
ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava|ročník XVI | listopad 2008 | zdarma

zamyšlení

slovo starosty

Dušičky
Na Dušičky bývá již obyčejně zima 
a sychravo a mlha padá do kraje – 
jako kdyby chtěla ukrýt všechen 
smutek a bolest, který v tento den 
někdy již jen jako vzpomínka, znovu 
ožívá. Je to takový zvláštní den, za-
halený rouškou tajemství, rozžatých 
svící, s vůní přicházející zimy a pro-
křehlých rukou. 
Hořící svíce na hrobech našich ze-
mřelých jsou symbolem světla a zá-
roveň také života. Zapálíme-li svým 
blízkým na hrobech svíčku, dáváme 
tím najevo, že ještě pro nás neze-
mřeli, že „světlo“ jejich života ještě 
stále prosvětluje i nás samotné, že 
jsme si neustále, třebaže jen v mys-
lích a v srdci, ale přesto nablízku.
Památka zesnulých je starodávným 
svátkem, uctívaným v Evropě již 
od středověku, pravděpodobně od 
r. 998. S americkým haloweenem 
nemá nic moc společného a je ško-
da, že bývá v poslední době touto 
novou módou překrývána, protože 
je mnohem závažnější, oduševnělej-
ší a snad i významnější. 1. listopad 
jako svátek všech svatých předchází 
památce všech zemřelých a v mi-
nulosti bývávalo krásným zvykem 
v tento den na jejich počest rozhou-
pat a naplno tak nechat rozeznít 
všechny zvony kostelů v kraji.
Půlnoc před Dušičkami však byla 
v představách našich předků po-
měrně hodně přízračná, možná pro 
slabší povahy až děsivá. Dušičky to-
tiž mívaly podle starých pověr své 
vlastní půlnoční mše svaté. Shro-
máždily se z celého kraje ve svém 
kostele a každá si údajně zasedla 
do lavice tam, kde i za živa sedávala. 
Kněz vystoupil na kazatelnu a učitel 
usedl za varhany a prapodivná po-
božnost dušiček mohla začít.
A nejen to, také každý hřbitov měl 
vždy svého strážce. Na stráži stál 
vždy ten, kdo byl naposledy pocho-
ván. Tento poslední zemřelý hlídal 
hřbitov až do té doby, než jej vystří-
dal nově přicházející nebožtík. 
Ale počátek listopadu nebyl jen 
takto mlhavě a děsivě pochmur-
ný. Dušičky měly kromě rozžatých 
svící a vyzvánějících zvonů i svou 
další světlou stránku. Bylo to peči-
vo, které hospodyně pekly v někte-
rých obcích a dědinách ve Slezsku. 
Zvláštnímu pečivu se říkalo dušičky 
a rozdávalo se chudým, žebrákům, 
tulákům a jiným pocestným pro 
zpříjemnění života. 
Nemyslelo se tedy pouze na mrtvé… 
což je mimo jiné podstatou těch-
to dvou prvolistopadových svátků. 
 PhDr. Miriam Prokešová
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Volby do 
krajských zastupitelstev 
proběhly 17. a 18. i ve Slez-
ské Ostravě. Na rozdíl od 
některých jiných regionů 
zdejší občané nevolili svého 
senátora. 
K volebním urnám ve 27 volebních 
místech obvodu se dostavilo z 16 097 
oprávněných voličů 5971 z nich, což je 
37,09 procentní účast. Platných hlasů 
bylo 5897, tedy 98.83% všech ode-
vzdaných hlasů. Stejně jako v jiných 
obvodech i tady triumfovala ČSSD, 
která obdržela 2420 hlasů (41,03%). 
Druhou příčku obsadila ODS, které 
dalo svůj hlas 1783 voličů (30,23%). 
Třetí místo patří KSČM s 994 hlasy 
(16,85%) a čtvrté KDU-ČSL s 213 
hlasy (3,61%). Další strany  jako na-
příklad Osobnosti kraje získaly pouze 
2,39%, Strana zelených ještě méně 
(2,10%).
Pokud jde o preferenční hlasy, nej-
víc jich získal od slezskoostravských 
voličů hejtman Evžen Tošenovský 
(ODS) – 551, úspěšný byl také pri-
mátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) 
s 365 preferenčními hlasy. Špatně si 
nevedl ani lídr moravskoslezských 
sociálních demokratů Jaroslav Pa-
las (233), jednička na kandidátce 
komunistů Josef Babka (131) nebo 

náměstek ostravského primátora 
Lukáš Ženatý (104). Šéf lidovců Pa-
vol Lukša alias Robin Hood si nao-
pak vysloužil na Slezské jenom 26 
přednostních hlasů. 
Místostarostka Slezské Ostravy Hana 
Heráková (ODS) se umístila na cel-
kovém čtvrtém místě se 126 prefe-
renčními hlasy a veterinářku a zastu-
pitelku Barboru Jelonkovou (ČSSD) 
upřednostnilo 94 voličů. Počet prefe-
renčních hlasů dalších kandidátů byl 
mnohem nižší. 
Slezskoostravská ČSSD má poprvé 
v novodobé historii svého zástup-
ce v krajském zastupitelstvu. „Mám 
z toho obrovskou radost a paní Jelon-
kové upřímně gratuluji. Je to pro nás 
jakési morální vítězství a doufám, že 
paní doktorka prosadí stavbu kruho-
vého objezdu na Michálkovické ulici 
u Diskontu, na který už léta čekáme,“ 
řekl krátce po volbách starosta Slez-
ské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř 
(ČSSD). 
Za zcela hladký a bezchybný průběh 
voleb je nutno poděkovat hlavně de-
seti zaměstnancům Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava, kteří je jeden 
a půl měsíce intenzivně připravovali. 
Poslední volební komise odevzdala 
výsledky v sobotu už v 16.30 hodin, 
což svědčí o obrovském nasazení 
všech 213 členů volebních komisí. 
 Marie Stypková

Volby do krajského zastupitelstva v Moravskoslezském kraji vyhrála ČSSD před ODS, KSČM a KDU-
ČSL. ČSSD získala 31 z 65 mandátů, ODS 18, KSČM 11 a KDU-ČSL pět mandátů. Před čtyřmi lety 
vyhrála ODS s velkým náskokem před KSČM a ČSSD. 

Jak dopadly volby na Slezské?
Do krajského zastupitelstva se poprvé dostal člen ČSSD ze Slezské

srovnání výsledků v MS kraji a ve Sl. Ostravě
strana MS kraj Sl. Ostrava
ČSSD 42.63 % 41.03%
ODS 24.90 % 30.23%
KSČM 15.92 % 16.85%
KDU-ČSL 7.10 % 3.61%
Osobnosti kraje 2.96 % 2.39%
Strana zelených 2.14 % 2.10%
Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 1.00 % 0.84%
Moravané 0.77 % 0.45%
Demokracie 0.55 % 0.27%
Nejen hasiči a živn. pro kraj 0.47 % 0.30%
Volte Pr. Blok – www.cibulka.net 0.39 % 0.25%  
SDŽ – Strana důstojného života 0.36 % 0.30%
Národní strana 0.28 % 0.91%
Strana zdravého rozumu 0.27 % 0.28%
Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 0.17 % 0.11%

PRÁVO A POVINNOST. Slezskoostravští občané volili ve 27 volebních místech. 
Snímek zachycuje volby v Domě s pečovatelskou službou na Koněvově ulici v Heř-
manicích, kde volili především senioři.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

HEŘMANICE, SLEZSKÁ OSTRAVA/  
Jedna z volebních komisí dora-
zila v sobotu ve dvě hodiny 
do Domova pokojného stáří 
sv. Václava na Kubínově ulici 
v Heřmanicích. 

Žijí zde jak chodící, tak nechodící seni-
oři. Do urny tady vhodilo lístek se svým 
hlasem šestatřicet voličů. K volební 
urně přišla také osmaosmdesátiletá 
Marie Hynčicová, která je v domově 
od letošního března. „Volný čas si tady 
krátím vyšíváním deček,“ prozradila 
čiperná babička, za kterou přišla hned 
po volbách její dcera. Svou občanskou 

povinnost splnil také šestapadesátiletý 
Emil Matějček. I on je v Domě pokojné-
ho stáří od letošního března. Přesto-
že pochází z Bučovic, do ostravského 
charitního domu se nastěhoval kvůli 
příbuzným. V Ostravě má totiž sestru 
a švagra, kteří jej pravidelně navštěvují. 
„Nikoho jsme nenutili, ani jim neradili 
koho volit. Všem jsme jen řekli, kdy se 
bude volit,“ řekl vedoucí zařízení peču-
jícího o seniory Jaroslav Doležel s tím, 
že volit nebudou klienti, kteří jsou mo-
mentálně hospitalizovaní v nemocni-
cích, ani lidé, kteří jsou v domově noví 
a ještě tam nemají trvalé bydliště nebo 
nemají vyřízený nový občanský prů-
kaz.  (sy)

Senioři v Heřmanicích 
volili mezi prvními

Vážení a milí občané, 
jistě jste si všimli, že Slezskoostravské 
noviny změnily svou podobu. Nejenže 
mají osm stran místo původních čtyř, 
ale dostaly také nový kabát – podle 
našeho mínění mnohem modernější 
a přehlednější. Noviny chceme dále 
zdokonalovat, své místo by zde měly 
najít pravidelné rubriky o historii Slez-
ské, o novinkách v naší nové Slezské ga-
lerii, prostor chceme dát také všem zá-
jmovým spolkům, jako jsou chovatelé, 
rybáři, myslivci, zahrádkáři a podobně. 
Zatím čekáme na Vaše příspěvky. Své 

místo by zde měly najít i sportovní klu-
by, proto se na Vás obracíme s prosbou 
o spolupráci v této oblasti. Určitě i Vy 
máte svým spoluobčanům co říci. 
Protože minulé noviny vznikaly tak 
trochu v poklusu, omlouváme se za 
novinového šotka, který nám v nich 
nadělal pěknou neplechu v podobě 
různých překlepů. Budeme se snažit, 
aby těch chybiček bylo co nejméně. 
Věříme, že se Vám nové noviny líbí 
a budeme rádi , když nám pošlete Vaše 
připomínky, postřehy a nápady. 
 Ing. Antonín Maštalíř, starosta

Pokřtili jsme nové noviny

V NOVÉM KABÁTĚ. Novou podobu Slezskoostravských novin pokřtili starosta 
Slezské Ostravy ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková a ta-
jemník úřadu Mgr. Gustav Kuchař.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Honosná 
budova slezskoostravské 
radnice, která ve večerních 
a nočních hodinách dosud 
tonula ve tmě, se v těchto 
dnech zaskví v celé své kráse 
i v této pozdní době. 
„Protože se nejedná o nějaké obyčejné 
nasvětlení pódia pro vesnickou tan-
covačku, ale o vyniknutí skutečného 
architektonického skvostu, muselo být 
vše konzultováno s památkáři,“ říká 
starosta Slezské Ostravy Antonín Maš-
talíř (ČSSD) s tím, že budova radnice by 
se měla „rozsvítit“ začátkem prosince. 
Návrhu osvětlení radnice se ujala 
projekční a inženýrská kancelář PTD 
Muchová. 
„Projektant pro každou takovou za-
kázku nejdříve vypracuje studii, v níž 
se přihlíží nejen k architektonickému 
provedení, ale také k barevnosti fasá-
dy a členitosti budovy. Podle toho se 
pak vybírá nejvhodnější barva světla. 
V těchto případech to může být tep-
lá bílá, neutrální bílá nebo takzvaná 
denní barva, která je tak trochu do 
modra. Na zřetel je třeba brát i další 
okolnosti, například to, zda je osvět-
lení určeno pro blízké nebo dálkové 
pohledy, či průhledy městem. Přihlíží 
se také k osvětlení okolí, například 
k veřejnému osvětlení,“ vysvětluje 
architektka Alena Muchová s tím, že 
podle těchto všech aspektů se pak volí 
intenzita osvětlení. Následně je zpra-
cován projekt nasvětlení, který obsa-
huje jak světelně technický návrh, tak 
elektroprojekt včetně zemních prací. 

Cílem slavnostního osvětlení radniční 
budovy je podtržení architektonického 
ztvárnění památkově chráněného ob-
jektu ze směrů převažujících pohledů 
– průhled ze strany Sýkorova mostu 
a Bohumínské ulice. Nasvětlení bude 
tvořeno osvětlením průčelí budovy se 
zvýrazněním znaku městského obvodu 
nad vchodem, osvětlením radniční věže, 
prosvětlením vnitřní části věže nad ho-
dinami a osvětlením budovy ze strany 
Keltičkovy ulice. Pro osvětlení spodních 
částí průčelí, věže a boční stěny budou 
použita zemní svítidla s asymetrickou 
charakteristikou. Barva světla bude ne-
utrálně bílá, bude kontrastovat s okol-
ním „žlutým“ sodíkovým veřejným 
osvětlením. Svítidla budou umístěna ve 
vzdálenosti jeden metr od stěn budo-
vy. Výjimku tvoří svítidla umístěná na 
vrcholu schodiště před vstupem, která 
takzvaně vytáhnou pilastr a zdůrazní 
vchod. Světlomety budou umístěny na 
dvou stožárech veřejného osvětlení, 
které budou zpevněny a osázeny konzo-
lami pro světlomety. Další stožár bude 
doplněn samostatně pro účely slavnost-
ního osvětlení, bude stejného typu jako 
okolní historizující stožáry veřejného 
osvětlení. Nasvětlení plochy budovy 
bude širokoúhlými světlomety, pro zvý-
raznění znaku městského obvodu nad 
vchodem bude použit úzkoúhlý světlo-
met, který „vypíchne“ znak městského 
obvodu. Celkové osvětlení budovy do-
tvoří prosvětlení věže z vnitřku budovy, 
kde bude vyměněno stávající svítidlo za 
nové s teplou barvou světla. Světlo bude 
vycházet z průzorů věže jako z vnitřku 
domu a proteplí celkový vzhled chladné 
budovy. Marie Stypková

Budova radnice se už brzy „rozsvítí“

DOMINANTA I V NOCI. V těchto dnech by se měla radnice ve Slezské Ostravě konečně rozsvítit. Snímek zachycuje instalaci 
světel.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Vykradená trafi ka
Dne 14. září oznámil občan na linku 156 pohyb podezřelých osob kolem trafiky 
v Ostravě-Kunčičkách. Na místo byla ihned vyslána nejbližší hlídka městské policie, 
která zjistila, že vstupní dveře do trafiky jsou pootevřeny a na zemi u nich leží roz-
lomená kladka. Ze zadní části trafiky se ozýval hluk. Dva mladíci se zde pokoušeli 
vylomit plech na stěně trafiky. Mezitím na místo dorazily posily. Pachatelům tak byl 
znemožněn případný útěk a byli zadrženi. Při ověřování jejich totožnosti navíc vyšlo 
najevo, že se jedná o osoby mladistvé, hledané Policií ČR. Oba zadržení byli předáni 
přivolaným policistům. 

Strážníci zadrželi pachatelku krádeže
Na strážníky městské policie se 21. 9. 2008 obrátila žena, která byla předchozího 
dne okradena o kabelku s osobními věcmi, doklady a finanční hotovostí. Sdělila jim,  
že v kolemjdoucí ženě poznala pachatelku krádeže a ví, kde se nyní zdržuje. Zavedla 
strážníky k jednomu z bytů na Žalmanově ulici v Ostravě-Hrušově. Byt byl však v té 
chvíli již prázdný. Nicméně okradená žena uvedla poměrně přesný popis jedena-
třicetileté pachatelky, takže ji muži zákona nalezli při následné kontrole okolí. Byla 
zadržena a předána na místo přivolaným policistům. 

Pozor na „feťáky“ ve vašem domě
S fetující mládeží se můžeme setkat na ulici, v parku, ve vchodech obytných domů 
nebo na půdách. Tak tomu bylo i první říjnový den v Ostravě-Hrušově. Ve večerních 
hodinách se na tísňovou linku Městské policie Ostrava obrátil nájemník domu na 
ulici Sodné, že na půdě jsou fetující osoby. Operační technik na místo okamžitě vy-
slal hlídku. Strážníci na místě našli už jen velké množství použitých injekčních stří-
kaček a jehel. Oznamovatel celé události byl hlídkou poučen o možnosti předcházet 
těmto patologickým jevům už jen tím, že si nájemníci vchod do domu budou řádně 
zamykat. Prostřednictvím městské policie byla informována také havarijní služba 
firmy, které domy patří. Tamní pracovníci přislíbili montáž zámku na půdní dveře.

Opilý bezdomovec 
Do domu Armády spásy na Holvekově ulici ve Slezské Ostravě se 4. října pokoušel 
dostat devětapadesátiletý muž bez přístřeší. Mělo to však háček. Muž byl totiž tak 
opilý, že se sotva udržel na nohou. Místo odmítal opustit a vysvětlení, že pro silnou 
opilost nemůže být dovnitř vpuštěn, nechtěl přijmout. Službukonající zaměstnan-
kyně tedy zavolala na linku 156 s žádostí o pomoc. Strážníci vyslaní na místo se 
pokoušeli muži domluvit, ale s tím nebyla rozumná řeč. Navíc si začal stěžovat na 
bolesti nohou. Strážníci tedy přivolali na místo sanitu s lékařem, který muže prohlé-
dl a rozhodl o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. 

Chtěl udělat pořádek, ale nevěřili mu
Na dvacetiletého muže, který si to mašíroval po Michálkovické ulici ve Slezské Os-
travě se střešními plechy, plechovým okenním parapetem a zhruba dvanáctimetro-
vým okapovým žlabem, narazili 27. září strážníci městské policie. Mladík jim tvrdil, 
že všechno našel a veze to do sběrny. Strážníci však k místu vyjížděli na základě 
oznámení na linku 156, že kdosi strhává z budovy v areálu bývalého Dolu Bezruč 
plechovou střešní krytinu a okapy. Veškerý náklad byl dotyčnému strážníky ode-
brán a přestupek, kterého se dopustil, byl předán k projednání příslušnému správ-
nímu orgánu.

Pes, který pokousal ženu, skončil v útulku
Pes volně pobíhající na Slívově ulici ve Slezské Ostravě pokousal 4. října kolemjdoucí 
ženu. Na místo byla přivolána hlídka městských strážníků, kteří zjistili, že devětapa-
desátiletá žena už byla převezena sanitkou s lehčím poraněním ruky do nemocnice. 
Pes, který ji pokousal, však pobíhal kolem dál, samozřejmě bez majitele. Jednalo se 
o křížence menšího vzrůstu. „Odchytáři“ městské policie jej odchytili a převezli do 
útulku v Třebovicích, kde se podrobí veterinárnímu vyšetření. Podle všeho se jedná 
o bezprizorního psa. O události byla informována Policie ČR.   (vk)

Městská policie Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce zřídil Úče-
lový fond oprav a modernizace obytných domů na území 
městského obvodu Slezská Ostrava. 
Úvěr z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, 
které jsou vlastníky obytných domů starších 15 let na úze-
mí městského obvodu, a to na základě žádosti o poskytnutí 
úvěru. Výběr žadatelů organizačně zajišťuje odbor financí 
a rozpočtu. Výběr žadatelů bude prováděn 1x čtvrtletně 
(v termínech konání zastupitelstva).

Žádost o poskytnutí úvěru musí obsahovat:
jméno nebo název žadatele, 
adresu bydliště fyzické osoby, nebo sídlo právnické osoby, 
u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku vý- 
pis z tohoto rejstříku, ne starší než 14 dnů, u právnických 
osob nezapsaných v obchodním rejstříku úřední doklad 
o jejich právní subjektivitě a statutárním orgánu,
přesné označení obytného domu, a to s jeho adresou,  
číslem popisným, katastrálním územím a parcelním čís-
lem pozemku, na němž je postaven,
výpis z listu vlastnictví, ne starší než 14 dnů, 

účel úvěru a požadovanou výši úvěru podle čl. I., odst. 1, 
stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípust- 
nosti stavebních prací, které jsou účelem úvěru,
doklad o pojištění obytného domu, 
návrh zajištění úvěru  

při úvěru do 50 tis. Kč je nutné ručení jinou fyzickou  »
osobou 
při úvěru nad 50 tis. Kč je nutné ručení dvěmi fyzickými  »
osobami.

Je-li obytný dům, na jehož modernizaci nebo rekon-
strukci se úvěr žádá, ve spoluvlastnictví, je žadatelem 
jeden ze spoluvlastníků a ostatní spoluvlastníci musí 
s úvěrem souhlasit.

Celé znění Účelového fondu oprav a modernizace obytných 
domů na území městského obvodu Slezská Ostrava a rovněž 
formulář žádosti o poskytnutí úvěru z tohoto fondu nalez-
nete na internetových stránkách www.slezska.cz nebo si 
jej můžete vyzvednout na odboru financí a rozpočtu ÚMOb 
Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 5, u p. Raškové.  (red)

Slezská chce pomoci zlepšit občanům bydlení

Hlavní programy Nadace OKD
PRO ZDRAVÍ - podpora zdraví a sociálních projektů 
PRO BUDOUCNOST - podpora rozvoje regionu a životního prostředí (kulturní a přírodní)
DĚDICTVÍ - památky, ekologie, veřejný prostor, příhraniční spolupráce 
PRO RADOST A VZDĚLÁNÍ - podpora vzdělávání, kultury a společenského života (vzdělání, tradice, vzájemnost a ko-
munitní život, kulturní vyžití) 
PRO EVROPU - podpora projektů NNO, které se budou ucházet o prostředky ze strukturálních fondů EU. 

Zájem o jednotlivé programy Nadace OKD byl obrovský, o čemž svědčí 843 podaných žádostí o poskytnutí finančních 
prostředků. Při vyhodnocování žádostí spolupracuje Nadace OKD s externími partnery, brněnskou Nadací Partnerství 
a ostravským Institutem komunitního rozvoje. (red)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zejména 
zdravotní a sociální projekty, 
projekty podporující rozvoj 
regionu a životního prostředí, 
rovněž programy na podporu 
vzdělávání, na podporu kul-
tury a společenského života 
chce dlouhodobě podporovat 
v moravskoslezském regionu 
Nadace akciové společnosti 
OKD, která byla založena 
začátkem letošního roku.
Nadace vytvořila čtyři hlavní progra-
my, pro jejichž naplňování získává 

příspěvky od dárců. „Náš městský ob-
vod se svými šesti projekty přihlásil 
do jarního grantového kola a získal 
dotaci z programu „Pro budoucnost“ 
na projekt „Společné hornické hroby 
na hřbitově ve Slezské Ostravě“. Z do-
tace budou v roce 2009 provedeny 
opravy společných hornických hrobů 
obětem důlních neštěstí na dolech 
Trojice v roce 1936, Salma v roce 
1905 a Zvěřina v roce 1888,“ vyjme-
novala místostarostka Slezské Ostra-
vy MUDr. Hana Heráková. Dodala, že 
městský obvod rovněž získal dotaci 
z programu „Pro radost a vzdělání“ 
na projekt s názvem Realizace kul-
turních a společenských akcí seniorů. 

„Získaná dotace bude použita v letoš-
ním roce a v prvním pololetí příštího 
roku na zajištění a realizaci kulturních 
a společenských akcí pro seniory na-
šeho městského obvodu. Jedná se na-
příklad o ples pro seniory, poznávací 
zájezd a podobně,“ vyjmenovala mís-
tostarostka.
Městský obvod Slezská Ostrava zís-
kal dotaci také na připravovanou akci 
„Víceúčelové hřiště v Koblově na ulici 
Antošovická“. U všech dotací se jedná 
o částky pohybující se řádově od dese-
titisíců korun do 600 tisíc korun. 
V současné době je vyhlášeno již pod-
zimní grantové kolo. I do něj připravu-
je náš městský obvod projekty.

Slezská získala granty pro seniory a na kulturu
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  O tom, že 
ve slezskoostravské radnici 
to žije, svědčí nejen množství 
svatebních obřadů, které 
se zde konají, ale také další 
významné události. 

Patří k nim i noví občánci, které v nád-
herné obřadní síni vítá do života vede-
ní radnice zhruba pětkrát ročně. 
Naposledy se nejmladší občánci Slez-
ské Ostravy sešli v obřadní síni v so-
botu 11. října. Pozváno bylo celkem 
64 dětí. Od vedení radnice dostalo 
každé z nich pamětní knížku a malý 
dáreček v podobě jídelní soupravy 
nebo hračky. 
O tom, že malých dětí přibývá i ve 
Slezské Ostravě, svědčí fakt, že se 
zde loni narodilo 275 dětí, z toho 125 
chlapců a 150 děvčátek. V letošním 
roce je bilance nově narozených rov-
něž příznivá. Od začátku roku do 30. 
září se v našem městském obvodu 

narodilo 215 dětí – 112 kluků a 103 
holčiček. 
K nejčastěji dávaným jménům patřili 
Janové, Jakubové, Terezy a Karolíny. 
Matrikářky se setkaly i s neobvyklý-

mi jmény jako Jason, Enrico, Mathias 
nebo Saul, u děvčat pak s Deborou, 
Vivien, Safií (psáno s a), Jasminou, 
Lilian, Miou nebo Timeou.
 Marie Stypková

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Ústřední 
hřbitov se stává díky úsilí 
městského obvodu Slezská 
Ostrava stále důstojnějším 
místem posledního odpočinku 
zemřelých. V letošním roce 
byly dokončeny rozsáhlé práce 
na rekonstrukci vodovodního 
řadu, který byl rozšířen i do 
míst, kde dosud chyběl.

V areálu hřbitova vyrostly nové žulo-
vé stojany na vodu a v současné době 
probíhají restaurátorské práce na 
dvou alegorických sochách na vstup-
ních pilířích brány za kostelem sv. 

Josefa, které byly v havarijním stavu. 
Opravují se také oba pilíře. U hlavního 
vstupu  z Těšínské ulice - brána u kos-
tela sv. Josefa - byla zrekonstruována 
vlastním silami také cihlová zídka, 
která se vlivem času začala rozpadat. 
Má nové omítky a stříšku. Opraveny 
byly lavičky na rozptylové loučce. 
„Připravujeme také opravu části oplo-
cení v délce zhruba sta metrů z ulice 
Najmanské. Už čtvrtého listopadu by 
měly být zahájeny práce v souvislosti 
s rozšířením chodníčků na vsypové 
loučce,“ říká vedoucí oddělení hřbi-
tovní správy Nataša Lukášová.
Kromě jiného má slezskoostravská 
radnice zpracovanou studii na roz-
místění hrobových míst na ústřed-

ním hřbitově. Ta řeší nedostatek míst 
k pohřbívání. „Studie je postupně roz-
pracovávána na jednotlivé projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
K realizaci je už připravena dokumen-
tace na nová hrobová místa, rozšíření 
stávající vsypové loučky, ve stádiu pří-
prav je také dokumentace na novou 
plochu pro epitafní místa,“ říká Nataša 
Lukášová s tím, že ještě letos by měla 
být uzavřena smlouva na zpracování 
projektové dokumentace na umístění  
kolumbárií. 
Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě 
čeká také rozsáhlá výsadba zeleně. 
Veškerý rostlinný materiál byl získán 
jako náhrada za ekologickou újmu, 
která vznikla výstavbou dálnice.
„I na ostatních hřbitovech našeho 
obvodu se snažíme zpříjemnit pro-
středí návštěvníkům. Například na 
hřbitově v Ostravě-Muglinově jsme 
dokončili rekonstrukci vodovodního 
řadu  a zhotovili nový žulový stojan. 
Opraven byl také přístupový chod-
ník, který byl celoročně rozbahněný 
a špatně schůdný. Nyní je zde krásný 
chodník ze zámkové dlažby,“ vyjme-
novává Lukášová.
Na hřbitově v Ostravě-Koblově byla 
začátkem roku zbourána budova 
staré márnice, protože byla ve velmi 
špatném technickém stavu. Opravuje 
se zde také plot, který hrozil zřícením. 
Celkové náklady s tím spojené se vy-
šplhaly na 300 tisíc korun.
Na hřbitově v Ostravě-Kunčičkách 
byly zase opraveny vstupní zdi, které 
jsou součástí brány. I ta je opravena. 
Vše se rozjasnilo novými omítkami 
a barvami.

Opravy přišly obvod zhruba na čtyři 
miliony korun, největší sousto spol-
kl vodovodní řad – tři miliony korun. 
Městský obvod Slezská Ostrava do-

stává od statutárního města Ostrava 
na údržbu 2,8 milionu korun. Ty však 
většinou padnou na běžnou údržbu, 
jako je hrabání nebo sečení. (sy)

VODA. V areálu hřbitova vyrostly nové žulové stojany na vodu.

DO GALA. V současné době probíhají restaurátorské práce na dvou alegorických 
sochách na vstupních pilířích brány.  SNÍMKY/ LUBOMÍR ČASNOCHA

DO NOVÉHO ŽIVOTA. Poslední vítání nových občánků, kteří se narodili ve Slez-
ské Ostravě, se uskutečnilo v obřadní síni slezskoostravské radnici v sobotu 11. 
října.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Hřbitovy procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi 

Nové občánky přivítali v obřadní síni 

Zapojte se do projektu Občanská volba 
a pomozte získat fi nance na projekt s názvem:
Naučná stezka Slezská Ostrava
Celkové náklady na projekt: 432 000 Kč
Výše požadovaného příspěvku: 266 000 Kč
Formát pro DMS hlasování: DMS PLR3

Novou, pro mnoho lidí jistě atraktivní 
a zajímavou naučnou stezku Slezskou 
Ostravou, hodlá vybudovat Klub čes-
kých turistů, oblast Moravskoslezská. 
„Obyvatelé Ostravy a její návštěvníci 
mnohdy ani netuší, jaké zajímavosti, 
snad kromě zdejší zoologické zahra-
dy, Slezská Ostrava skrývá. Vede tudy 
sice žlutá turistická značka, lidé se 
ovšem nic nedozvědí o místech, ko-
lem kterých procházejí. Vybudováním 
naučné stezky se jim tyto zajímavosti 
zpřístupní,“ bojuje za svůj projekt, 
který letos postoupil do užšího výbě-
ru v dárcovském programu Prazdroj 
lidem, Klub českých turistů. 
Cílem je vybudování nové naučné 
stezky, seznamující návštěvníky 
s přírodními, kulturními, technic-
kými a historickými zajímavostmi 
tohoto opomíjeného ostravského 
obvodu. Pět a půl kilometru dlou-
há naučná stezka bude mít počátek 
a konec na Slezskoostravském hra-
dě a povede po stávajících turisticky 
značených trasách kolem ostravské-
ho židovského hřbitova, haldy Ema, 
která je nejvyšším bodem Ostravy, 
až k ostravské zoo a zpět kolem Mu-
zea kováře Keltičky, secesní Slez-
skoostravské radnice a podél řeky 
Ostravice až na hrad. Bude obsaho-
vat dvanáct zastavení s informační-
mi tabulemi o zajímavostech Slez-
ské Ostravy. Současně bude vydán 
i informační leták o zajímavostech 
tohoto městského obvodu. „Vzhle-

dem k dostupnosti trasy se dá před-
pokládat, že naučná stezka Slezská 
Ostrava se stane nejnavštěvovanější 
stezkou v Moravskoslezském kraji,“ 
jsou přesvědčeni turisté.
Pokud se vše podaří a projekt získá 
v programu Prazdroj lidem dostatek 
hlasů, mohla by být naučná stezka 
otevřena již v květnu příštího roku, 
plánují ostravští turisté. 

O projektu můžete veřejně 
hlasovat a to trojím způsobem:
1. pomocí internetu na www.pra-
zdrojlidem.cz V levé části kliknout na 
Radegast – Hlasování, označit vybra-
ný projekt, vypsat zadání a kliknout 
na Odeslat
2. pomocí kupónů v Moravskoslez-
ském deníku, které budou uveřejně-
ny 25. 11. a 28. 11. 2008
3. pomocí DMS zprávy
DMS hlasování
Cena jedné DMS je 30,- Kč a 27,- Kč 
bude převedena ve prospěch projek-
tu naučná stezka Slezská Ostrava.
Celkový počet DMS z jednoho tele-
fonního čísla není omezen, ale pro 
účely hlasování je počítána pouze 
první zaslaná zpráva. Ostatní zprávy 
jsou finančním darem a již nejsou za-
počítávány do hlasování.
Číslo pro zasílání DMS zprávy je 
87777 a ve tvaru DMS(mezera)PLR3

Hlasování probíhá od 1. 10. 
2008 do 30. 11. 2008.

KUNČIČKY/  Velká událost čeká 
16. listopadu na věřící z Os-
travy-Kunčiček. V 10 hodin 
si na mši svaté připomenou 
80. výročí posvěcení zdejšího 
farního kostela, který je 
zasvěcen sv. Antonínu Padu-
ánskému.
Pojďme se teď podívat trochu do histo-
rie. Na základě usnesení kostelního vý-
boru byl v roce 1927 položen základní 
kámen kostela sv. Antonína Paduánské-
ho. Stavba kostela byla zadána stavební 
firmě Kolář a Hrubý v Ostravě. P. Fusek 
spolu s mnoha věřícími, kteří dobrovol-
ně pomáhali i finančně přispívali, se na 
této stavbě rovněž podílel. Kostel byl 
dostavěn v roce 1928, posvěcen byl 11. 
listopadu 1928 nejdůstojnějším panem 
kardinálem Adolfem Bertramem, který 
přispěl i finančně. Bohoslužby vykoná-
vali kaplani ze sousední Slezské Ostravy, 
kde bylo též děkanství. V roce 1935 byla 
postavena fara, do které se nastěhoval 
P. Jan Kuča a zároveň byla zřízena ex-
pozitura v Kunčičkách. V roce 1940 byl 
ustanoven expozitou P. František Nogol, 

který zaplatil za války všechny dluhy na 
kostele i faře. Jako jinde byly i zde za vál-
ky konfiskovány zvony. 
Po skončení války se stal expozi-
tou P. Jan Gruszowski. Později byl 
ustanoven administrátorem a byla 
zřízena samostatná farnost Ostra-
va-Kunčičky. V roce 1947 byl kostel 
vymalován podle návrhu akademic-
kého malíře Jana Obšila. V průčelí 
kostelní lodi jsou pod obloukem na-
malovány obrazy v životní velikosti 
se svatým Antonínem Paduánským, 
jak rozděluje chléb chudým a na 
druhém, jak káže lidu. Pozoruhod-
ný je také obraz Pána Ježíše Krista 
namalovaný nad vchodem do kos-
tela.
V roce 1947 se konaly ve farnosti mi-
sie. Prováděli je dva kněží, misionáři 
z řádu Redemptoristů. Byly pořízeny 
nové lustry a mramorová křtitelnice 
se sousoším Křest Páně, které bylo 
dílem akademického sochaře Vávry. 
V kostele byl pořízen elektromotor 
s ventilátorem pro zafoukávání var-
han a rovněž tak i tři nové litinové 
zvony. V roce 1979 byla provedena 
nákladná rekonstrukce presbytáře. 

Podle vypracovaného projektu byl 
sestaven obětní stůl „tváří k lidu“ 
tak, jak to vyžadují předpisy po dru-
hém Vatikánském koncilu. Nový ol-
tář byl posvěcen 14. července 1979. 
V dalších letech pod vedení P. Pavla 
Váchy se podařilo opravit a zmoder-
nizovat faru.
V roce 2008 se zásluhou otce Darka 
ve spolupráci s jeho kolegou otcem 
Sergejem  podařilo natřít venkovní fa-
sádu, zrekonstruovat varhany a také 
nově vymalovat presbytář. S pomocí 
Boží snad dojde i na výmalbu zbyt-
ku lodě kostela.  V současné době se 
náš kostel stal výraznou dominantou 
obce. Už z dálky svítí novou fasádou 
a v podvečer se vždy rozsvítí nad 
vchodem kostela socha sv. Antonína. 
Díky tomu si kostela všímá čím dál tím 
více lidí, což se projevuje i na zvyšující 
se návštěvnosti na mších svatých. 
Celé farní společenství ožívá, velmi je 
znát i spolupráce s místním hasičským 
sborem. Každý den zvou zvony věřící 
na setkání s živým Bohem. Chcete li se 
seznámit se vším, co se v naší farnosti 
odehrává, přijďte i Vy mezi nás. 
 Jiří Golec

Věřící v Kunčičkách si připomenou výročí

U kapličky sv. Hedviky byla mše
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Pouť slavnostní přímluvy ke svaté Hedvice, patronce 
Slezska, se uskutečnila v neděli 19. října v 15 hodin u kapličky sv. Hedviky 
poblíž Keltičkova muzea na stejnojmenné ulici ve Slezské Ostravě (nad slez-
skoostravskou radnicí). 
Pouť celebroval P. Jan Plaček a P. ThDr. Mariusz Rozsewski z Moravské Ostra-
vy. Všichni účastníci si mohli při této příležitosti zdarma prohlédnout expo-
náty zdejšího hornicko-kovářsko-regionálního muzea a navštívit nedalekou 
Slezskou galerii v budově radnice.  (sy)
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KUNČICE, BRNO/  Moderními 
strojírenskými technologiemi 
se ve dnech 15. – 19. září 2008 
představila na 50. ročníku 
Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně Střední škola 
Ostrava-Kunčice. 
V pavilonu Z, kde měla svou expozi-
ci, se představilo také dalších deset 
středních škol, které jsou členy CE-
CHU KOVO České republiky.
„Technologie, které jsme v Brně před-
stavili, používáme k výuce odborníků 
pro firmy ostravského regionu, zejmé-
na pro akciovou společnost Arcelor-
Mittal Ostrava. Díky velké návštěvnosti 
se seznámilo s našimi vzdělávacími ak-
tivitami mnoho strojírenských firem, 
které projevily zájem nejen o absol-
venty, ale i o odbornou spolupráci při 
jejich přípravě,“ pochlubil se Stanislav 
Drozd, pracovník vztahů k veřejnosti 
kunčické střední školy. Dodal, že nej-
více potěšil zástupce školy zájem bý-
valých žáků – absolventů o růst kvality 
a rozvoj kunčického vzdělávacího zaří-
zení. „Mnozí z nich zastávají významné 
hospodářské pozice,“ upřesnil Drozd. 
Na brněnském veletrhu se škola před-
stavila ve svém stánku nejen infor-
mačními materiály o škole, ale také 
o Ostravě, dokonce o Slezské Ostravě 
a iniciativě ForTech.

Osmá účast Střední školy z Ostra-
vy-Kunčic na MSV 2008 ukázala, že 
i vzdělávání patří na tak prestižní me-
zinárodní veletrh.
Nejbližší prezentace školy se usku-
teční na 15. Mezinárodním elek-
trotechnickém veletrhu ELEKTRO-
TECHNIKA 2008, který proběhne 
od 11. do 13. listopadu 2008 na Vý-
stavišti Černá louka Ostrava, kde se 

rovněž uskuteční tradiční soutěž 
elektroniků o „Pohár starosty Slez-
ské Ostravy“. Dále se škola předsta-
ví na výstavě Učeň, středoškolák, 
vysokoškolák a pedagogika, opět 
na Černé louce, a to ve dnech 5. - 6. 
prosince 2008. V současné době má 
škola 1231 žáků, z toho 521 v 1. roč-
níku. Většina z nich studuje technic-
ké obory.  (sy)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jedinečnou 
příležitost poznat velkou část 
Francie, zemi bohatou svými 
přírodními i kulturními 
krásami, měli nedávno žáci 
Gymnázia Hladnov ve Slezské 
Ostravě. V týdnu mezi 13. 
a 20. červnem absolvovali více 
než 4500 kilometrů po této 
nádherné zemi. 

První zastávka však byla v Němec-
ku ve Špýru, kde si žáci prohlédli 
unikátní románskou baziliku. Další 
zastávky už byly jen ve Francii. Po 
Špýru následovala gotická kated-
rála v Remeši (zde byli korunováni 
francouzští králové), zámek u Paří-
že, Vincennes (do 17. století sídlo 
francouzských králů), bazilika Saint 
Denis (pohřebiště francouzských 
králů a královen), Paříž se svou do-
minantou Eiffelovou věží, Montmar-
trem, Louvrem a dalšími památkami 

a kouzelnými místy. Nechyběla ani 
projížďka po Seině.
„Po nádherné a romantické Paříži na-
sledovaly zámky na Loiře i mimo ní: 
Versailles, Blois, pohádkový Chambord 
a pečlivě upravený zámek Cheverny, 
kde nás mile a překvapivě uvítali bro-
žurkou o zámku v češtině. Jako v po-
hádce jsme si připadali v zámku Mou-
lin, který je nazýván perlou Sologne,“ 
vzpomíná PhDr. Alena Lacinová, která 
studenty jako pedagožka doprovázela.
„V naší cestě jsme pokračovali na ji-
hozápad Francie, který je nepřetržitě 
osídlen desetitisíce let, déle než jaké-
koli jiné území v Evropě. Nachází se 
zde nejvýznamnější pravěká naleziště 
a jeskyně. Jednu z nich, Rouffignac, 
hladnovští studenti projeli elektric-
kým vláčkem. Měli tak možnost vidět 
kresby a rytiny mamutů, kterých je 
v této jeskyni nejvíce na světě,“ do-
dává Alena Lacinová s tím, že žáky 
rovněž okouzlila středověká města 
Sarlat a Rocamadour (proslulé poutní 
místo).

Francouzské středohoří bylo dalším 
cílem žáků. Románský klášter v Con-
ques a jeho klenoty, dále město Le 
Puy-en-Velay ležící v depresi vyhaslé 
sopky a návštěva oblasti Monts Dô-
mes, kterou tvoří gigantické řetězce 
vyhaslých sopek, byly nezapomenu-
telným zážitkem.
Další cesta hladnovských studentů se 
ubírala Burgundskem - srdcem Fran-
cie. Zastavili se ve městě Beaune a na-
vštívili středověký Špitál.
Závěr exkurze tvořilo Alsasko a jeho 
nejzachovalejší město Colmar a vo-
jenská citadela Neuf-Brisach, která 
nebyla nikdy dobyta. 
Součástí cesty byla rovněž ochutnáv-
ka rozmanité francouzské kuchyně 
a procvičování francouzského jazyka.
Celou exkurzi odborně připravila 
a jako průvodce vedla PhDr. Alena La-
cinová za pomoci kolegyně Mgr. Jany 
Kondziolkové (profesorky francouz-
štiny) a lékaře MUDr. Jana Kristka, 
který pečoval o zdraví hladnovských 
studentů.  (sy)

Studenti z Hladnova navštívili Francii

ZÁŽITKY. Na týdenní pobyt v malebné Francii hladnovští studenti hned tak neza-
pomenou.  FOTO/  ALENA LACINOVÁ

Víte, že školy mají své školské rady?
Na každé základní škole je ze zákona ustanovena školská rada, v níž jsou za-
stoupeni rodiče,učitelé a členové zastupitelstva obce. Tyto rady mají umožnit 
účast rodičů na chodu školy, pokud jsou přesvědčeni, že nechtějí jednat přímo 
s vedením školy. Jména členů rad jsou k nahlédnutí na školách a budou k dispo-
zici na internetových stránkách obce a odboru školství a kultury.

MUGLINOV/  Na nejvyšší jesenickou horu Praděd si 20. a 21. září 
letošního roku vyšlápli žáci ze Základní školy Pěší v Muglinově. 
Turistický pochod započal v malebné lázeňské obci Karlova Studánka a vedl 
atraktivním údolím říčky Bílá Opava pod vrchol Pradědu. „Po občerstvení na 
chatě Ovčárna nás čekalo nemilé překvapení. Z ničeho nic se spustila regulérní 
vichřice provázená silným mrznoucím deštěm a minimální viditelností. Z toho-
to důvodu jsme z Ovčárny sjeli autobusem do místa našeho ubytování v hotelu 
Kamzík v obci Karlov,“ popsal ředitel školy František Vrána. 
Žáky tato prudká změna počasí ale neotrávila a po ubytování a večeři si zasko-
tačily v hotelovém krytém bazénu a strávily hezký společný večer doplněný ta-
neční diskotékou. Následující den po snídani se v přilehlých lesích konal orien-
tační běh tříčlenných družstev, po jehož skončení děti uvítaly možnost relaxace 
v bazénu a dětské herně.
„I přes nepříznivé počasí se akce velice vydařila. Slíbili jsme si, že se do oblasti 
Jeseníků někdy příště rádi vrátíme,“ shrnul ředitel.  (red)

Školáci si vyšlápli na Praděd

Střední škola z Ostravy-Kunčic se představila 
na mezinárodním veletrhu v Brně

STROJAŘI. Moderní strojírenské technologie představili žáci Střední školy z Os-
travy-Kunčic.  FOTO/SŠOK

Zájemci o studium v příštím školním 
roce se mohou se školou seznámit 
na dnech otevřených dveří 29. 
listopadu a 13. prosince 2008, dále 
10. ledna 2009.

Školka ve škole
Stejně jako v loňském roce se kon-
cem listopadu sejdou naši prvňáčci 
a druháčci se svými kamarády z MŠ 
Chrustova a MŠ Požární. Pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Evy Kostiuko-
vé a Mgr. Zdeňky Röderové provedou 
naši žáčci své mladší kamarády po 
vyzdobených třídách. Bude následo-
vat pásmo soutěží, her a vystoupení. 
Děti budou malovat a soutěžit, každý 
splněný úkol bude ohodnocen slad-
kou odměnou. 

Školní rok začal na pláži 
v Chorvatsku
Jednou je dobře, dvakrát je ještě 
lépe. V minulém školním roce jsme 
navštívili v září Chorvatsko, kon-
krétně destinaci Omiš-Ruskamen 
a velice se nám tam líbilo. Proto jsme 
letošní rok tuto akci s velkou chutí 
zopakovali. 
Tentokrát jsme vyrazili už koncem 
srpna, kdy je v Chorvatsku přece je-
nom tepleji. I tentokrát jsme zamířili 
do Omiše. Cesta autobusem se zdála 
nekonečná, ale ráno, když se před 
námi objevilo moře, jsme byli všich-
ni nadšeni. Tentokrát s námi jeli také 
rodiče, tak nás na péči o děti bylo víc. 

Počasí bylo nádherné, moře úžasné 
a co teprve rafty na řece Cetině. Na-
vštívili jsme také obchůdky v Omiši 
i Makarské a někteří se vydali na vý-
let lodí kolem ostrovů Brač a Hvar.  
Každý večer jsme za peprných ko-
mentářů promítali datovým projek-
torem fotografie dětí i nás dospělých 
(připomínky mládeže byly mnohdy 
velice trefné).  
Prostě výborně strávený týden. Před 
odjezdem jsme se shodli, že tento zá-
žitek musíme zopakovat i příště.   

Internetové stránky školy
Dovolte nám, abychom Vás informo-
vali o školních webových stránkách, 
které najdete na adrese: www.chrus-
tova.eu. Naleznete zde vše podstatné 
o chodu školy (např. důležité doku-
menty, prospěch žáků, zprávy o ak-
tuálním dění na škole, plánovaných 
akcích atd.). Stránky prošly v září 
rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby Vám 
jejich využívání ušetřilo co nejvíce 
času.

Pokračuje spolupráce na 
vývoji testů SCIO
V posledních letech je testování 
žáků na vzestupu. Znalosti se po-

mocí testů zjišťují na základních 
školách, při přijímacích zkouškách 
i na školách středních a vysokých. 
Vytkli jsme si za cíl žáky naučit, jak 
testy správně řešit, což není vůbec 
tak jednoduché, jak by se zdálo. Ne-
stačí totiž mít potřebné znalosti, ale 
je nutné ovládat také taktiku řešení 
úloh, abyste zvládli pokud možno 
všechny otázky a současně dodr-
želi časový limit. Před dvěma léty 
jsme navázali úzký kontakt s firmou 
SCIO a spolupracujeme s ní na vývo-
ji a ověřování nových variant testů. 
Žáci tím průběžně získávají zkuše-
nosti s testováním již od páté třídy.  

Školní jídelna se snaží vařit nově
Zaměstnanci školní jídelny nechtě-
jí usnout na vavřínech a snaží se 
zpestřit stravování, jak to jen jde. 
Od začátku školního roku probíhá 
každý měsíc týden národní kuchy-
ně. V září si strávníci pochutnávali 
na kuchyni italské, v říjnu si buží-
rovali na pochoutkách slovenské 
kuchyně. 
Zkrátka nepřišli ani rodiče, pro které 
byly na říjnových třídních schůzkách 
připraveny nejen informace o školní 
kuchyni, ale také skvělé buchty. (rm)

ze života ZŠ Chrustova

měli byste vědět

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Nový 
školní rok má za sebou teprve 
první týdny, ale na Základní 
škole Bohumínská ve Slezské 
Ostravě se již teď připravují 
na ten další - 2009/2010. 

Aby byl co nejpříjemnější a ničím ne-
mohl budoucí prvňáčky ani jejich ro-
diče zaskočit, připravili pro ně tamní 
pedagogové několik akcí.
    Už 6. listopadu v 16 hodin si mohou 
předškoláčci spolu s rodiči vyzkoušet 
Školu nanečisto. Děti prožijí jednu 
skutečnou vyučovací hodinu s paní 

učitelkou, ale bez rodičů. Rodiče se 
dozvědí důležité informace a rovněž 
se budou moci ptát ředitelky a učitel-
ky na další záležitosti, které je v sou-
vislosti s jejich prvňáčkem a školou 
zajímají.
   11. prosince ve 14.30 hodin škola 
ráda přivítá všechny předškoláčky 
s rodiči při Vánočních tvůrčích díl-
nách. Za pomocí učitelů a žáků školy 
si budou moci děti vyrobit spoustu 
drobností pro vánoční náladu a sou-
časně více poznat prostředí školy. 
Přicházet na tuto akci mohou rodiče 
s dětmi průběžně, konec akce je ale 
plánován na 17. hodinu.  (red)

ZŠ Bohumínská zve budoucí 
školáky na zajímavé akce
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Bílý plášť, zubařské křeslo 
a vrtačku, nahánějící většině 
z nás strach, vyměnila před 
dvěma lety za mravenčí práci 
na slezskoostravské radnici. 

Místo svých pacientů denně přijímá 
desítky spokojených i nespokojených 
občanů, lítá po schůzích a jednáních 
a řeší, zda dát přednost pískovišti pro 
děti před opravou zdevastovaných 
domů. Přes neuvěřitelné množství 
úkolů, které jí zabírají i podstatnou 
část volného času, zůstává usměvavá, 
příjemná a vstřícná. Řeč je o sympa-
tické paní místostarostce Slezské Os-
travy MUDr. Haně Herákové.

Paní místostarostko, začněme  
u Vašeho původního povolání. Nes-
týská se Vám po zubařině?
Upřímně?  Zubařinu jsem dělala ne-
přetržitě od  roku1975 a opravdu 
mě bavila. Od roku 1990 k tomu na-
víc přibyla i práce v politice. Dlou-
ho jsem zvažovala, jestli jít do této 
funkce. Byla to ale pro mne určitá 
výzva a dneska ani nemám kdy na to 
případné stýskání. Celé mě to tady 
pohltilo.

Vraťme se ale do současnosti. Jak  
jste se vůbec ocitla v politice? Co vás 
do ní přivedlo?
Poprvé si pamatuji policejní zásah 
proti studentům 17. listopadu 1989. 
Představa, že někdo surově mlátí 
moji dceru (tehdy ji bylo 12 let) jen 
proto, že chce vyjádřit svůj názor, mě 
naprosto nastartovala. Začalo to po 
založení OF, to jsem ještě bydlela na 
Fifejdách, kde jsme volali po ozdra-
vění životního prostředí, ve kterém 
jsme žili. Bylo to krušné, fungovalo 
Ostramo, koksovna Šverma a Che-
mické závody a tehdy mě navrhli do 
městského zastupitelstva. Tam jsem 
byla čtyři volební období. Teď jsem 
tady. Vždycky jsem měla problém 
s tím, že nemůžu veřejně říct, co si 
o věci myslím, navíc můj dědeček byl 
stavitel, vyšel ze skromných poměrů, 

sám se vypracoval a pak o všechno 
přišel. Od dětství jsem to vnímala 
jako strašnou křivdu.  

Jak se díváte na současnou poli- 
tickou kulturu?
To, co se děje ve vrcholové politice, 
bych kulturou nenazvala. Tady v naší 
komunální politice to je většinou o ně-
čem jiném. Pokud se sejdou dohroma-
dy slušní lidé, kterým jde opravdu 
o věc, pak se dokážou domluvit i přes 
rozdílné politické názory. Vše záleží 
na lidech a ochotě rozumně a kon-
struktivně spolu jednat. Troufám si 
říct, že tady u nás na Slezské se nám 
to úspěšně daří.

Má tento národ šanci vymanit se  
z jakéhosi posttotalitního systému, 
kde převládá korupce, intriky a ka-
marádíčkování se? 

Jsem o tom přesvědčena, ale nejsem 
přesvědčena, že to bude „zítra“. Je 
to o nás o lidech. Musíme se naučit 
nechtít mít všechno hned, naučit se 
navzájem si nezávidět a hlavně přát 
lidem úspěch. Ten se tady v Česku za-
tím neomlouvá.

Jaké je gró vaší práce na slezsko- 
ostravské radnici?
Jako statutární zástupce starosty 
musím být vždy připravena na všech 
frontách starostu zastoupit. Snažím se 
být přítomna všem závažným jedná-
ním společně se starostou, abych byla 
v obraze u všech problémů. Do mé 
kompetence patří, jak moji kolegové 
sami říkají, ty problematické odbory, 
tedy odbor majetkové správy, odbor 
stavebního řádu a územního pláno-
vání, k mým stěžejním úkolům patří 

odbor financí, jehož nedílnou součástí 
je snažit se sehnat peníze na investice 
a na opravy. Od letošního roku spadá 
do mé kompetence i nově vytvořený 
odbor ekonomického rozvoje, zabý-
vající se mimo jiné externím financo-
váním.

Co považujete za největší pro- 
blém ve vašem městském obvodu? 
Problémů je hned několik a vše se od-
víjí od finanční otázky. Jsme velký ob-
vod rozlohou, menší už počtem obyva-
tel a bohužel u přerozdělování peněz 
z města hraje právě počet obyvatel 
hlavní roli. Nicméně letitým problé-
mem na Slezské je kanalizace a také 
zanedbanost našeho bytového fondu, 
což lidé nelibě nesou. Mají bohužel 
pravdu. Je to evidentní ve srovnání 
s jinými městskými obvody. Záměrně 

vynechávám otázku sociální proble-
matiky, otázku služeb a podobně.

Existuje nějaký lék, který by tento  
problém vyléčil?
Já pevně doufám a sama se o to sna-
žím, abychom už v příštím roce zača-
li s postupnou rekonstrukcí našeho 
bytového fondu, prozatím alespoň 
s postupnou výměnou oken a zatep-
lováním.

Naše občany jistě zajímá i váš  
soukromý život. Můžete z něj něco 
prozradit?
Určitě mohu, řekla bych, že můj sou-
kromý život není nijak výjimečný. 
Měla jsem skvělé dětství, vyrůstala 
jsem ve fungující láskyplné rodině, 
a tak je přirozené, že i já vždycky chtě-
la mít harmonickou rodinu a nejméně 
dvě děti. Nějak mi to ale trošku nevy-
šlo. Jsem rozvedená, ale už několik let 
žiji společně se svým partnerem, který 
je pro mě tím nejhodnějším mužem. 
Mám v něm úžasnou oporu, je nesku-
tečně trpělivý a ohleduplný vzhledem 
k mému pracovnímu vytížení. Mám 
jednu dceru, a i když už je na vlastních 
nohách, je to pořád moje sluníčko.  Vy-
studovala v Praze, našla si tam svého 
životního partnera a už mi tam bohu-
žel zůstala. Díky mobilům jsme ale 
spolu denně v kontaktu.

Jste vždycky skvěle upravená  
a oblečená. Jak to děláte a máte na 
to nějaký fígl?
Děkuji za kompliment. Fígl je jedno-
duchý, snažit se radovat i z maličkostí, 
každé ráno se probudit a být rád na 
světě (někdy taky zuřím jako čert), 
veselá se hned lidem zdáte nějaká vy-
lepšená. Pak už to chce si jen tak troš-
ku pohrát se sladěním barev, občas si 
udělat nějakou tu malou radost novin-
kou v šatníku a výsledek je na světě. To 
už doma mě jako holku babička učila, 
že žena má celý život o sebe dbát. 

Jaké je vaše životní krédo? 
Dříve to bylo jen „ Před nikým se ne-
ponižuj a nad nikoho se nepovyšuj, 
dnes k tomu po životních zkušenos-
tech přibylo „ co tě nezabije, to tě po-
sílí“.  Marie Stypková
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Redakce: Mgr. Marie Stypková, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř — předseda, MUDr. Hana Heráková, Radim Šlachta, Petr 
Zezulčík, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Karel Slíva. Sazba a tisk: EKON Jihlava. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. listopadu 2008. 

KRÁSNÉ BYDLENÍ.  Malebné domečky v Muglinově poskytují svým majitelům příjemné bydlení. Další várka řadovek by 
měla být dokončena do 30. června příštího roku.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Místostarostka Slezské MUDr. Hana Heráková:

Co mě nezabije, to mě posílí

MUGLINOV/  Pravomocným roz-
hodnutím ze 4. října loňského 
roku bylo vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby a stavební 
povolení na stavbu s názvem 
Obytný soubor Podolí – 2. 
etapa na pozemcích sedmi 
parcel Muglinova.
Území s novými rodinnými domy 
bylo dříve využíváno jako ovocný 
sad. Aby se zde mohlo začít stavět, 
byla zde vybudována technická in-

frastruktura, kterou financovalo 
město Ostrava. V první etapě bylo 
postaveno dvanáct řadových domků 
na ulici Připojená.
V další etapě přibylo dalších dvanáct 
řadových domů na ulici v Hrušov-
ském sadu. Domy, v nichž jsou byty 
1 + 5, jsou rozděleny do dvou bloků. 
Jedná se o dva typy rodinných domů, 
z nichž jeden bude mít zastavě-
nou plochu 85,5 metru čtverečních 
s užitnou plochou 166,7 m2 druhý 
typ 99,5 metru čtverečních s užit-
nou plochou 150,9 m2.

Každý dům tvoří samostatný dilatační 
celek. Domy jsou nepodsklepené, zdě-
né, se dvěma nadzemními podlažími 
a s plochou střechou. Typ 8A je s jed-
ním stáním v garáži, typ 8B se dvěma 
stáními v garáži. Vytápění domů bude 
zajištěno teplovodní přípojkou, deš-
ťové a splaškové vody budou svedeny 
do kanalizační sítě. Objekty budou na-
pojeny na nově vybudovaný vodovod 
a elektrorozvody.
Stavbu provádí firma Stavos Stavba 
Ostrava. Výstavba má být dokončena 
do 30. června příštího roku. 

V Muglinově rostou nové řadovky
KOBLOV/  V prostoru ulice Na Tabulkách poblíž Antošovické ulice v Koblově 
by mělo vyrůst dvanáct nových rodinných domků. Každý z nich bude dispono-
vat bytem o velikosti 4 + 1 s garáží. Soubor rodinných domů bude napojen na 
místní komunikaci ulice Na Tabulkách vybudováním nové komunikace ukon-
čené obratištěm. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno prodloužením 
stávajících sítí. 
Pro tuto stavbu už bylo vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena výstav-
bou sítí a komunikace. Předpoklad dokončení je konec roku 2009.

Dvanáct rodinných domů v Koblově

INDONÉSSKÉ PŘÍSLOVÍ Zlí lidé stárnou rychleji!
FRIEDRICH NIETSCHE Pomoz si sám a pak Ti mnohý pomůže!
ČESKÉ PŘÍSLOVÍ Honba za penězi nikdy nezná mezí!
ARISTOTELES Naděje je sen bdícího!
LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ Na učení není nikdo starý!
R. DESCARTES Velké bolesti jsou němé! 
H. HEINE Líbám, tedy žiji!

citáty slavných i neslavných
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Špalírem 
diváků přivedli členové 
sportovního klubu Muške-
týři do nových stájí 21 koní 
a hříbat. Stalo se na Vlčkově 
ulici v horní části Trojického 
údolí ve Slezské Ostravě. 
Pestré sportovní odpoledne pokra-
čovalo na přilehlém kolbišti křtěním 
hříbat, jezdeckou čtverylkou v podání 
členů klubu (12 koní).
„To se už skoro na jezdeckých kol-
bištích nevidí“, říká jeden z diváků - 
úředník ministerstva zemědělství Pan 
Březka, „křestníček“ hříběte Čipero. 
„Škoda, že jsem přišel pozdě, rád bych 
komentoval drezurní ukázku Daniely 
Křemenové z Hřebčína Albertovec“, 
říká Slávek Madrý, legenda českého 
jezdectví 60. až 80. let.
A za co dostala Markéta Hovjacká 
cenu Fair play? „U příležitosti pat-
náctého výročí působení klubu na 
Slezské Ostravě ocenil výbor spor-
tovního klubu Markétu za dlouhole-
tou příkladnou reprezentaci klubu 
v parkuru a military (účast na mis-

trovství republiky v parkuru a mili-
tary, dále ve finále Zlaté podkovy),“ 
vysvětluje členka výboru Ing. Lud-
mila Halecká a dodává, že Markéta 
byla oceněna i za cílevědomé vedení 

dětí a mládeže klubu a v neposlední 
řadě za to, že se vzdala svého nejlep-
šího koně Derama ve prospěch oddí-
lové dorostenky.
Jezdecké odpoledne pokračovalo 
skokovou soutěží pro poníky, kterou 
vyhrála Simona Pavelková – Čikita 
z SK Mušketýr. V křížkovém a parku-
ru stupně Z, dále volbou překážek se 
nejvíce dařilo Gabrieli Komárkové 
na Medulience z SK Mušketýr. „Ta-
kovou skvělou atmosféru a fandění 
jsem už dlouho nezažil,“ zhodno-
til Mirek Nákelný, hlavní rozhodčí, 
a pogratuloval celému klubu ke zda-
řilé premiéře. 
Trojické údolí pod haldou Ema se díky 
turistické značce stává oblíbeným 
místem výletů Ostravanů. „Pokud ne-
jsou stromy v listu, jsou z haldy vidět 
budovy stájí. Cestou po Vlčkové přes 
Burňu, kolem radnice, přes Sýkorák 
jsme pěší chůzí za třicet minut na 
Masarykově náměstí,“ sděluje před-
sedkyně „Mušketýrů“ Alice Hovjacká 
a zdůrazňuje: „Vždyť město Ostrava 
má koně ve svém znaku, a budu moc 
ráda, když se kůň dostane více do 
podvědomí Ostravanů.“

Mušketýři zahajovali provoz nových stájí 

Nový sportovní areál v Ostravě

ZAHÁJENÍ.  Slavnostním přestřižením pásky MuDr. Jan Karabáč, bývalý a dlouho-
letý předseda TJ Rekultivace Karviná, a předsedkyně SK Muškretýr Alice Hovjacká.

FAIR PLAY. Makréta Hovjacká přebírá cenu Fair Play.  FOTO/  ARCHIV

V AKCI. Koblovští dobrovolní hasiči jsou neustále v akci. FOTO/ ARCHIV SDH

Přednášel Richard Biegel, tajemník 
Ústavu pro dějiny umění filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Přednáška svým tématem vhodně 
doplnila právě probíhající výstavu 
EXTRA-MUROS, která se také zabý-
vá francouzskou architekturou. Po-
sluchače provedla hlavním městem 
Francie a představila svár dvou proti-
chůdných architektonických koncep-
cí. Jedna představuje město širokých 
bulvárů, které bylo v devatenáctém 
století vytvořeno pro Napoleona III., 
druhá chce Paříž proměnit v město 
výškových staveb a autostrád. Na po-
čátku 21. století stojí Paříž na pomysl-
né křižovatce těchto dvou cest.  (vv)

Do galerie nejen na výstavy
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Architektura a urbanismus Paříže 20. století 
je název přednášky, kterou si mohli zájemci vyslechnout ve 
čtvrtek 16. října 2008 v 18 hodin ve Slezské galerii slezskoost-
ravské radnice. 

KOBLOV/  S koncem roku je tady 
čas bilancování a koblovští 
hasiči se ohlížejí za svou 
činností v uplynulém období. 
Teplejší období roku vyplnily po-
žární soutěže všech družstev sboru. 
Ve sbírce trofejí přibyla řada umís-
tění na stupních vítězů, která se tý-
kala jak družstev žen, tak družstev 
mužů. „Nejvíce si však ceníme cel-
kového zlepšení projevu družstva 
a dosažení konkurenceschopných 
časů. Neustále pokračujeme ve 
zdokonalování soutěžní techniky, 
což vyžaduje značnou částku fi-
nančních prostředků. Tady chceme 
poděkovat všem sponzorům, bez 
kterých by naše sportovní činnost 
nebyla možná,“ říká starosta Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) Koblov 
Martin Vidura. 

SDH v Koblově však nežije jen spor-
tovní činností, ale pořádá řadu spo-
lečenských akcí pro místní občany. 
V květnu to bylo stavění a kácení máje, 
v červnu zase letní hasičská slavnost 
spojená se soutěží hasičských druž-
stev. Pravidelnou přípravou prochází 
také jednotka sboru, která je připra-
vena zasáhnout dle potřeb Hasičské-
ho záchranného sboru nebo předsta-
vitelů městského obvodu. „Na konci 
prázdnin jsme opravili člun a provedli 
kondiční cvičení na vodě pod dálnič-
ním mostem,“ dodává Vidura.
Koblovští hasiči nezaháleli ani během 
prázdnin a 9. srpna připravili v are-
álu HZ v Koblově dětské odpoledne. 
„Počasí nám zprvu vůbec nepřálo, ale 
nakonec po deštivém týdnu přestalo 
pršet, doslova za pět minut dvanáct. 
Ve dvě hodiny odpoledne se už na 
nás smálo sluníčko. Mladí členové 

našeho sboru připravili pro děti řadu 
soutěží a spoustu atrakcí - skákací 
hrad, nafukovací skluzavku, tram-
polínu a další. Celkovou atmosféru 
podporovala moderátorka akce paní 
učitelka Jana z koblovské mateřské 
školky za vydatné pomoci dvou klau-
nů,“ přiblížil Martin Vitura s tím, že 
po úvodních soutěžích přišla na řadu 
přehlídka umění psovodů PČR, násle-
dovala prohlídka hasičské techniky 
a ukázka uhašení a vyproštění osoby 
z osobního auta. 
A co ještě kosovské hasiče čeká? 
V průběhu října a listopadu proběhne 
úklid areálu HZ a sběr železného šro-
tu. „Pak už budeme připravovat naši 
valnou hromadu, na  které zhodno-
tíme nejen letní měsíce a letošní rok, 
ale celou pětadevadesátiletou historii 
našeho sboru, kterou si letos připomí-
náme,“ uzavřel starosta sboru.  (sy)

Koblovští dobrovolní hasiči bilancují

HRUŠOV/  Rok 2008 je pro 
obyvatele Hrušová a všechny 
hrušovské rodáky rokem 
jubilejním, neboť si v něm 
mohou připomenout sté 
výročí založení Tělovýchovné 
jednoty Sokol.
Podle dochovaného zápisu, stvrzené-
ho podpisy starosty Františka Ševčíka 
a zapisovatele Aloise Večerka, se prá-
vě před sto lety, přesněji řečeno 15. 
března 1908, uskutečnila ustavující 
valná hromada tělovýchovné jednoty 
Sokol v Hrušově.
Toho dne přesně v pět hodin odpoledne 
promluvil místní učitel bratr Sedláček 
ke 163 účastníkům valné hromady, na 
které byli přítomní převážně občané 
Hrušova. Ve svém proslovu zdůraznil, že 
Sokol založený 6. února 1862 z podnětu 
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fittgnera 
představuje na území Hrušová vznik 
první české tělovýchovné  organizace, 
která svým významem může vytvářet 
hráz proti germánské rozpínavosti. 
V této souvislosti poukázal na neutěše-
né poměry Čechů v obci, „kde německá 
radniční klika ve spojení s úřednictvem 
sodové továrny podniká invaze na nově 
vystavenou českou školu a usiluje vy-
rvat z ní naše dítky“. V další části svého 
projevu „vybízí každého poctivě smýš-
lejícího českého člověka, aby přiložil 
ruce k sokolskému dílu a jako pozitivní 
příklad uvedl práci činnosti bratrských 
jednot v Přívoze a Heřmanicích. 
Na této první valné hromadě bylo zvo-
leno i předsednictvo nově vzniklého 
Sokola, v němž byl do funkce předsedy 
zvolen bratr Škopek a zapisovatelem 
bratr Večerek. Přítomným shromáž-
děním byl také schválen historicky 
protokol o založení TJ Sokol Hrušov. 
Široce koncipovaný pozdravný projev 
pak jako host pronesl redaktor Svozil.
V dalším průběhu slavnostního jedná-
ní byly přijaty stanovy tělovýchovné 
jednoty Sokol a nově přijato 55 členů 
a 9 dorostenců.

V organizační části bylo schváleno, že 
částka pro zápisné bude činit 2 koru-
ny a měsíční příspěvek členů Sokola 
bude vybírán ve výši 20 haléřů.
Díky tomu, že se dochovala „Protoko-
lární kniha“, známe také jména členů 
prvního výboru TJ Sokol Hrušov. Do 
výboru byli zvoleni aklamací František 
Ševčík, který se stal starostou, místosta-
rostou byl zvolen Karel Vítek a náčel-
níkem Rudolf Sabacký. Do výboru byli 
dále zvoleni František Štěrba, František 
Ambros, Josef Jouke a další. Byli zvoleni 
také náhradníci a účetní dozorci. 
V nově vytvořeném ženském oboru TJ 
Sokola Hrušov byla zvolena jako starost-
ka Božena Vítková, její zástupkyní Anna 
Štěrbová, náčelnicí pak Jarmila Vítková. 
Dalšími členkami výboru byly Doubko-
vá a Štefková. Byl přijato usnesení, že 
zápisné do ženského odboru bude činit 
1 korunu a měsíční příspěvek 30 haléřů. 
Nečinné a jen přispívající členky měly 
platit 4 koruny ročně.
V závěru ustavující valné hromady byl 
přijat návrh pana Onderky, aby se TJ 
Sokol Hrušov připojil k 1. okrsku Mo-
ravskoslezské župy.
Dochovaná Protokolární kniha tělocvič-
né jednoty Sokol v Hrušově, ze které 
jsou čerpány tyto údaje, obsahuje také 
hned ve svém úvodu emotivně laděný 
text nazvaný Protokol předběžných 
prací zakládající se tělocvičné jednoty 
sokolské v Hrušově. Souvislá, nepře-
tržitá řada zápisu o činnosti TJ Sokol 
v Hrušově zahrnuje časové rozmezí let 
1908 - 1914. Poslední zápis pochází 
z 31. ledna 1914, kdy byla v hostinci 
u pana Pospíšila na valné hromadě za 
účasti pouhých dvaceti členů tato tě-
lovýchovná organizace za pohnutých 
okolností dočasně rozpuštěna.
Protokolární  kniha představuje vzác-
ný dokument, neboť podává auten-
tické svědectví nejen o práci tělový-
chovné jednoty v Hrušově, ale také 
svědectví o národnostních a existenč-
ních peripetiích v této části obvodu 
Slezské Ostravy na počátku 20. století.
 Česlav Pietoň, Muglinov

Před sto lety byl založen 
TJ Sokol Hrušov

Dalším z cyklu komorních koncertů, 
tentokráte již v tradičním prostředí 
obřadní síně slezskoostravské radni-
ce, je koncert souboru Krommer trio. 
Tento koncert se uskuteční dne 18. 
listopadu v 19 hodin. Zazní na něm 
skladby Františka Kramáře-Kromme-
ra, francouzkého skladatele Edouarda 
Laly a Astora Piazolly, argentinského 
skladatele a hráče bandoneon, prů-
kopníka tzv. nového tanga („tango 
nuevo“), jehož hudba je v současné 
době velmi populární a dočkala se 
mnoha aranžmá pro různá komorní 
seskupení. 
Vstupenky za 50,- Kč si můžete za-
koupit ve Slezské galerii od 4. lis-

topadu, a to v úterý až pátek od 10 
do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 
do 16 hodin. Případné dotazy zod-
povíme na tel. 599 410 426 nebo 
599 410 093.
Je připravován i Vánoční koncert 
s názvem Baroko virtuozní, který 
se uskuteční 9. prosince, Vystoupí 
na něm soubor „Barocco sempre 
giovane“. Mezi sólisty je i Jiří Vo-
dička, který přes své mládí (nar. 
1988) patří mezi nejlepší české 
houslisty. Na programu bude i zná-
mé Vivaldiho Čtvero ročních obdo-
bí. Vstupenky na tento koncert si 
budete moci zakoupit od 25. listo-
padu.  (lk)

pozvánka

Koncert na radnici
Pokuty ve sběrnách
OSTRAVA/ V prvních osmi měsících 
roku provedli pracovníci ostravského 
živnostenského úřadu ve spoluprá-
ci s Policií České republiky a Českou 
obchodní inspekcí v Ostravě padesát 
kontrol. V sedmi případech zjistili po-
rušení živnostenského zákona, za kte-
ré uložili pokuty přes 14 tisíc korun. 
Nejčastějším prohřeškem bylo špatné 
označení provozoven, porušení po-
vinností podnikatele oznámit zaháje-
ní provozování živnosti. V některých 
sběrnách nevedli provozovatelé řád-
ně evidence osob, od kterých odpady 
vykoupili. Během kontrol, kterých se 
účastnila i policie, byly v provozov-
nách nalezeny i věci, které mohly po-
cházet z trestné činnosti. Ostravský 
živnostenský úřad provádí pravidelné 
kontroly ve sběrnách už druhý rok.
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Na počátku 20. století sloužil na poště v Kunčičkách pod vedením zkušeného 
poštmistra mladý listonoš Přeček, který denně doručoval lidem dopisy, pohlednice, 
balíky a peníze.

Jednoho dne měl Přeček jako obvykle doručit několik 
dopisů, balíček a něco málo peněz. Venku bylo nevlídné 
sychravé podzimní počasí, občas i zapršelo, a tak se mu 
do roznášky příliš nechtělo. Navíc měl předtuchu něčeho 
neblahého.

Chráněn pláštěnkou před nepohodou, roznesl dopisy 
v nejbližším okolí pošty a cestou kolem haldy a šachty 
Alexandr se vydal k odloučené části Kunčiček - Svrkl.

Z návrší zahlédl v dálce první domky. V duchu se těšil, jak 
mu některá hospodyně nabídne horký čaj nebo kávu. Když 
tu náhle vyskočil z křoví promočený a promrzlý pobuda 
s revolverem v ruce a skřehotavým hlasem zařval: „Ruce 
vzhůru a dej mi svou kabelu!“

Pošťák Přeček nebyl žádný strašpytel, silný byl také dost, 
ale proti namířenému revolveru promrzlého zoufalce neměl 
šanci. Pokusil se proto vyzrát nad lupičem lstí. 

„Vrátím-li se bez kabely, nikdo mi neuvěří, že jsem byl 
přepaden a oloupen, a četníci mě zavřou do vězení. A kdo 
bude živit mou ženu a děti?“ naříkal Přeček.

„Kdybys mi ale prostřelil mou pošťačkou čepici, tak mi 
snad všichni uvěří, že jsem byl přepaden,“ prohlásil lišácky 
Přeček. Lupič se zamyslel a střelil do čepice.

„To je málo, střílej ještě,“ pobízel listonoš lupiče. A tak 
lupič vystřílel do pošťákovy čepice celý zásobník, až 
kohoutek revolveru cvakl naprázdno.

Na tento okamžik Přeček čekal. Hravě zneškodnil 
promočeného a nyní bezbranného lupiče, kterého spoutal 
a přivedl na poštu.

Pro lupiče si na poštu, před kterou se shromáždilo 
mnoho zvědavců, přijeli četníci a statečný listonoš musel 
o přepadení, o kterém se rozkřiklo po Kunčičkách, neustále 
nově příchozím vyprávět.

Následující den bylo krásné slunné počasí. Přeček získal za svou odvahu medaili, a i když 
dostal novou čepici, roznášel na přání obyvatel poštu v té staré rozstřílené a celé přepadení 
znovu každému vyprávěl.

PŘÍŠTĚ: Víte, že Slezskou Ostravu navštívil před dávnými časy 
Mikuláš? Víte, že tady i naděloval? Pokud ne, nenechte si ujít další číslo 
Slezskoostravských novin, kde se dočtete o Mikuláši více.
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Současná doba je dobou informační exploze. Celé město, tedy 
i Slezská Ostrava prochází úžasnou proměnou. Tyto rychlé 
změny byly nastartovány rozvojem průmyslu ve 30. letech 19. 
století, zejména po založení Vítkovických železáren, a probíhají 
dodnes. Patrně nejlepším prostředkem, jak oslovit čtenáře, je 
fotografie. Zkusme se tedy podívat, jak to vypadalo ve Slezské 
Ostravě dříve.
V prvním souborů fotografií se zaměříme na administrativní centrum Slezské 
Ostravy, a to v okolí ulic Bohumínské a Keltičkovy mezi lety 1880 až 1972. Na 
počátku byl Řetězový most, který sloužil mezi lety 1851 - 1886 a na konci vý-
stavba moderní čtyřproudové Bohumínské ulice, která byla dána do provozu 
v roce 1973. FOTO A TEXT: KAREL SLÍVA

Slezská Ostrava v proměnách času

Pohled z Bohumínské ulice na Novou radnici na konci 60. let 20. století. V popředí Špačkova vila, která byla zbourána při 
výstavbě nového Mostu pionýrů. Na jejím místě vede sjezd z nového mostu na Bohumínskou ulici. Vlevo na obrázku je původ-
ní umístění (za řekou Ostravicí při vchodu do Komenského sadu do roku 1980) tanku č. 051 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR, který přejel 30. dubna 1945 jako první přes Sýkorův most.

Původní křižovatka ulic Bohumínské a Revoluční. Odtud vedla stará Revoluční 
přes původní Most pionýrů.

Starý kulturní dům na Bohumínské ulici asi v místě dnešního věžového domu na 
pravé straně směrem na Bohumín. Byly tu v 50. a 60. letech pořádány různé kul-
turní akce, plesy i taneční kurzy pro školy.

Řetězový most přes Ostravici (na místě dnešního Sýkorova 
mostu), který sloužil mezi lety 1851 - 1886. Nakonec se zří-
til pod pochodovým krokem oddílu rakousko-uherské armá-
dy 15. 9. 1886 a byl nahrazen v 90. letech 19. století dnešním 
mostem.

Stejné místo jako na pohlednici předchozí fotografii při kul-
turní matiční slavnosti v roce 1910.

Přestavba Bohumínské ulice na počátku 70. let 20. století. 
Pohled na západní stranu ulice od budovy České spořitelny 
směrem k dnešnímu Mostu pionýrů.

Křižovatka u budovy České spořitelny v 50. letech 20. sto-
letí.

Národní dům - restaurace U Helingera a kulturní dům na 
křižovatce ulic Keltičkovy (tehdy 28. října) a Vilové.

Náměstí Jurije Gagarina s elektrárnou a (kostelem) Husovým sborem v pozadí 
okolo roku 1925.

Pohled na elektrárnu u Gagarinova náměstí na počátku 20. 
století.

Slezskoostravká nemocnice v místě dnešní základní školy na Kamenci na počátku 
20. století.
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