ra-
dim Šlachta a někteří radní Slezské 
Ostravy. 

„A nesmíme zapomenout na býva-
lé učitele, kteří v Kunčičkách nechali 
kus srdce a mnoho pracovních let. 
V programu se vystřídali žáci všech 
tříd s písněmi, tanci, recitací, divadlem 
a hudbou. Některá vystoupení doslova 
zvedala diváky ze židlí a hlasitě po-
vzbuzovali účinkující,“ popsal skvělou 
atmosféru ředitel školy Jiří Smělík.

K nejzdařilejším patřilo vystoupení 
sourozenců Nagyových, kteří diváky 
nadchli zpěvem a hudbou. Celý sál 
se vlnil do rytmu při vystoupení tria 
z komunitního centra v Zárubku. 

Akademie znovu potvrdila vyso-
kou úroveň výchovy, která rozvíjí 

talent žáků. Závěrečná píseň sto-
členného sboru s názvem Nonstop 
korunovala velmi zdařilou akci, na 

kterou se bude dlouze v Kunčičkách 
vzpomínat.  

(sy)

Osmdesátiny školy oslavili skvělou akademií

U příležitosti každoročních oslav 
Dne učitelů budete letos oceněn i vy. 
Co pro vás toto ocenění znamená?

Poděkování za dlouholetou věrnost 
školství.

Řídíte školu, kterou navštěvuje 
naprostá většina dětí ze sociokultur-
ně znevýhodněného prostředí. Mů-

žete toto složité sousloví přeložit do 
srozumitelné češtiny?

Některé naše děti vyrůstají v ne-
vhodných bytových podmínkách, ro-
diče žijí ze životního minima, vzdělá-
ní není prioritou těchto rodin. Děti tak 
přicházejí do školy s handicapem, kte-
rý se pak těžko odstraňuje. V Kunčič-

kách vzniklo ghetto, které žije trošku 
odlišným způsobem od ostatních.

V čem se liší práce ředitele školy, 
kam chodí tyto děti, od škol, řekně-
me, normálních?

Ale my jsme normální škola, naše děti 
studují na inženýry, lékaře a ostatní pro-
fese. Možná byste se divila, ale podle sdě-
lení kantorů, kteří učili na jiných školách, 
jsou naše děti ve srovnání s jinými síd-
lištními školami „zlaté“ a vděčné. Mož-
ná musíme častěji komunikovat s rodiči.

(Pokračování na následující straně)

„Ze špatného kantora neudělají dobrého 
ani dvě vysoké školy,“ říká Jiří Smělík
Kunčičky / Vyznamenání u příležitosti Dne učitelů převezme v těchto dnech 
z rukou zástupců statutárního města Ostravy i ředitel Základní školy Škro-
bálkova v Ostravě-Kunčičkách Jiří Smělík. Vystudoval Pedagogickou fakultu, 
ve školství působí sedmadvacet let, je ženatý a má dvě děti ve věku 23 a 8 let.

Zveme všechny občany na zase-
dání Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 24. dubna od 15 ho-
din v Kulturním domě v Mugli-
nově. Zasedání je veřejné.



(Pokračování z předchozí strany)
Na pedagogy jsou v posledních le-

tech kladeny obrovské nároky. Mám 
na mysli například tvorbu takzva-
ných rámcových programů. Myslíte 
si, že je to zbytečná práce navíc?

Zkušení kantoři měli už dávno svůj 
školní vzdělávací plán, který uplat-
ňovali ve výuce. Náš oficiální školní 
vzdělávací plán má 570 stran a nejsem 
si jist, zda je všech 570 stran nutných 
a dobrých. Ale musel být vypracován 
podle požadavku ministerstva školství. 

Myslíte si, že různá nařízení mi-
nisterstva udělají ze špatného kanto-
ra dobrého? 

Neznám žádné nařízení minister-
stva, které by udělalo ze špatného 
učitele dobrého. Znám kantory, ze 
kterých ani dvě vysoké školy neudě-
laly dobrého učitele. Naopak znám 
kolegyně, které jsou skvělé i bez od-
povídajícího vzdělání.

Co je pro vás osobně největší pro-
blém českého školství?

Financování malých okrajových škol.  
Za velký problém považují také fakt, 
že učitelé nemají v rukou účinný ná-
stroj, jak trestat děti, které výrazně 
narušují výuku. Mohou působit pouze 
slovem, což je ve většině případů ne- 
účinné. Ze zahraničí jsou přitom známy 
systémy trestů, které zjednají respekt 
a pořádek ve třídách. Patří k nim napří-
klad odpolední práce ve škole, zákaz 
vstupu dítěte do školy, spojený s ode-
bráním sociálních dávek, nebo takřka 
denní dohled sociálních pracovníků. 

 Jste muž. V posledních letech vás 
chlapů ve školství přibývá. Myslíte 
si, že by vás mělo být více? 

Jen jednou jsem si ve škole zahrál 
s kolegy mariáš. Za šestnáct tisíc hrubé-
ho kvalifikovaného učitele neseženete.

Uvažoval jste někdy, že školství 
opustíte a budete dělat něco méně 
stresujícího?

Už jsem v životě prodával rakve, pra-
coval v cementárně, dělal uvolněného 
funkcionáře na radnici, a co bude dál, 

přenechám osudu. Ale bylo by to hez-
ké odcházet do důchodu ze školství.

Máte nějaký „školní“ zážitek, který 
vás coby kantora doslova zvedl ze židle? 

Z té pomyslné židle skáču skoro po-
řád. Konkrétně, když mi čtrnáctiletá dí-
venka s vážnou tváří sdělila, že mě živí.

Jaké jsou vaše zájmy, koníčky, jak 
relaxujete? 

Kuželky, tenis, cyklistika, done-
dávna kopaná. Relaxuji na zahradě.

Marie Stypková

Letošní brzký nástup jara zavítal i do Slezské Ostravy, o čemž svědčí záplava 
žlutých květů zlatého deště před zdejší radnicí.  Foto / Marie Stypková

Jiří Smělík si dokáže i s problémovými 
dětmi poradit. Foto / Marie Stypková
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 11. dubna 2008.
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-  M. de Cervantes: Nevděk je dcerou pýchy – jinak nevděk světem vládne.
-  Tádžické přísloví: Chamtivci je i hrob malý.
-  Tuwin – výrok o moudrosti – Žádný učenec z nebe nespadl, ale pitomce 

jakoby shazovali.
-  Horatius: Zlo nelze odstranit zlem.
-  Japonské přísloví: V pokoji s tisíci rohožemi potřebuješ k přespání jen  

jednu z nich.
-  Arabské přísloví: Nejvíce zla vychází z úst.

 Znojemský sbor na radnici
Zveme k poslechu všechny mi-

lovníky sborového zpěvu v neděli 
13. 4. 2008 do obřadní síně slezsko-
ostravské radnice, kde se uskuteční 
koncert Pěveckého sboru Sdružení 
Vítězslav Novák, znojemského smí-
šeného pěveckého sboru založeného 
v roce 1920. 

Jedná se o absolventský koncert 
sbormistra Lukáše Janírka, který 
vede sbor od roku 2002. Koncert 
začíná v 18 hodin, vstupné je dob-
rovolné.  

 Dovolená a Region 2008
11. ročník výstavy cestovního ruchu 
a prezentace regionů 

Tato výstava, která se uskuteční 
v areálu Výstaviště Černá louka, 
proběhne od 4. do 6. dubna. Výstava 
má přiblížit návštěvníkům co nejšir-
ší spektrum turistických možností 
u nás i v zahraničí. Pozornost ná-
vštěvníků každoročně upoutá široká 
nabídka cestovních kanceláří a agen-
tur, prezentace krajů, regionálních 

sdružení, lázeňských center a pozo-
ruhodností jednotlivých měst a obcí. 

Výstava bude otevřena po všechny 
tři dny od 10 do 18 hodin. Vstupné 
60 Kč dospělí, 40 Kč důchodci, ZTP 
a studenti, 30 Kč hromadné vstupné 
(nad 20 osob), děti do 6 let zdarma. 

 Soutěž pro děti  
o nejkrásnější obrázek

Soutěž o nejkrásnější obrázek MI-
NIUNI a Slezskoostravského hradu, 
která je určená pro děti od 6 do 15 let, 
bude probíhat od 1. dubna do 30. srp-
na letošního roku. Soutěž má dvě 
kategorie, první je určena dětem od 
šesti do osmi let, druhá devítiletým 
až patnáctiletým dětem. Každý ná-
vštěvník dané kategorie má možnost 
nakreslit obrázek dle vlastní volby, 
co se mu nejvíce líbilo v Miniuni 
nebo na Slezskoostravském hradě.

Na druhou stranu obrázku napíše 
jméno, přijmení, adresu nebo tele-
fonický kontakt a odevzdá obrázek 
v pokladně nebo do schránky, která 
bude ve vestibulu.

V pokladnách budou k dispozici 
pastelky a skicáře, děti si mohou při-
nést také vlastní psací potřeby. 

Po skončení soutěže porota vybere 
z každé kategorie tři vítěze, kteří ob-
drží zajímavé ceny.

 Pálení čarodějnic na hradě
Slezskoostravský hrad pro vás při-

pravil i na letošní poslední dubnový 
den zajímavou akci inspirovanou sta-
rým a dodnes živým lidovým svát-
kem. Tuto noc se lidé scházejí u zapá-
lených ohňů a slaví příchod jara. Na 
některých místech se staví májka.

Nejinak tomu bude 30. dubna 
v areálu Slezskoostravského hradu. 

Na všechny ty, kteří toto krásné 
místo navštíví, čeká bohatý program 
v podobě her a soutěží pro děti, ča-
rodějnické karaoke a spoustu další 
zábavy. Chybět nebudou ani lidové 
a řemeslné stánky a stánky s občer-
stvením. K dobré náladě bezesporu 
přispěje i hudební kapela. Večer pak 
na vytrvalce čeká posezení s progra-
mem u zapálené vatry. (red)

Máte u vás problémy  
s veřejným osvětlením?
Ostrava / Do geografického informačního systému budou od 1. dubna za-
znamenávány veškeré poruchy na veřejném osvětlení. 

Tento systém by měl zlepšit komunikaci mezi veřejností a správou veřejného osvět-
lení Ostravských komunikací. Díky novému systému se zlepší i lokalizace poruch. 

Akciová společnost Ostravské komunikace proto žádá, aby lidé, kteří budou 
kvůli tomuto problému volat dispečerovi, nahlásili, ve kterém městském obvodu 
a na které ulici porucha vznikla. Dispečerovi velmi pomůže, když volající mís-
to upřesní (číslo popisné, dvůr, komunikace, případně místo stožáru). Důležité 
také je poruchu specifikovat. Občané by měli sdělit, zda osvětlení nesvítí vůbec, 
nebo jenom částečně, zda světlo bliká, zda je zařízení poškozeno a podobně. 

Důležité také bude, aby dal volající dispečerovi na sebe kontakt, což je po-
třebné pro případné dotazy techniků, kteří pojedou poruchu opravit. Kontaktní 
telefonní číslo.na dispečink Ostravských komunikací je 596 622 922. 

(sy)

Letos poprvé při organizaci pomá-
haly bývalé žákyně naší školy a veli-
ce příjemně nás překvapily. Krásnou 
tradici se nám podařilo vytvořit v po-
době školních plesů. Málo základních 
škol v dnešní hektické době pořádá 
ples a my jsme jednou z nich. Dne 
22. února se uskutečnil v Kulturním 
domě Michálkovice již 4. školní ples 
Základní školy Chrustova 24.

Michálkovický kulturní dům bzučel 
již od pěti hodin přípravami a všichni 
již dobře věděli co mají dělat. Chys-
tal se teplý a studený bufet, peklo se, 
zdobily se stoly a hlavně se aranžo-

vala bohatá tombola. Kapela Magnet 
2 si připravovala nástroje a tanečníci 
nohy na nastávající nápor hitů. 

V sedm hodin byly již všechny pří-
pravy skončeny a organizátoři čekali 
na první hosty. Ti se dostavili zane-
dlouho. Sál se pomalu plnil a zábava 
nabírala na obrátkách. Jako zpestření 
programu vystoupila taneční skupina 
SLPT Hlubina a Sportovní klub FIT 
& FUN Ostrava s ukázkou sportovní-
ho aerobiku. Všichni se výborně ba- 
vili a domů se rozcházeli až ve tři ho-
diny ráno. 

Mgr. Radim Motyčka, ředitel školy

Tradice školních plesů pokračuje 
Slezská Ostrava / V organizacích, jako jsou školy, mají tradice velký vý-
znam. Umožňují totiž, aby se žáci, jejich rodiče i učitelé identifikovali se 
svou školou, dělali vše pro to, aby vzkvétala a byli na ni hrdi.

Jaro dorazilo  
i na Slezskou

„Ze špatného kantora…“

Nejvíce „šly“ Karolíny, Terezy, 
Honzové a Jakubové
Slezská Ostrava / Zajímá vás, kolik nových občánků se loni narodilo 
v městském obvodu Slezská Ostrava? Pak vězte, že jich bylo o čtrnáct 
více než v roce 2006, kdy se jich narodilo 254. 

Jak sdělila referentka agendy evidence 
obyvatel slezskoostravské radnice Pavlína 
Volná, nejčastěji dávali rodiče svým po-
tomkům jména Karolína, Tereza a Adéla, 
u chlapečků převažovali Janové, Jakubové 
a Filipové. 

Pracovníci úřadu se setkali i s poněkud 
neobvyklými jmény, jako například Vivien 
nebo Jason. 

Pokud jde o sňatky, těch bylo loni uza-
vřeno ve Slezské Ostravě 234. 

V roce 2007 zemřelo v našem obvodu 
255 občanů, rok předtím jich bylo o šest 
méně. 

Zdá se, že Slezská Ostrava patří k mís-
tům, kam se lidé stále raději stěhují, protože v loňském roce se sem nově 
přihlásilo k trvalému pobytu 1028 osob. Odstěhovalo se jich naopak 622. 
 (sy)

Bojujete s nadváhou?
Nadváha a obezita představují vážné zdravot-

ní problémy. Nejčastěji se podílejí na zvýšeném 
krevním tlaku, srdečních infarktech, mozkových 
příhodách cévních. Způsobují metabolické kom-
plikace, projevující se často cukrovkou, usnad-
ňují vznik chorob trávicího ústrojí, vznik křečo-
vých žil, degenerativních onemocnění kloubů 
(artrózy), napomáhají vyššímu výskytu úrazů, 
což souvisí s určitou omezenou pohyblivostí. 

Zázračné diety nepomáhají. K trvalým 
úbytkům je třeba zvolit způsob, při kterém 
nestrádáme a přitom nějaké kilo ztratíme. 
Přičemž si upravenou hmotnost udržíme. 

Nabízíme vám ověřenou metodu kognitiv-
ně-behaviorální terapie snižování nadváhy 
pod odborným vedením zdravotníků, doplně-
nou přizpůsobenou pohybovou aktivitou pod 
odborným vedením jak formou skupinových, 
tak individuálních dvanáctitýdenních kur-
zů. Přijímáme i zdravotně-handicapované.

Od letošního roku je možno čerpat pří-
spěvky nejen od RBP,ale také HZP a VZP.
Informace MUDr. Šárka Andělová,CSc.,  
na www.emnxxl.cz nebo 596 110 439, 774 345 868

k zamyšlení

zveme vás


