
Paní Marii dělá společnost pejsek 
Beny. Snímky / Marie Stypková

Třiaosmdesátiletá Markéta Halušková 
žila se svým mužem v jednom z finských 
domků v Muglinově. Když její manžel one-
mocněl, přestěhovali se společně do jedno-

ho z bytů ve zdejší „dépeesce“. Čtyři roky 
nato paní Markéta ovdověla a zůstala sama. 
Osud jí totiž nedopřál mít vlastní děti.

„Je mi tady dobře. Mám tady své 
soukromí a v bytě, který tvoří kuchyň, 
obývák a sociální zařízení, mám svůj 
nábytek, takže jsem tady doma. Kontakt 
neztrácím ani se svými sestrami, bra-
trem a jejich rodinami,“ říká pohledná 
žena, které by nikdo nehádal její požeh-

naný věk. Paní Markéta neztrácí svůj 
osobní šarm ani ve společné místnosti. 
S ostatními babičkami si dokáže naplá-
novat den tak, aby necítila samotu. 

„Tento druh bydlení se mi zamlouvá. 
Na jedné straně mám své soukromí, na 
straně druhé nemusím vařit, protože nám 
sem vozí obědy a starají se o nás. Od ma-
lička jsem byla vybíravá, protože jsem 
byla nejmladší, ale zdejší jídlo mi docela 
chutná,“ dodává s tím, že většinu svátků 
u svých příbuzných. „Během Vánoc mě 
vzali na Olešnou a já si poprvé v životě 
zahrála bowling. Zatímco ostatním to 

moc nešlo, já shodila všechny kuželky 
najednou hned třikrát. Nedávno jsme 
měli také v kulturáku ples a pan starosta 
Maštalíř se nás snažil všechny vytančit. 
Bylo to moc hezké. Jinak tady společně 
každý den alespoň patnáct minut cvičíme, 
abychom byly stále fit,“ směje se Markéta 
Halušková a dodává, že každý den děkuje 
za to, že je na světě. „Pokud mi bude slou-
žit rozum, klidně tady budu do sta let,“ 
uzavírá elegantní dáma.

Přežila své děti, společnost 
jí dělá pejsek Beny

Spokojená v heřmanické DPS je i osma- 
sedmdesátiletá Marie Moravcová, kte-
rá se sem přistěhovala před osmi lety 
ze Svinova. Společnost jí dělá pejsek 
Beny, s nímž můžete paní Marii potkat 
několikrát denně na procházce.

Přestože tato žena prožila něco, co si 
dokáže málokdo představit, nepropadá 

smutku a její oči se pořád smějí. „Dcera 
mi tragicky zahynula ve svých jedena-
dvaceti letech. Bylo to něco strašného. 
Syn zemřel v sedmačtyřiceti letech na 
vysoký tlak. Manžel mě opustil jako 
poslední,“ vypráví paní Marie ve svém 
obýváku, kde visí zvětšené fotografie 
všech jejich nejbližších. „Kdybych na 
to pořád myslela, asi bych zešílela. Člo-
věk to musí házet za hlavu, aby mohl žít 
dál,“ dodává skromná paní, která našla 
oporu v rodině svého bratra.

Marie Stypková

Podle vedoucího oddělení civilně 
správních činností ÚMOb Slezská Os-
trava Karla Kosmáka se jejich počet blíží 
dvěma stům. 

„Černé skládky vznikají hlavně v říd-
ce obydlených lokalitách, které přímo 
vybízejí k jejich zakládání. Mezi ty nej-
větší patří skládky na Lihovarské ulici 
v Kunčičkách, na Žižkově a Kotalově 
ulici v Hrušově a kolem ulic Šenovská 
a Zvěřinská ve Slezské Ostravě,“ vyjme-
noval Kosmák. Dodal, že černé skládky 
vznikají i na mnoha dalších místech. 

Nejen úřad, ale i slezskoostravští měst-
ští strážníci tvrdí, že dopadnout pachate-
le je velmi problematické. „Na skládkách 
občas najdeme tiskopisy na konkrétní 
jméno, to však není důkaz, že pachate-
lem je právě tato osoba,“ řekl zástupce 
velitele spádové služebny Městské poli-
cie Slezská Ostrava Dalibor Fizia. 

Boj černým skládkám vyhlásila zdejší 
radnice například loni na podzim. „Přes-
tože jsme třeba ze skládky na Šenovské 
vyvezli i šest velkokapacitních kontejne-
rů odpadků, za pár týdnů bylo vše při sta-

rém,“ řekl starosta obvodu Antonín Maš-
talíř. Radnice ve Slezské Ostravě se této 
problematice věnuje společně s městskou 
policií velmi intenzivně a pravidelně. 
„Ročně se nám podaří odhalit a potrestat 
padesát až šedesát procent nahlášených 
pachatelů. V žádném případě se nejedná 
jen o fyzické osoby, ale i o drobné živ-
nostníky, kteří vyvážejí na odlehlá místa 
hlavně stavební suť a další nepotřebný 
komunální odpad,“ dodal Kosmák.

Podle Dalibora Fizii je přitom zaklá-
dání černých skládek zcela zbytečné. 
„Lidé mají možnost vyvézt vše nepotřeb-
né zdarma do sběrných dvorů, kterých je 
na území Slezské Ostravy několik. 

V souvislosti s touto problematikou 
řešila Městská policie ve Slezské Ostravě 
od počátku roku už 359 událostí, a to ve 
spolupráci se společností OZO Ostrava, 
s občany a také v rámci výkonu služby. 
K řešení problémů přispívají nemalou 
měrou i okrskáři. Podle Dany Klišové 
z Městské policie Ostrava lidé stále ne-
vědí, že si mohou bližší informace k od-
vozu odpadu zjistit buď na bezplatném 

telefonním čísle 800 159 238 společnosti 
OZO Ostrava nebo přímo na jejich inter-
netových stránkách www.ozoostrava.cz. 

„Případné poplatky spojené s likvida-
cí odpadů jsou totiž mnohonásobně niž-
ší než sankce, které hrozí ve správním 
řízení, kde se může pokuta vyšplhat až 

na padesát tisíc korun,“ zdůraznila Kli-
šová s tím, že na výše uvedených strán-
kách si občané mohou rovněž zjistit, ve 
kterých místech se nachází velkoobje-
mové kontejnery a které odpady budou  
odváženy.

(sy)

MíSto ke hraní? / Tak to vypadá na Riegrově ulici v Hrušově. Na snímku 
malá Anežka, která nám kousek od svého domu zapózovala. Jakýkoli další 
komentář je v tomto případě zcela zbytečný.  Foto / Marie Stypková
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Černé skládky — černá můra pro Slezskou
Slezská Ostrava / Vzhledem k obrovské rozloze městského obvodu Slez-
ská Ostrava (ÚMOb), která tvoří zhruba třetinu celého území Ostravy, se 
městský obvod Slezská Ostrava dlouhodobě potýká s množstvím černých 
skládek na svém území.

Noc před prvním májem 
má nejen jeden, ale hned několik 
názvů. Křesťané ji nazývají filipoja-
kubskou nocí, v souvislosti s rejem 
čarodějnic hovoříme o Valpuržině 
noci, staří Keltové slavili v tuto noc 
svátek ohně Beltain. Tato noc je ma-
gická, plna čar a kouzel. Země a pří-
roda se již naplno probouzí k životu 
a pradávná životodárná síla v podobě 
ohně nemá v tuto noc pouze očistnou 
a ochrannou moc, ale je naplněním 
plodnosti a životní síly. Oheň „ne-
spaluje“ pouze neduhy a choroby, ale 
také nečisté a temné myšlenky, které 
nedávají průchod novému a čistému 
životu. Ve Slezsku je tato noc spojena 
se zázračnou mocí všech bylinek, kte-
ré byly natrhány na mezích a stráních 
ještě před východem slunce. Zvláštní 
a nejcennější ze všech byla „zelinka 
přiďkumě,“ která přivábila každého 
synka a každá děvucha, i kdyby prý 
pěkná nebyla, pokud by ji při sobě no-
sila, pak se určitě do roka vdala. Ze-
linka přiďkumě – (přijď ke mně) kve-
te však pouze o filipojakubské noci… 
a má jedinou chybu – ve skutečnosti 
vůbec neexistuje, je smyšlená.

K noci se však dnes váží především 
mnohé pověry o čarodějnicích, spo-
jené s jejich rejem, sletem a nakonec 
i s jejich upálením. Úkolem každé 
správné hospodyně i hospodáře tak 
bylo připravit se na tuto noc tak, aby 
mohl být ochráněn nejen všechen je-
jich majetek, tedy dům, dobytek i hos-
podářství, ale také oni samotní. Dveře 
domu měly být označeny křížem, dům 
měl být vykropen svěcenou vodou. 
Ochrana mohla být i prozaická, tak 
např. před vrata domu i chlévu bylo 
dobré nasypat řezanku a položit narý-
pané drny, pod které se dávala vejce. 
Čarodějnice před svým vstupem do 
domu či chléva musela chuděra všech-
na stébla přepočítat, což jí mohlo trvat 
až do rána, kdy její moc pominula. 
Také se před vrata a na dvůr zapicho-
valy pruty a pichlavé trní, o které by 
se mohla čarodějnice poranit, nebo se 
na ochranu před nimi také zapichovaly 
vidle a košťata. Z domu se nesměl od-
nést žádný předmět, protože by do něj 
mohla vstoupit temná magická moc. 
To nebylo vše. Aby byly čarodějnice 
skutečně zahnány, práskali muži na 
návsi bičem a stříleli z pušek. Mladíci 
při večerních a nočních ohních zapa-
lovali košťata a vyhazovali je do výš-
ky nejen proto, aby viděli čarodějnice 
v povětří, létající na svých košťatech, 
ale aby je také případně mohli srazit 
k zemi a zneškodnit. 

Co je však důležité – dnešní „pále-
ní“ či „upalování“ čarodějnic není až 
tak zcela přesné – čarodějnice totiž 
upálit nejde (zlo nelze zcela zlikvi-
dovat), můžeme je pouze zastrašit, 
přelstít nebo nejčastěji odehnat. 
 PhDr. Miriam Prokešová

editorial

Heřmanice /  Život se s nimi rozhodně nemazlil, a přesto se dokážou přes všechno zlé, co zažily, radovat. Osud 
jim připravil nejednu těžkou překážku, přesto nepropadly nicotě a depresi. Řeč je o ženách, které tráví svůj pod-
zim života v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Heřmanicích.  

Městský obvod Slezská Ostrava spravuje Dům s pečovatelskou službou 
(DPS) na Hladnovské ulici v Muglinově, kde je celkem 107 bytů. V deva-
desáti dvou žijí senioři, dalších patnáct bytů slouží klientům Ústavu sociální 
péče Čtyřlístek jako chráněné bydlení. 

Další čtyři bytové domy (DPS) jsou na Heřmanické ulici ve Slezské Ostra-
vě. V nich je k dispozici 63 bytových jednotek, z toho 24 bytů   1+1.

DOMOV / Paní Markéta Halušková je elegantní všude a za všech okolností.

Radují se, přestože se s nimi život nemazlil

Uvnitř najdete:
 Heřmaničtí  
myslivci se činí  str. 2
 Slezská pomohla  
tvůrčí dílně str. 3
 Dotazník k pískovištím  
v Muglinově  str. 4
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Tarif ODIS 
platí na dalších 
příměstských linkách

Ostrava / Od 1. dubna 2008 byly 
do integrovaného dopravního 
systému ODIS zapojeny auto-
busové linky spojující Ostravu 
s Orlovou a Bohumínem. Jedná 
se o dvě autobusové linky do-
pravce Connex Morava a.s. a čty-
ři linky dopravce ČSAD Kar- 
viná a.s.

Linky Connex Morava a.s.

Linka č. 591 – ÚAN – Budouc-
nost – Hlavní nádraží – Sad B. 
Němcové – Bohumínská – Na Liš-
čině – Důl Heřmanice – U Dvo-
ra – Rychvald, zámek a dále přes 
Rychvald do Orlové

Linka č. 592 – ÚAN – Budouc-
nost – Jirská osada – Sad B. Něm-
cové – Bohumínská – Na Liščině 
– Důl Heřmanice – Rychvald, zá-
mek a dále přes Rychvald a Dolní 
Lutyni do Dětmarovic

Na obou linkách platí Tarif 
ODIS jak pro dlouhodobé časové 
jízdenky ODIS (platné v přísluš-
ných zónách), tak i pro krátkodobé 
a 24hodinové jízdenky. Nástup do 
vozidel je povolen pouze předními 
dveřmi, cestující se při nástupu 
prokazuje řidiči platnou jízdenkou 
nebo si ji u něj zakoupí. Takto za-
koupená jízdenka je přestupná na 
další linky ODIS v rámci její zó-
nové a časové platnosti. Zapojení 
linek do jednotného tarifního sys-
tému zlepší dopravní obslužnost 
v oblasti Starého Dvora a okolí 
Dostálovy ulice v Heřmanicích 
(zastávky U Dvora a Rychvald, 
zámek).

Linky ČSAD Karviná a.s.

Linka č. 870559 – Nám. J. Ga-
garina – Ústřední hřbitov – Hra-
nečník – Radvanice, škola – Pet-
řvald, Hedvika a dále přes Petřvald 
do Orlové (vybrané spoje jedou 
z ÚAN)

Linka č. 870562 – Nám. J. Ga-
garina – Důl P. Bezruč – ZOO – Na 
Jánské – U Pumpy – Michálkovi-
ce – Eldorádo a dále přes Rychvald 
do Orlové

Linka č. 870576 – ÚAN – Most 
Pionýrů – Kamenec – Mexiko 
– Hrušovské mosty – Žižkova – 
Vrbice, jezero a dále přes Vrbici 
a Pudlov do Bohumína

Linka č. 870590 – NH jižní 
brána – NH hl. brána – NH jídelna 
– NH vys. pece - NH Zářičí – Petř- 
vald, Hedvika a dále přes Petřvald 
do Orlové

Na uvedených linkách lze ces-
tovat pouze na dlouhodobé časové 
jízdenky ODIS (platné v přísluš-
ných zónách) a 24hodinové jízden-
ky ODIS. Na jednotlivé jízdenky 
lze cestovat výhradně v tarifu do-
pravce, krátkodobé jízdenky ODIS 
zde neplatí. Nástup do vozidel je 
povolen pouze předními dveřmi.

Jízdní řády a další informace 
naleznete na internetových strán-
kách www.kodis.cz nebo volejte 
Infocentrum ODIS, 
tel. 596 941 108.

Ing. Martin Dutko
Koordinátor ODIS s.r.o.

„Kvalitní ubytovací a stravovací 
služby poskytla našemu kurzu horská 
chata Kazmarka, jejíž personál vytvo-
řil dětem i pedagogům velice dobré 

podmínky. Pro výuku snowboardin-
gu, sjezdového i běžeckého lyžování 
jsme měli k dispozici perfektní záze-
mí, konkrétně pět upravených sjez-

dovek s různým stupněm náročnosti, 
možnost večerního lyžování a čtyři 
kilometry preparovaných běžeckých 
stop. Třešičkou na dortu byly ideál-
ní sněhové podmínky srovnatelné 
s podmínkami v alpských střediscích 
zimních sportů,“ vyjmenoval pozitiva 
ředitel školy František Vrána. 

Dodal, že lyžařské a snowboardo-
vé výkony dětí byly průběžně doku-
mentovány digitální kamerou, aby 
mohly být večer odborně posouzeny 
na společných posezeních dětí a kan-
torů v kulturní a výukové místnosti 
chaty. „Také zábavné večerní progra-
my dětí byly velice pestré. Nechyběly 
různé hry, soutěže, kvízy a pochopi-
telně velice oblíbené diskotéky,“ do-
plnil ředitel s tím, že děti jen nerady 
opouštěly místo pod Pradědem.  (sy)

A co bude následovat? Už 10. května 
se na myslivecké chatě v Heřmanicích 
uskuteční veřejný otevřený závod ve 
střeleckých soutěžích, kdy dospělí budou 
střílet z brokovnice, děti ze vzduchovky, 
a to na pevný i pohyblivý cíl. Součástí 
akce bude smažení vaječiny. Další vel-
ká akce je připravena na 19. červenec. 
Jedná se o Velkou cenu Heřmanic, kdy 
se v areálu myslivecké chaty uskuteční 
střelecká soutěž jednotlivců o putovní 
pohár. Jak sdělil místopředseda Mysli-
veckého sdružení Heřmanice Radovan 
Šmíd, tuto akci navštěvují nejlepší střelci 
brokových disciplín v České republice. 
Největší akce roku – Střelecká soutěž 
družstev – vypukne 19. srpna. 

„Soutěžící i návštěvníci si přijdou be-
zesporu na své, protože chybět nebude 
ani tradiční zvěřinová kuchyně a další 
doprovodné akce,“ sdělil Šmíd s tím, že 
o všechny tyto akce je velký zájem nejen 
z řad myslivců, ale i široké veřejnosti. 

O tom, že heřmaničtí myslivci se 

opravdu činí, svědčí i práce, kterou 
dobrovolně vykonávají. 

„Na krmnou sezonu se nám podaři-
lo zajistit dostatečné množství krmiva, 

které bylo zakoupeno buď za peníze 
místního sdružení nebo ze sponzor-
ských darů. Od Na základy do posypů 
jsme rozvezli čtyři tuny kvalitního po-
zadku a na poli u Marnoty jsme osa-
dili pět hektarů kukuřice, která nebyla 
sklizena a zůstala na poli celou zimu,“ 
vyjmenoval Radovan Šmíd.

Dodal, že plán odlovu srnčí zvěře 
činil dvaadvacet kusů, odloveno bylo 
osmnáct. „Šest kusů bohužel srazila 
auta,“ dodal Šmíd. 

Pokud jde o další zvěř, heřmaničtí 
myslivci loni odlovili 35 zajíců, 85 
bažantů, 63 holubů hřivnáčů, 226 
kachen březňaček, 23 lysek černých 
a 10 hus velkých.

Maso ze srnčí zvěře bylo použito 
na akce myslivců a darováno členům, 
kteří oslavili životní jubileum. 

Myslivci v Heřmanicích si loni po-
svítili i na škodnou. Ulovili 30 lišek, 
5 kun a 14 strak.  

Členové heřmanického myslivec-
kého sdružení loni odpracovali 5826 
hodin. Svou činnost vykonávají na 
necelých 1 200 hektarech, kde je 
rozmístěno 28 krmelců a 41 zásypů. 
„Honitba se oproti předchozím letům 
mírně zmenšila kvůli výstavbě dál-
nice,“ upřesnil Šmíd a dodal, že v le-
tošním roce chtějí heřmaničtí mys-
livci provést celkovou rekonstrukci 
místnosti předsálí na myslivecké 
chatě. 

(mars)
NADŠENÍ / Myslivci z Heřmanic dostali vyznamenání za zásluhy o rozvoj 
myslivosti. Foto/MS Heřmanice

ZÁŽITKY / Na lyžák pod Pradědem žáci Základní školy Pěší hned tak neza-
pomenou.  Foto/archiv školy

JARO / V ZŠ na Chrustově ulici se konal Květinkový bál.  Foto / archiv

Heřmaničtí myslivci se činí
Heřmanice / Heřmaničtí myslivci připravili i pro letošní rok řadu velmi 
zajímavých akcí. Už tradičně započali svou sezonu dvanáctým ročníkem 
mysliveckého plesu v Kulturním domě Michálkovice. 

Slezská Ostrava /  Aprílové počasí je 
velice proměnlivé, pohoda se střídá 
se sněhovými přeháňkami, ale příro-
da se již připravuje na jarní pučení. 

Toto období je jak dělané pro Květin-
kový bál, který připravily paní učitel-
ky prvního stupně Základní školy na 
Chrustově ulici ve Slezské Ostravě pro 
děti první až páté třídy a jejich kama-
rády z mateřských škol koncem března 
v Kulturním domě Ostrava-Heřmanice. 

Celým bálem se proplétaly kytičky, 
květinky a děti. Sál byl vyzdoben jarní-
mi květy, paní učitelky byly přestrojeny 
za květinové víly a všemu tomu víření 
vládla postava Tety Poplety, která ele-

gantně prováděla zúčastněné celým pro-
gramem. Hudební bloky se střídaly se 
soutěžemi a k vrcholům večera patřilo 
pásmo lidových tanců, které předvedli 
chlapci a děvčata z tanečního kroužku. 

„Bál měl vše, co má dětská akce 
mít. Soutěže se sladkou odměnou, 
bohatou tombolu a bufet plný dobrot. 
Největšímu zájmu se těšil vlastnoruč-
ně upečený a jarně nazdobený perník. 
Dostavilo se mnoho dětí i s rodiči 
a všichni se výborně bavili. Příští rok 
bychom chtěli tuto akci pořádat ve 
větším měřítku spolu s mateřskými 
školami,“ řekl ředitel školy Radim 
Motyčka.  (rm)

Slezská Ostrava / Mezinárodní den 
vody připadá na popud OSN na 
22. března. Voda spolu s ovzduším, 
energií a výživou je pro život na Zemi 
nezbytná. Je tedy na světě vody dost?

Na tuto a další otázky se snažili od-
povědět žáci a učitelé Základní školy 
Bohumínská ve Slezské Ostravě. 

Formou pohádky se žáci vydali za 
tajemstvím vody, k čemuž jim pomo-
hl projekt „Putování za kapkou vody“, 
který vypracovala paní učitelka Věra 

Kozubová a realizovala s vyučujícími 
a žáky 1. a 2. stupně školy. 

„Žáci zkoumali vodu a její vlastnos-
ti z různých hledisek a také z pohledu 
různých vědních oborů. Ti nejmen-
ší se dostali cestou poznání k obje-
vům života u rybníka a v moři. Malí 
průzkumníci 4. a 5. tříd se vydali za 
poznáním pomocí křížovek, testů, 
hádanek a pokusů. Práci si zpestřili 
zpěvem, čtením pohádek o vodě a na 
závěr si mohli vyzkoušet zajímavé 

pokusy,“ popsala učitelka Jana Pěčko-
vá a dodala, že skutečnými objeviteli 
velkého poznání o vodě se stali žáci 6. 
až 9. ročníku. „Mohli si vytvořit čtyř-
členné týmy bez ohledu na ročník a tří-
du a ty pak mezi sebou soutěžily o co 
největší počet bodů v podobě vodních 
kapek. Na jednotlivých stanovištích si 
skupiny zvolily obtížnost úkolů a čle-
nové skupin hledali informace o vodě, 
zpracovávali je, zamýšleli se, objevo-
vali. Pomocníkem na cestě za pozná-

ním o vodě byl internet, kniha, mapy, 
chemické a fyzikální aparatury. Své 
práce doplnili ilustracemi,“ doplnila 
paní učitelka s tím, že na jednotlivých 
stanovištích si pak mohli žáci praktic-
ky ověřit získané vědomosti formou 
experimentu a výsledky a odpovědi na 
otázky zaznamenávali do předem při-
pravených zápisníků. 

Vítězné skupiny byly oceněny di-
plomem a všichni zúčastnění obdrželi 
sladkou odměnu.  (pej)

Přednášeli 
pro radost
Slezská Ostrava / Občanské sdru-
žení Oříšek a Základní škola Těšín-
ská 98 ve Slezské Ostravě uspořá-
dali koncem března městské kolo 
v recitační soutěži pod názvem 
Rádi recitujeme. Soutěže se zú-
častnili nejen žáci ze ZŠ Těšínská, 
ale i ze ZŠ kap. Vajdy, ZŠ Ibseno-
va a ZŠ Železárenská. Akce byla 
podpořena dotací města Ostravy. 
Všichni účastníci předvedli velmi 
dobré výkony a porota měla těžké 
rozhodování při rozdělování bodů. 
Žáci byli se svými výkony spokoje-
ni a každý si odnesl alespoň malou 
odměnu. První tři místa byla navíc 
odměněna hodnotnými cenami. 
V tuto chvíli se všichni soutěžící už 
těší na příští rok, kdy se zase utkají 
v recitační soutěži.  (red)

Lyžák pod Pradědem se vydařil
Muglinov / Na velice zdařilý a pohodový „lyžák“ budou dlouho vzpomínat 
žáci a učitelé Základní školy na Pěší ulici v Muglinově. Ten se uskutečnil 
poslední březnový týden v malebném a romantickém údolí Karlova pod 
Pradědem v Jeseníkách. 

Žáci putovali „za kapkou vody“

Děti a Květinkový bál…



Učitelé na Slezské slavili svátek
Slezská Ostrava / I letos byli ře-
ditelé všech základních a mateř-
ských škol pozváni u příležitosti 
Dne učitelů na slavnostní oběd. 
Tentokrát se sešli v jedné z hospů-
dek na proslulé Stodolní ulici, aby 
si popovídali nejen o škole.  (bg)
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Městská policie 
Muž kradl  
na hřbitově
Heřmanice / Na 
muže, který se 
v polovině břez-
na podezřele po-
hyboval mezi hroby na hřbitově 
v Heřmanicích byli upozorněni 
slezskoostravští městští strážníci. 
Ti se na místo okamžitě rozjeli. 
„Na místě jim muž, který je kon-
taktoval, sdělil, že viděl, jak po-
dezřelý zcizil z jednoho z hrobů 
kovovou vázu,“ popsala mluvčí 
Městské policie Slezská Ostrava 
Dana Klišová s tím, že hlídka po-
sléze u podezřelého našla ukrade-
nou vázu, kterou chtěl neznaboh 
zpeněžit ve sběrně druhotných 
surovin. 

Strážníci pomáhali hledat 
zraněného muže
Slezská Ostrava / Na zraněného 
muže, který se měl nacházet v oko-
lí kolejiště ve Slezské Ostravě, byli 
30. března ráno upozorněni ostrav-
ští zdravotničtí záchranáři, kteří 
okamžitě vyjeli na místo. Muže ale 
nenašli, proto požádali o pomoc 
městskou policii, která zná lépe 
jednotlivé lokality. Strážníci zhru-
ba po čtyřiceti minutách zraněného 
skutečně nalezli. Pětasedmdesátile-
tý muž byl při vědomí a hlídce sdě-
lil, že upadl na zem a není schopen 
se pohnout. „Dodal, že se nemohl 
dovolat pomoci, proto zde leží již 
delší dobu. Na místo byla ihned 
přivolána rychlá záchranná služba, 
která ho převezla do nemocnice,“ 
řekla Dana Klišová ze služebny 
MP Slezská Ostrava. 

Hlídka následně zjistila, že muž 
je pohřešován rodinou, která měla 
vzhledem k jeho zdravotnímu sta-
vu obavy o jeho život, a nevrácení 
muže domů oznámila Policii ČR. 
Z tohoto důvodu byla o celé udá-
losti vyrozuměna i policie.

Vyhazovali odpad za bývalou 
chemičkou
Heřmanice / Díky všímavému ob-
čanu se dne 31. 3. 2008 podařilo 
strážníkům přistihnout tři muže, 
kteří v Ostravě-Heřmanicích vyha-
zovali z nákladního vozidla odpad 
za areálem bývalého výrobního 
podniku. Jednalo se o staré dřevě-
né trámy, dveře, dětský kočárek, 
pletivo, lepenku apod. Jednání 
mužů bylo oznámeno příslušnému 
správnímu orgánu pro podezření 
ze spáchání přestupku.  (red)

Pravidelných schůzek se účastní 
sociální pracovník městského úřadu, 
terénní pracovníci, zástupci Renar-
kornu, sdružení Vzájemné soužití, 
někdy i zástupci škol a také vrchní 
inspektor obvodního oddělení Policie 
České republiky Jaroslav Prokopec.

„Na těchto schůzkách se vždy hod-
notí aktuální situace v té které části na-
šeho městského obvodu. Nedávno jsme 
řešili situaci na Zárubku. Tamní lidé 
si stěžovali na nedostatek kontejnerů. 
Chtěli totiž udělat ve svém okolí pořá-
dek, ale neměli kam dávat odpadky. Na 
schůzkách řešíme také další problémy, 
například starší lidé mají často konflik-
ty s mladší generací, jiní nás zase upo-
zorňují na to, že opuštěné a zdevasto-
vané domy ohrožují jejich bezpečnost,“ 
vyjmenoval některé z diskusních témat 
Prokopec. Dodal, že je velmi potěšitel-
né, že lidé chodí na tato setkání dobro-
volně a sami nabízejí řešení.  (sy)

Tři roky fungovala Tvůrčí dílna 
pro všechny v prostorách Českého 
rozhlasu. Vznikla poměrně kuriózně. 
„Vyhrál jsem soud o honorář za pou-
žití svého výtvarného díla v reklamě. 
K vysouzenému honoráři jsem dostal 
i nějaké úroky z prodlení, a protože 
jsem měl pocit, že si je nezasloužím, 
rozhodl jsem se, že je použiji na vy-
budování malé výtvarné školy. Moje 
žena Marcela po ní totiž vždycky 
toužila,“ vypráví ostravský výtvarník 
Oldřich Pelikán. 

A tak se také stalo. Do výtvarné 
třídy v budově Českého rozhlasu se 
velmi brzy naučila chodit dítka školou 
povinná, rodiče s dětmi i důchodci. 
„Mnohokrát mi hlavně ti starší lidé ří-
kali, že jim malování pomáhá vyrovnat 
se s těžkostmi života, třeba se ztrátou 
životního partnera. Měl jsem tu klu-
ky, co se připravovali na vysoké školy 
s výtvarným zaměřením, ale také jed-
nu mladou černošku, co se výtvarnou 
tvorbou pomáhala zbavovat drogové 
závislosti,“ vypráví Pelikán. 

Tvůrčí dílna neměla zpočátku žád-
ná pevná pravidla a cena jedna ko-
runa byla pouze symbolická. Později 
se platilo za hodinu dvacet korun, 
v současnosti je vstupné o deset korun 
vyšší. Tato částka sice nepokryje ani 
náklady na barvy, ale na druhé straně 
si ji mohou dovolit i penzisté, lidé bez 
práce nebo děti, jejichž rodiče na tom 

nejsou finančně zrovna nejlépe. Tedy 
přesně ti, kteří potřebují najít smys-
luplnou aktivitu. Tvůrčí dílna se tak 
stala i místem psychické terapie. 

Problém však nastal, když se v Čes-
kém rozhlase zvedly náklady za pro-
najaté místnosti. Peníze z vyhraného 
soudního sporu se už stačily rozkutálet 
a Oldřich Pelikán nevydělával na svých 
výtvarných aktivitách tolik, aby mohl 
dílnu nadále dotovat. Tvůrčí dílna pro-
to Český rozhlas musela opustit. 

„Že Tvůrčí dílna končí, jsme se 
dozvěděli z novin a zdálo se nám, 
že je škoda, aby něco tak užitečného 
přestalo fungovat,“ vysvětluje Radek 
Hradil, obchodní ředitel spořitelního 
a úvěrního družstva Unibon. Peliká-
novi nabídl finanční dar na zaplace-

ní ročního nájmu, pokud si sežene 
nové prostory. „Myslím, že je morál-
ní povinností silných firem pomáhat 
podobným aktivitám a tato se nám 

zdála opravdu příhodná,“ dodal Hra-
dil. Jenže ani shánění vyhovujících 
prostor nebylo zrovna jednoduché. 
Po celý následující rok tak dílna pře-
chodně sídlila v Třebovicích. „Jezdili 
tam hlavně starší lidé. A když se vám 
ten kus od tramvaje dobelhá babička 
o berlích, aby mohla hodinku malo-
vat, tak vás to donutí zabojovat,“ vy-
světluje Pelikán, proč to nevzdal. 

Prostory v budově na Dědičné ulici 
nakonec uvolnil městský obvod Slez-
ská Ostrava. K pomoci se připojilo 
grantem i město, další místnost nabídl 
také obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz, a tak dnes tvůrčí dílna funguje 
nejen ve Slezské Ostravě, ale také 
v centru města na Jízdárně. Od pon-
dělí do středy se maluje každé odpo-

ledne na Slezské, v úterý a ve středu 
dopoledne a ve čtvrtek odpoledne na 
Jízdárně. 

 „Prostory, v nichž dnes Tvůrčí díl-

na sídlí, jsou ostatně jako stvořené pro 
nějaké kulturní aktivity, které určitě 
rádi využijí i občané našeho obvodu, 
takže taková pomoc má určitě smysl. 
A taky jsem rád, že se svou hřivnou 
přispěla i silná firma. Kéž by bylo 
takových mecenášů více,“ zhodnotil 
Maštalíř. Marie Stypková

PRyč S NUdOU / Na snímku čtyřiašedesátiletý Ladislav Majer.  Foto/Archiv

Zachránili „dílnu pro všechny“
Slezská Ostrava / Od začátku letošního roku v Ostravě opět naplno funguje 
výtvarná Tvůrčí dílna pro všechny. Po roce, kdy byla vystěhována do Třebo-
vic a kdy se potácela na hranici vlastní existence, jí pomohl zachránit měst-
ský obvod Slezská Ostrava a spořitelní a úvěrní družstvo Unibon. 

Tvůrčí dílnu pro všechny dosud 
navštívilo 557 zájemců, z toho 
308 žáků 22 škol. Kromě dětí, 
studentů a dospělých v produk-
tivním věku navštěvuje dílnu 
také 36 důchodců a 26 rodin.

Občané žádají potvrzení, aby neplatili u lékaře
Slezská Ostrava / Téměř sedmnáct set potvrzení, která osvobozují od placení regulačních poplatků u lékařů, 
v lékárnách a zdravotnických zařízeních, vydal odbor sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. 

Takové potvrzení úřad vydává občanům a společně posuzovaným osobám, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné 
nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc). 

„Toto potvrzení nelze vydat občanům pobírajícím pouze dávky důchodového pojištění či dávky státní sociální pod-
pory,“ zdůraznil vedoucí odboru sociálních věcí Zdeněk Matýsek. Dodal, že jako doklad pro osvobození od platby 
regulačních poplatků může kromě potvrzení sloužit také rozhodnutí nebo oznámení o dávkách pomoci v hmotné nouzi, 
nesmí však být starší třiceti dnů.  (mars)

O problémech jednají společně

Posvítí si  
na potkany
Ostrava / Ostrava se chystá na ce-
loplošnou deratizaci. důvodem je 
skutečnost, že se v moravskoslez-
ské metropoli už několik let potka-
ni hromadně nehubili. Podle hygi-
eniků jsou problémy se škůdci ve 
všech větších městských obvodech, 
proto doporučili primátorovi Os-
travy vyhlášení deratizace plošné.

Hygienici upozorňují na špatnou 
situaci již několik let. I proto oznámi-
li už loni ostravskému magistrátu, že 
by bylo žádoucí provést celoplošnou 
deratizaci, protože lokální opatření 
se míjejí účinkem. Podle hygieniků 
jsou problémy hlavně ve velkých ob-
vodech, jako jsou Moravská Ostrava 
a Přívoz, Slezská Ostrava, Jih a Po-
ruba, a to zejména v problémových 
místech, kde je nepořádek a kde zů-
stávají zbytky potravy. Podle derati-
začních firem jsou potkani ve městech 
celoročním problémem, a pokud se 
nedělá dostatečná prevence, množí se 
velmi rychle. Jejich počet narůstá ge-
ometrickou řadou. Samička potkana 
je březí 21 dnů a ročně může mít až 
osmdesát mladých.

Vyhláška nařizující provést derati-
zaci by mohla být hotova ještě v dub-
nu. Nařízení pak ještě musejí schválit 
orgány města. Poté bude povinností 
všech soukromých vlastníků provést 
ve svých objektech deratizaci. Každý 
vlastník objektu si bude muset na své 
vlastní náklady objednat specializo-
vanou firmu, která deratizaci prove-
de. Postupovat by se mělo v několika 
etapách, zřejmě z kraje města do jeho 
středu.

Hygienici budou mít možnost celý 
proces kontrolovat.  (mars)

Slezská Ostrava/ Společná setkání s občany, kteří žijí v okrajových částech 
Slezské Ostravy, se konají v tomto městském obvodu pravidelně. Lidé upo-
zorňují na problémy, které je obtěžují, zároveň však hledají řešení.

ŘEŠENÍ / Společná setkání občanů z okrajových částí Slezské Ostravy se zástupci 
policie, radnice a dalších k tomu určených organizací se konají pravidelně jednou za 
měsíc.  Foto / PČR SO

Májové posezení s hasiči
Heřmanice / Na Májové posezení 
s hasičskou soutěží zvou širokou 
veřejnost heřmaničtí dobrovolní 
hasiči. Akce se koná 3. května od 15 
hodin u Hasičské zbrojnice v Heř-
manicích.   (red)



Chcete pro své děti bezpečné pískoviště?
Dotazník pro roDiče Dětí
Tento dotazník se týká úpravy devíti pískovišť na sídlišti v Muglinově. 

Městský obvod Slezská Ostrava zajistil zpracování záměru regenerace tohoto sídliště, který řeší 
novou koncepci dětských hřišť. V současné době se připravují podklady pro studii, realizace bude 
následně zajištěna z dotačních titulů. 

Současná pískoviště ani herní prvky neodpovídají příslušným normám. Z tohoto důvodu navrhu-
jeme, do doby této realizace, některá „hřiště“ zrušit a některá opravit.
- Myslíte si, že na sídlišti v Muglinově by se měla zrušit některá pískoviště s herními prvky? 

Kolik a proč?
- Ve kterých lokalitách by měla pískoviště zůstat, v jakém počtu? Jste zastánci menších nebo 

větších pískovišť? 
- Jaký způsob byste zvolili, aby byla pískoviště pro děti opravdu bezpečná?  
- Měly by být součástí těchto pískovišť i další herní prvky, jako průlezky, skluzavky, houpač-

ky apod.?
Výsledek této ankety bude jeden z podkladů pro následné rozhodnutí městského obvodu ve věci 

dětských hřišť. 
Své odpovědi zasílejte na adresu: ÚmOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava  
e-mail: redaktor@slezska.cz, fax: +420 599 410 010

TITUL / Missákem ŠD se stal Michal Prošek z první třídy, který se stal záro-
veň nejsympatičtějším soutěžícím mezi chlapci.  Foto/ archiv ZŠ Chrustova
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 11. května 2008.
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 Otevření hradu doplní Harley 
Slezská Ostrava / Druhý ročník oje-

dinělé akce s názvem Harley na hrad se 
uskuteční 3. a 4. května v areálu Slez-
skoostravského hradu. Prohlídka auto-
mobilových a motocyklových veterá-
nů bude součástí tradičního Otevření 
hradu. Návštěvníci se mohou těšit na 
zajímavé akce, mezi nimiž nebudou 
chybět soutěže pro děti i dospělé, vy-
stoupení hudebních skupin Firezone, 
Pouze Znouze, Andy Marshall band 
nebo Ozzy Osbourne revival. 

Zájemci, kteří si nechtějí tuto podí-
vanou nechat ujít, mají dokonce mož-
nost postavit si v blízkosti místa akce 
stany. 

 Hradní slavnosti  
ke 4. výročí otevření hradu

Velkolepá show v podobě hradních 
slavností je připravena na 10. a 11. 
května v prostorách slezskoostravské-
ho hradu. Součástí bohatého programu 
bude jarmark, divadlo, zpěv, soutěže 
a různá představení. 

 Hrad bude patřit zamilovaným
Různá romantická zákoutí středově-

kého hradu budou patřit 20. května za-
milovaným k romantickým schůzkám. 
Hrad bude otevřen přes půlnoc v době 
plného úplňku, romanticky nasvícen 
a podkreslen hudbou. 

ZUŠ Edvarda Runda  
ve Slezské Ostravě zve na: 

 Koncert žáků školy 
Koncert nejúspěšnějších žáků školy, 

který je předposledním v řadě koncer-
tů pořádaných u příležitosti oslav sté-
ho  výročí založení školy, se uskuteč-
ní 30. dubna 2008 od 17 hodin v sále 
Knihovny města Ostravy. Na koncertě 

se posluchačům představí žáci hudeb-
ního oboru, kteří úspěšně reprezento-
vali školu v soutěžích, a to klavíristé, 
houslisté, violoncellisté, kytaristé, 
harfisté a komorní soubory. 

Škola každým rokem vyhlašuje 
a oceňuje ve spolupráci se Sdružením 
rodičů a přátel školy nejúspěšnější 
žáky školy ze všech oborů – hudební-
ho, tanečního a výtvarného.

 Závěrečný koncert  
ke stoletému výročí 

Ve spolupráci se slezskoostrav-
skou radnicí se 15. května uskuteční 
závěrečný koncert ke stému výročí 
založení školy. Akce začne v 17 ho-
din v sále radnice. Na koncertě, kte-
rý bude převážně věnován folkloru, 
vystoupí všechny hudecké muziky 
školy pod vedením umělecké vedou-
cí Jarmily Červenkové a taktéž Jazz 
combo Milana Straky.

 Taneční podvečer 
Taneční oddělení Základní umělec-

ké školy E. Runda se každý rok pre-
zentuje svým závěrečným tanečním 
vystoupením. Pokaždé probíhá ve 
spolupráci s Janáčkovou konzervato-
ří a Gymnáziem v Ostravě. Ani letos 
tomu nebude jinak. Vystoupení se 
uskuteční 30. května 2008 v 17 hodin 
v sále Janáčkovy konzervatoře a Gym-
názia v Ostravě. Na přípravě letošního 
vystoupení se podílely paní učitelky 
Ludmila Miencilová a Taťána Malíko-
vá a také žáci hudebního oboru. 

A na co se můžete těšit? Třeba na 
vystoupení hudecké muziky Šlahorek, 
dechový komorní soubor a pěvecký 
sbor pod vedením Jany Hájkové. Na 
tanečním podvečeru vystoupí taktéž 
bývalí žáci, kteří jsou nyní studenty 
Janáčkovy konzervatoře.  (red)

zveme vás

Heřmanice / Tradiční soutěž Miss, 
Missák 2008 Školní družiny při Zá-
kladní škole Chrustova v Ostravě- 
-Heřmanicích se uskutečnila 11. dubna. 
Soutěže se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, 
kteří navštěvují školní družinu. Jak sdělila 
vedoucí vychovatelka Dáša Žowliaková, 
soutěžících bylo celkem čtrnáct, z toho 
sedm dívek a sedm chlapců. „Starší žáci 
už byli takzvaně ,kovaní‘ v této soutěži, 
ale měli velkou konkurenci v tempera-
mentních prvňáčcích. Především chlapci 
šli s velkou odvahou a elánem do soutěže! 
O titul se ucházeli v různých disciplínách, 
jako zpěv, přednes nebo tanec,“ popsala 
Dáša Žowliaková. 

Bojovali o tituly Miss a Missák

Tradiční májová cyklojízda
Slezská Ostrava / Vedení městského obvodu Slezská Ostrava zve širo-

kou veřejnost na tradiční májovou projížďku na kolech, která se usku-
teční v pátek 16. května. 

Sraz bude u sokolovny v Kunčicích, kde proběhne od 9.00 do 9.30 hodin 
prezentace všech účastníků. Odtud se cyklisté vydají na Slezskoostravský 
hrad, dále k ZOO, Základní škole Chrustova směrem k sokolovně v Mugli-
nově, kam by měli dojet zhruba půl hodiny po poledni. Akce tím však ne-
skončí, protože zajímavý program bude pokračovat. Na zdejším asfaltovém 
hřišti se mezi sebou utkají úředníci slezskoostravské radnice v minikopané. 
Chybět nebude občerstvení. A nezapomeňte s sebou vzít správné cyklistické 
vybavení a hlavně dobrou náladu!  (red)

Ostrava / V zájmu dalšího zkvalitňo-
vání služeb nájemníkům je od začát-
ku letošního března nepřetržitě sedm 
dní v týdnu v provozu Havarijní linka  
840 11 33 44. Od loňského července, kdy 
linka vznikla, do konce letošního února 
vyřídily pracovnice na tomto čísle přes 
9 800 telefonních hovorů.

Společnost RPG Byty, s.r.o., vlastní 
a spravuje rozsáhlý bytový fond, jehož 
velká část se nachází také v městském 
obvodu Slezská Ostrava. Protože dříve 
museli nájemníci volat na různá telefon-
ní čísla jednotlivých dispečinků podle 
druhu závady, poruchy či havárie, byla 

zřízena Havarijní linka, kterou provozu-
je společnost RPG Služby, s.r.o., patřící 
rovněž do skupiny RPG Real Estate. Ná-
jemníkům tak stačí jedno telefonní číslo.

Jak sdělil Petr Handl, ředitel vnějších 
vztahů skupiny RPG Real Estate, operátoři 
této linky jsou připraveni přijmout jakékoli 
hlášení poruchy, závady či havárie týkají-
cí se kteréhokoli bytu či domu společnosti 
RPG Byty a zajistit vyřešení vzniklé situace.

Běžné dotazy týkající se bydlení v by-
tech RPG Byty je možno i nadále adre-
sovat na Zákaznickou linku 840 293 546,  
případně na e-mailovou adresu info@
rpgbyty.cz.  (red)

Výměna občanských průkazů
Ostrava / Platnost občanských 

průkazů bez strojově čitelných úda-
jů vydaných do 31. prosince 2003 
končí nejpozději 31. prosince 2008. 
Pro občany, kteří se narodili před 
1. 1. 1936, platí výjimka. Občanské 
průkazy, ve kterých mají vyznače-
nou dobu platnosti „bez omezení“ 
nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“, zůstávají nadále platné. 
Tato výměna občanských průkazů 
nepodléhá správnímu poplatku. 
Přijímací zkoušky 

V letošním školním roce vypisuje 
Základní umělecká škola E. Runda ve 
Slezské Ostravě opět přijímací zkouš-
ky. Uskuteční se ve dnech 9.–13. 6. 2008  
od 14 do 17.30 hodin, a to nejen v hlav-
ní budově školy na Keltičkově ulici 4, 
ale i v pobočce v Radvanicích na ulici 
Třanovského a v pobočce, která sídlí 
v ZŠ na Bohumínské ulici. Přijímáni 
budou žáci se zájmem o studium v hu-
debním, tanečním, výtvarném a lite-
rárně dramatickém oboru (herectví), 
který vede člen ostravského divadla 
Aréna Albert Čuba.
Ostravici odemykali vodáci

Slezská Ostrava / Ceremoniál, 
kdy se nechal bůh Neptun uprosit 
a otevřel řeku, se odehrál v sobotu 
12. dubna u soutoku řeky Ostravice 
s Lučinou. Vodáci poté Ostravici otes-
tovali na raftech, kajacích i kánoích. 

Nevlídné počasí, studený vítr 
a drobný déšť se odrazil na malém 
počtu diváků tradiční akce. „Počasí 
trochu návštěvníky odradilo, přesto 
si myslím, že těch dvě stě padesát 
lidí tady bylo,“ uvedl organizátor 
akce František Vyhňák ze spolku vo-
dáků Campanula. Otrlé vodáky však 
počasí nerozhodilo a někteří z nich 
se vrhli přímo do vln Ostravice. Dal-
ší raději použili připravené rafty. 
V první fázi lodě dojely do nedale-
kého Komenského parku, část z nich 
pak pokračovala až do polského Za-
bělkova.  (mars)

…měli byste vědět Slezská Ostrava dětem
Tak se jmenuje velkolepá akce nejen pro děti, ale i pro dospělé, kterou pro ně už 

tradičně připravuje slezskoostravská radnice. Vše vypukne 24. května v prostorách 
slezskoostravského hradu. Mezi největší letošní taháky bude bezesporu patřit vystou-
pení Bohuše Matuše a Dana Nekonečného, ale také vystoupení žongléřů a klaunů, 
lukostřelba, zábavné atrakce pro děti, vystoupení dětí mateřských škol a žáků Základ-
ní umělecké školy E. Runda ve Slezské Ostravě. Dospělí se mohou těšit na simulátor 
formule 1 nebo na arénu, v níž se mohou převtělit do zápasících gladiátorů. Chybět 
nebudou ani stánky s občerstvením a rukodělnými předměty. Bližší informace se 
zájemci dozvědí z plakátů, které budou vyvěšeny na celém území Ostravy.  (mars)

Ostrava / Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava přichází již po-
čtvrté s nabídkou letních táborů. Po dobu jejich trvání bude opět fungovat 
denní internetové on-line zpravodajství z dění na táborech včetně aktuál-
ních fotografií. 

NON STOP Havarijní linka RPG Byty

Je čas přihlásit dítka na tábor

Podrobnější informace o pobytech 
včetně přihlášek najdete na stránkách 
www.eico.cz  a www.tabor.eico.cz.

Na prázdniny 2008 jsou připrave-
ny Letní dětský tábor – Cesta za po-
kladem Lysé hory, který se uskuteč-
ní v termínu od 28. 7. do 3. 8. 2008 
v horském hotelu Liptov v obci Ostra-
vice. Děti budou v útrobách nejvyšší 
beskydské hory hledat tajemnou pod-
zemní jeskyni, kde je ukryt poklad 
zbojníka Ondráše. Tábor je vhodný 
pro všechny školní děti a stojí 2 900 
korun. Doprava dětí na tábor je zajiš-
těna objednaným autobusem po trase 
Ostrava – Klimkovice – Ostravice. 

V termínu od 9. 8. do 16. 8. mohou 

děti navštívit další tábor, tentokrát ve 
středisku Bílá Holubice v Moravici. 
Zde prožijí, ač se to zdá neuvěřitelné, 
celý rok během jediného týdne. Osla-
ví Masopust, Velikonoce, Halloween, 
dokonce i Vánoce. Tábor je vhodný 
pro děti od tří let v doprovodu alespoň 
jedné dospělé osoby (rodiče, praro-
diče), mladší děti lze vzít s sebou na 
základě individuální dohody i ceny. 
Cena pro dítě od 2 600 Kč, dospělá 
osoba 3 150 Kč. Doprava na tábor je 
individuální.
Bližší informace na: Eko-info cen- 
trum Ostrava, Chelčického 4, 702 00 
Ostrava, info@eico.cz , 603 357 645, 
723 553 391, 737 505 288.  (sy)

Blahopřání
V závěru měsíce března se dožila 

občanka Slezské Ostravy 
paní 

A n n A  J u r e č Ková
90 let.

K tomuto významnému životnímu 
jubileu Vám, paní Jurečková, přeje 

vedení radnice Slezské Ostravy  
pevné zdraví a mnoho krásně 

prožitých chvil v kruhu Vaší rodiny, 
přátel a známých.


