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Být tak ještě jednou malá… 
A těšit se na Vánoce. Ne ani 
tak na dárky pod stromeč-
kem, ale na svět plný čekání, 
na něco, co teprve přijde a co 
teprve bude. Bez vzpomínek, 
jaké to bývalo kdysi.

Ano, kdysi býval čerstvý bílý napada-
ný sníh, na stromečku hořely skutečné 
svíčky, pod stromečkem bylo jen pár 
dárků, ale z opravdové maminčiny 
lásky. Samotný stromeček byl nazdo-
bený panenskými jablíčky a ořechy, 
a jen několika prazvláštními baňkami 
po tetičkách někdy z roku raz dva tři. 
A teprve až na Štědrý den se zpívaly 
koledy, ne dva měsíce předem jako 
nákupní odrhovačky, ale se vším ta-
jemnem a radostí zazněly teprve až 
po večeři před rozdáváním dárků pod 
stromečkem. 
A Ježíšek přišel a zazvonil zvonečkem, 
stejně jako předtím Mikuláš pekl perní-
ky a naděloval je spolu s ovocem a oře-
chy a uhlím a bramborami (protože 
nikdo nebyl bez chyby a někdy i zlobil) 
na malé okno v  kuchyni. A čert cho-
díval pouze na mikulášské večírky do 
školy…. Domů nikdy.
A co bylo nejkrásnější? Ta podivná 
atmosféra toho podivného slova – 
advent. Čekání na příchod. Těšení 
se.  Ranní vstávání do tmy, ranní mše 
sv. v hrušovském kostele s nápěvem 
Ejhle, Hospodin přijde a všichni sva-
tí jeho s ním, také ranní prokřehlé 
a promrzlé ruce a návrat domů přes 
most pod Landekem, kde již v ku-
chyni za stolem sedávala babička 
a zpracovávala těsto na cukroví.  Na-
peklo se ho během jednoho dne plná 
krabice, a vonělo úplně všude a jíst se 
nesmělo, takže se chodilo tajně a už-
dibovávalo se jen po kouscích, aby to 
nikdo nepoznal. 
A tak vlastně žijeme i dnes. V obcho-
dech sice už v půlce listopadu zní 
koledy, v ulicích je už teď vánoční 
výzdoba, to asi, aby nám ta atmosfé-
ra co nejrychleji zevšedněla. Ale to 
očekávání, ten advent v myslích snad 
zůstává.  A to uždibování tajemna 
života po kouscích také přetrvává, 
i když v jiných podobách než v slad-
kém cukroví.  A možná jen třeba v té 
vzpomínce, jaké to kdysi bývávalo, 
když jsme byli ještě dětmi. 
Protože to vše ještě neustále je. A prá-
vě Vánoce nám připomínají, že těmi 
malými dětmi vlastně všichni neu-
stále, možná sice jen někde v hloubce 
svých srdcí, ale prostě a jednoduše 
jsme.  Vždyť, kdo z nás se už vůbec na 
nic netěší?
A je úplně jedno, kolik je nám let. 
 PhDr. Miriam Prokešová

O dění ve Slezské 
Ostravě se dočtete 

také na našich 
webových stránkách 

www.slezska.cz

Ostravice bude 
oázou pohody

Vánoční rozhovor
se starostou

Jak se slavily 
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Honosná 
budova slezskoostravské 
radnice, která ve večerních 
a nočních hodinách dosud 
tonula ve tmě, už svítí i v této 
pozdní době. 

Návrhu osvětlení radnice se uja-
la projekční a inženýrská kancelář 
PTD Muchová. „Přihlíželi jsme nejen 
k architektonickému provedení, ale 
také k barevnosti fasády a členitosti 
budovy. Podle toho jsme pak vybrali 
nejvhodnější barvu světla,“ řekla ar-
chitektka Alena Muchová s tím, že na 
zřetel je třeba brát i další okolnosti, 
například to, zda je osvětlení urče-
no pro blízké nebo dálkové pohledy, 
či průhledy městem. Přihlíží se také 
k osvětlení okolí, například k veřej-
nému osvětlení. Podle těchto všech 
aspektů se pak volí intenzita osvět-
lení. „Pokud jde o slezskoostravskou 
radnici, chtěli jsme podtrhnout ar-

chitektonické ztvárnění památkově 
chráněného objektu ze směrů převa-
žujících pohledů – průhled ze strany 
Sýkorova mostu a Bohumínské ulice. 
Nasvětlení je tvořeno osvětlením 
průčelí budovy se zvýrazněním zna-
ku městského obvodu nad vchodem, 
osvětlením radniční věže, prosvět-
lením vnitřní části věže nad hodi-
nami a osvětlením budovy ze strany 
Keltičkovy ulice,“ popsala Muchová 
s tím, že pro osvětlení byla vybrána 
neutrálně bílá světla, která kontra-
stují s okolním „žlutým“ sodíkovým 
veřejným osvětlením. Výjimku tvoří 
svítidla umístěná na vrcholu scho-
diště před vstupem, která takzvaně 
vytáhnou pilastr a zdůrazní vchod. 
Celkové osvětlení budovy tvoří pro-
světlení věže z vnitřku budovy, kde je 
vyměněno stávající svítidlo za nové 
s teplou barvou světla. Světlo vychází 
z průzorů věže jako z vnitřku domu 
a protepluje celkový vzhled chladné 
budovy. Marie Stypková

Slezskoostravská radnice už svítí
Ostrava má další noční dominantu

RADNICE SE CHLUBÍ UŽ I V NOCI. Nádherná budova slezskoostravské radni-
ce se stala další dominantou Ostravy, tentokrát na slezském břehu řeky Ostravice. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

MUDr. Hana Heráková, 
místostarostka (ODS)

Přes každodenní 
předvánoční shon, 
kdy mám pocit, že 
nic nestíhám, jsou 
Vánoce moje nejob-
líbenější svátky 
v roce. Celý rok se 
těším na První svá-

tek vánoční, na kapra, salát, všechny ty 
dobroty, a hlavně na pohádky. To ko-
nečně vnímám tu sváteční pohodu, ten 
klid a mír. V dětství jsem měla největší 
radost, když jsem dostala knížky. To 
pak o mně po zbytek Vánoc nevěděli. 
Ale ten nejkrásnější a největší dárek 
bylo pro mě narození mé vymodlené 
dcery. Má narozeniny 22. prosince 
a ten Štědrý den strávený s ní tehdy 

v porodnici byl tím nejkrásnějším Štěd-
rým dnem v životě.

Petr Zezulčík, 
místostarosta (ČSSD)

Vánoce jsou pro 
mě jednoznačně 
svátky klidu a po-
hody. Pro mě jsou 
to prostě rodinné 
svátky. Vždycky se 
v tuto dobu trochu 
zklidním a zamys-

lím se nad tím, co jsem udělal nebo 
neudělal. K Vánocům určitě patří 
i sníh, vůně jehličí, purpury a cukroví. 
Nejvíc asi vzpomínám na chvíle štěstí, 
když jsem našel pod stromečkem 
opravdový kopací míč. Tehdy jsem 
měl obrovskou radost.

Radim Šlachta,
místostarosta (ODS)

Vánoce jsou pro 
mě synonymem 
klidu, pohody a ro-
dinného štěstí. Jsou 
to rodinné svátky, 
kdy by měla celá 
rodina zapome-
nout na všechny 

problémy a starosti a užít si je co nej-
příjemněji.
Jako malý kluk jsem se vždycky tě-
šil, že najdu pod stromečkem malé 
autíčko – klasický angličák. Sehnat 
je v té době bylo ale hodně těž-
ké. Nevím, jak to tehdy mí rodiče 
dělali, ale vždycky jsem pod stro-
mečkem aspoň jednoho angličáka 
našel. 

Co pro Vás znamenají Vánoce? Na jakou hračku, kterou jste 
dostali v dětství pod stromeček, nejraději vzpomínáte?

Vánoční výzdoba 
bude i na Slezské 
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Vedení 
Slezskoostravské radnice se 
rozhodlo zpříjemnit občanům 
vánoční svátky, proto objed-
nalo drobnou vánoční vý-
zdobu do jednotlivých center 
svých katastrálních území. 
„Vánoční výzdoba bude opravdu 
úsporná a jen menšího rozsahu. 
Bude umístěna na sloupech veřej-
ného osvětlení, a to v nejnavštěvo-
vanějších místech Slezské Ostravy,“ 
řekl místostarosta Slezské Ostravy 
Radim Šlachta. „Pokud se setká-
me s kladným ohlasem, můžeme 
v příštích letech rozšířit vánoční 
výzdobu i na jiná místa našeho ob-
vodu,“ zdůraznil s tím, že i Slezská 
Ostrava si chce vychutnat před-
vánoční atmosféru se vším všudy. 

(sy)

OSTRAVA/  Charita Ostrava 
se pravidelně zúčastňuje 
Tříkrálové sbírky, kterou 
celostátně na pomoc lidem 
v nouzi pořádá Charita Česká 
republika.

Tříkrálová sbírka 2009 bude v rámci 
Charity Ostrava probíhat ve dnech 1. 
– 11. ledna 2009 . 
Charita Ostrava se této krásné akce 
zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. 
Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. Fi-
nanční prostředky budou použity 
na dofinancování Hospice sv. Lukáše 
v Ostravě-Výškovicích, humanitární 
pomoc pro osoby v nouzi v charitních 
střediscích (Charitní dům Salvator, 
Krnov), pro domov pro osoby se spe-

cifickými potřebami (Charitní dům 
sv. František a pro azylový dům pro 
muže, noclehárnu, kontaktní místo 
pro osoby v nouzi), charitní středis-
ko poradenských a sociálních služeb, 
rozvoj chráněných dílen (pracovní 
uplatnění handicapovaných lidí).
V loňské Tříkrálové sbírce, které se Cha-
rita Ostrava zúčastnila ve spolupráci 
s Charitou sv. Alexandra a Dobrovolnou 
charitou v Brušperku, bylo vykoledo-
váno celkem 1 082 694,50 Kč. Charitě 
Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra 
připadlo celkem 720 969,- Kč. 
„Pro splnění našich projektů pomáhat 
odkázaným lidem v nouzi hledáme 
různé finanční a jiné možnosti. Ob-
racíme se proto na občany s prosbou, 
aby nám při této krásné celostátní akci 
pomohli. Vždyť je pořádána na pomoc 

těm, kteří to nejvíce potřebují,“ říká 
Eva Teicherová, asistentka TKS 2009 
z Charity Ostrava.
Při rozdělení výtěžku sbírky (koledo-
vání i DMS) se postupuje následovně: 
65 % se vrací zpět do míst, kde byly 
peníze vykoledovány (oblastní a farní 
charity), 15 % podpoří projekty die-
cézních charit, 10 % putuje na pod-
poru charitních projektů humanitární 
a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % 
jde na podporu projektů Charity ČR, 
5 % je určeno na režii sbírky. „Protože 
díků není nikdy dost, děkujeme všem 
dárcům i koledníkům Tříkrálové sbír-
ky 2008. Poděkování patří i těm, kte-
ří se na zdárném úspěchu Tříkrálové 
sbírky 2008 spolupodíleli – úřadům 
veřejné správy a farním úřadům,“ uza-
vírá Teicherová.  (sy)

Už brzy k vám zavítají malí koledníci
kontaktní adresy

CHARITA OSTRAVA
Kořenského 17 

703 00 Ostrava-Vítkovice
tel./fax: 596 621 094
ostrava@caritas.cz 

www.ostrava.caritas.cz

CHARITA SV. ALEXANDRA
Holvekova 651/28

718 00 Ostrava-Kunčičky
tel./fax: 596 237 831
alexandr@charita.cz

www.charitasvalexandra.cz

Přejeme Vám 
krásné prožití 
svátků vánočních
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KUNČICE/  Ani v minulém měsí-
ci komise životního prostředí 
při Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava nezahálela 
a navštívila nedaleký kolos 
ArcelorMittal Ostrava. 

Její členové se chtěli dozvědět něco 
bližšího o krocích, které míní tento 
největší znečišťovatel v republice uči-
nit pro zlepšení životních podmínek 
zdejších obyvatel, kteří jsou vystaveni 
nadměrné zátěži znečišťujících látek. 
Ředitel pro životní prostředí Ing. Petr 
Baránek spolu s inženýrem Psotou 
a inženýrem Krčmářem provedli čle-
ny komise životního prostředí po 
aglomeraci Sever a seznámili je s jejím 
provozem. Jen pro přehlednost – aglo-
merace, to je příprava vsázky, kde se 
skladují a zpracovávají suroviny, jako 
jsou rudy, bazické přísady nebo kok, 
pro vysoké pece. Suroviny se míchají, 
homogenizují a následně jsou ukládá-

ny na spékací pás, kde dochází k pro-
hořívání - spékání na vhodnou kvalitu 
aglomerátu jako vsázka pro vysokou 
pec. Na aglo-sever se nacházejí tři 
spékací pásy odprášené třemi elektro-
filtry a na aglo-jih pak další dva. Aglo-
merace je provoz, který nejvíce způ-
sobuje znečištění ovzduší z hlediska 
prachových částic v rámci společnosti 
ArcelorMittal Ostrava. „A právě proto, 
jak nám ředitel Baránek  řekl, přijalo 
vedení společnosti rozhodnutí pro-
vést modernizaci odprášení spalin po-
mocí nejlepší dostupné technologie, 
která bude mít výrazný vliv na snížení 
vypouštěných emisí oproti současné-
mu stavu. Aglomerace bude vybavena 
zcela novou technologií, takzvanými 
látkovými filtry, která je srovnatelná 
s vyspělými závody společnosti Mittal 
v Evropě i ve světě!“ zdůraznil zastu-
pitel a člen komise Ing. Jiří Šárek s tím, 
že tato nová technologie předpokládá 
snížení emisí až o 70 procent oproti 
současnému stavu. Nový provoz bude 

zároveň méně hlučný a bude zde in-
stalováno zařízení pro odsíření vy-
pouštěných spalin. 
Začátkem září byl po ročním výběro-
vém řízení podepsán kontrakt na no-
vou technologii látkových filtrů - za-
hájení stavební části - červen 2009.
Podle slov ředitele Baránka je ideál 
ještě daleko. Meziroční snížení emisní 
zátěže huti by však mělo poklesnout 
oproti loňsku o jednu pětinu. Další pro-
jekty, jako již zmíněné odprášení aglo 
a odsíření teplárny, představuje cel-
kem zhruba 1,5 miliard korun. Smlou-
vy s dodavateli jsou už uzavřeny. 
„Na polovinu se už snížila emise SO2, 
další projekty a realizace podstatně 
sníží ekozátěž. „Kdysi nebyly na au-
tech katalyzátory a my se tomu nedivi-
li. Teď jsou naprostou samozřejmostí. 
Stejné by to mělo být i u ocelářských 
závodů, u kterých je však tento proces 
zdlouhavější, složitější a nákladnější. 
Ale i to jednou bude,“ řekl Baránek. 
 (jš)

Komise životního prostředí  
navštívila ArcelorMittal

krátce

SLEZSKÁ OSTRAVA/  O revitali-
zaci a humanizaci řeky Ostra-
vice diskutovali 12. listopadu 
v budově slezskoostravské 
radnice členové komise ži-
votního prostředí spolu se 
zástupci Magistrátu města 
Ostravy a dalšími odborníky. 
Jedná se o záměr, jehož cílem je přiblí-
žit řeku lidem. Týká se území od sou-
toku Ostravice s Lučinou po soutok 
s Odrou v délce 4,6 kilometru, a to po 
obou březích. 
Hned v úvodu se ujal slova místosta-
rosta Radim Šlachta, který přítomné 
přivítal a předal slovo architektovi 
Pavlu Obroučkovi. 
„Smyslem prezentace projektu bylo 
ukázat, jak se částečně změnil a jak 
pokračuje tento projekt odboru eko-
nomického rozvoje Města Ostravy,“ 
sdělil předseda komise pro životní 
prostředí Ing. Jiří Šárek a dodal, že 
práce na tomto projektu začaly někdy 
kolem roku 2003-4 a postupně se pro-
jekt vyvíjel podle názorového utváření 
účastníků projektu. „Předmětem bylo 
vrátit tento vodní tok a jeho okolí ob-
čanům. Jinými slovy je to i jakýsi vklad 
do rozvoje turistiky. Chceme ukázat 
turistům, že Ostrava po skončení důl-
ní činnosti žije i sportovně a společen-
sky,“ doplnil Šárek. 
První vlaštovkou na tomto poli byl 
projekt neziskovky vodáků Campa-

nulla, kteří předložili záměr na vybu-
dování střediska pro půjčování loděk. 
Po obou březích řeky je totiž pláno-
vána i cyklostezka a půjčovna loděk. 
Měla by zde vzniknout také takzvaná 
slunící plocha a promenády po obou 
březích. „Nyní je důležité, aby se našel 
dostatek peněz a záměr byl zrealizo-
ván,“ zdůraznil Šárek.
Humanizace řeky Ostravice obsahuje 
4 investiční záměry. Řeka Ostravice 
bude zrevitalizována odstraněním ná-
sledků důlní činnosti. Odpadní vody 
budou odvedeny do průmyslové zóny 
Paskov. Odtěženy budou znečišťující 
sedimenty. 
Na slezském břehu od soutoku s Luči-
nou je navržena cyklostezka směřující 
na sídliště Kamenec a dále až na Kob-
lovský most. Přes řeku Lučinu bude 
postavena nová lávka v těsné blízkos-
ti Slezskoostravského hradu. Lávka 
bude vybudována na již stávajících 
pilířích. Uvažuje se rovněž o vybudo-
vání nové tramvajové zastávky, která 
by podpořila turistiku v této oblasti.
U soutoku Ostravice s Lučinou je navrže-
na také vyhlídková restaurace, vodácký 
přístav a půjčovna lodí spolku Campa-
nula. Zde je však problematické místo, 
neboť tento záměr koliduje s projektem 
kanalizačního sběrače Radvanice.
„Nová cyklotrasa je navržena i na 
protějším břehu v Moravské Ostra-
vě. Ta povede od stávající cyklotrasy, 
která končí u lávky u Nové radnice, 
a povede pod Mostem Pionýrů, před 

budovou Krajského soudu, dále pod 
Mostem M. Sýkory až k Hradní lávce. 
Na dvou místech jsou navrženy tzv. 
„visuté lávky“, což umožní rozšíření 
prostoru před Krajským soudem,“ do-
plnil člen komise životního prostředí 
David Bořuta s tím, že plánovaná je 
rovněž úprava parkoviště a okolního 
prostranství. Jedná se o novou dlažbu, 
chodníky a podobně. 
Úpravy jsou rovněž plánovány na le-
vém břehu Ostravice v Moravské Os-
travě, a to od „tramvajového“ mostu 
až po most B. Němcové.
Za Mostem M. Sýkory bude vybudován 
horní jez se slunící plochou na slezské 
straně. Zrekonstruovány budou scho-
dy vedoucí z nábřeží k řece na mo-
ravské straně. Plánuje se i obnovení 
Střelniční lávky. Dále bude upravena 
pěší lávka u Nové radnice a sídliště 
Kamenec pro bezbariérový přístup 
z obou stran.
„Uvažovalo se i o bezbariérovém řeše-
ní Pěší lávky u Památníku Rudoarměj-
ců včetně přemostění Bohumínské 
ulice, ale z finančních důvodů se zatím 
od realizace upustilo. Také se uvažo-
valo o spodním jezu s malou vodní 
elektrárnou před soutokem Ostravice 
s Odrou a s vybudováním sportovní-
ho a rekreačního ramene řeky. Od to-
hoto záměru jsme však z finančních 
a ekologických důvodů také upustili,“ 
uzavřel Jiří Šárek s tím, že v současné 
době se zpracovává dokumentace pro 
územní řízení.  

Řeka bude oázou pro lidi

SLEZSKÁ OSTRAVA, MUGLINOV/  Minulý měsíc oslavil životní jubileum 
místostarosta Slezské Ostravy Petr Zezulčík (ČSSD). K jeho padesátinám 
mu popřáli nejen jeho nejbližší spolupracovníci, ale také zastupitelé, kteří 
se 13. listopadu sešli na svém zasedání v muglinovském Kulturním domě. 
Petr Zezulčík patří k těm, které hned tak něco z rovnováhy nevyvede. Kromě 
svých pracovních povinností je to nadšený cyklista, kulinář nebo zahrádkář. 
„Protože víme o tvém kuchařském umění, koupili jsme ti pořádnou pánev, na 
které můžeš vařit a smažit třeba do stovky,“ gratuloval mu starosta Antonín 
Maštalíř. 
Významné životní jubileum – sedmdesátiny – oslavil také bývalý člen zastu-
pitelstva Zdeněk Martínek, který úzce spolupracuje s radnicí i v současnosti. 
„Velice si vážím tvé práce pro náš obvod a moc ti za ni děkuji,“ řekl na posled-
ním zastupitelstvu starosta a Zdeňku Martínkovi předal stejně jako místosta-
rostovi Petru Zezulčíkovi obraz slezskoostravského malíře Miroslava Grabov-
ského a pamětní medaili.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Změna mailů hřbitovní správy
Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů oznamuje občanům, že 
byly změněny e-mailové adresy na hřbitovní správu, a to:

nlukasova@slezska.cz Nataša Lukášová, ved. oddělení hřbitovní správy
apavlanova@slezska.cz Alena Pavlánová, referent majetkové správy
italikova@slezska.cz Ivana Taliková, referent majetkové správy
bkasikova@slezska.cz Bc.Blanka Kašíková, referent majetkové správy

Telefonní čísla zůstávají v platnosti. 
Je zrušena e-mailová adresa: slezska@iol.cz (odbor TSKZaH)

Oba slavili kulatiny

Komise pro handicapované zahájila činnost
Úřad městského obvodu Slezská ostrava oznamuje, že od listopadu 2008 za-
hájila činnost komise pro handicapované. Cílem komise bude snaha pomoci 
občanům se zdravotním postižením a jejich rodinám. Rádi uvítáme podněty 
a snahu probrat s vámi problémy, které handicapované občany trápí. Těm, 
kteří k tomuto kroku nenajdou odvahu, sdělujeme, že je možné svůj problém 
i napsat a adresovat naší komisi. Samozřejmě, že rádi pomůžeme i při osob-
ním kontaktu.
Další informace najdete na stránkách www.slezska.cz nebo v některém z dal-
ších čísel Slezskoostravských novin. 

Do sběrných dvorů OZO lze přivézt i větve!
V současné době mohou občané přivézt do sběrných dvorů OZO větve ze 
stromů a keřů. OZO Ostrava tím reaguje na zájem lidí, kteří tuto službu 
požadovali. Pořídila stroj na drcení větví, který umožňuje využít tento 
materiál ke zkompostování. Ořezané větve do průměru deseti centimetrů 
mohou občané přivézt do sběrných dvorů OZO v Ostravě-Kunčicích na Frý-
decké ulici a do areálu skládky komunálního odpadu na Bohumínské ulici 
v Ostravě-Hrušově. Větve tam lze odkládat denně od 8 do 20 hodin. Služba 
je zdarma.

Řidiči, parkujte v zimě promyšleně
Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů Úřadu městského obvo-
du Slezská Ostrava žádá řidiče, aby vzhledem k blížící se zimě odstavovali svá 
vozidla tak, aby technika zajišťující odklízení sněhu a posyp mohla bez větších 
problémů tuto činnost provádět. 
„Neparkujte tudíž v úzkých ulicích, ve kterých není šířka na projetí mini-
málně tři metry, dále před kontejnery na domovní odpad, na chodnících 
a podobně,“ říká Ivana Zádrapová z příslušného odboru a dodává, že pros-
ba se týká i vlastníků rodinných domků, jejichž nemovitost bezprostředně 
přiléhá k chodníku. „Tyto občany žádáme, aby průběžně odstraňovali nebo 
zmírňovali závady na chodnících, které vzniknou znečištěním, náledím 
nebo sněhem,“ zdůraznila.  (red)

Odbor financí a rozpočtu sděluje všem žadatelům 
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z roz-
počtu městského obvodu Slezská Ostrava za účelem 
zabezpečení podpory a rozvoje v oblastech mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, handicapova-
ných, podpory rodin, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit a prevence kriminality, že v I. 
čtvrtletí roku 2009 bude Zastupitelstvo městského 
obvodu Slezská Ostrava rozdělovat část finančních 
prostředků určených na neinvestiční účelové dotace.

Žádost  o poskytnutí neinvestiční účelové dotace musí být 
podána  na předepsaném formuláři, který je v elektronic-
ké podobě k dispozici na www. slezskaostrava.cz, nebo 
v tištěné podobě  na odboru financí a rozpočtu. V žádos-
ti musí být uveden účel, ke kterému bude dotace použita 
s uvedením termínu konání akcí. Nedílnou součástí žádos-
ti jsou povinné přílohy. 

Povinnými přílohami jsou:
Doklady o právní subjektivitě žadatele:
a) pro fyzické osoby nepodnikající:
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu

b) pro fyzické osoby podnikající
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu
- kopie živnostenského listu ( pokud se jedná o činnost dle 
zákona č. 455/19914 Sb., o živnostenském podnikání, 

nebo
- kopie výpisu z obchodního rejstříku ( pokud je fyzická 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku),
- kopie osvědčení o registraci - DIČ

c) pro právnické osoby
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu
- kopie dokladu o přidělení IČ
- kopie osvědčení o registraci – DIČ, pokud bylo přiděleno
- kopie dokladu právní subjektivity ( např. výpis z obchod-
ního rejstříku, výpis z nadačního rejstříku, zřizovací listi-
na, stanovy v platném znění, statut) s doložkou o registra-
ci příslušným orgánem,
- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zá-
stupce, příp. písemné zmocnění k zastupování.
Na poskytnutí neinvestiční účelové dotace není právní ná-
rok. Důvody neposkytnutí dotací se nesdělují a žádosti se 
žadatelům nevrací.

Žadatel podává žádost o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace poštou na adresu statutární město Ostrava, měst-
ský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská 
Ostrava, 
nebo osobně na podatelně městského obvodu Slezská Os-
trava, náměstí J. Gagarina č. 5, Slezská Ostrava.

Uzávěrka pro podání žádostí je 15. 02. 2009
Žádosti po uvedeném termínu nebudou posuzovány.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava
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Pro křesťany jsou Vánoce 
oslavou narození Spasitele, 
Božího Syna Ježíše, které se 
odehrálo před dvěma tisíci-
letími v judském městečku 
Betlémě. 

Dojemné vyprávění o Králi světa naro-
zeném ve chlévě a položeném do jeslí se 
vrylo do srdcí křesťanů. O poselství Vá-
noc jsme si vyprávěli s otcem Darkem 
Sputou, který je hlavou farnosti v Os-
travě-Kunčičkách.

Co znamenají pro křesťany Váno- 
ce? Jaké je jejich poselství?
Poselství Vánoc je pro každého věřící-
ho křesťana stále aktuální. Doba Ad-
ventu, který jim předchází, je dobou 
očekávání příchodu Ježíše Krista na 
svět. A Vánocemi toto očekávání vr-
cholí. Je to čas, kdy si znovu a znovu 
uvědomujeme,  co vše nám Bůh ve své 

nekonečné dobrotě nabízí. Je to čas, 
kdy si připomínáme, že Bůh nás tak 
velmi miluje, že nám dal svého jed-
norozeného Syna, který se obětoval 
za naše hříchy a otevřel nám tak ces-
tu k věčnému životu. Tak jako světlo 
hvězdy betlémské přivedlo mudrce 
k jesličkám, tak nás světlo Ježíše Kris-
ta přivádí ven z temnoty hříchu. A je 
jen na nás, zda-li toto světlo budeme 
následovat.

Synonymem Vánoc je pro mno- 
hé Štědrý den, přestože se přímo 
o křesťanský svátek nejedná. Co 
tedy tento den znamená pro Vás?
Štědrý den je tedy především dnem 
uvedení do sváteční atmosféry. Je 
ovšem také dnem rodiny, kdy všichni 
touží být pospolu. K štědrovečerním 
tradicím neodmyslitelně patří vánoč-
ní stromeček, jenž nám může připo-
mínat strom poznání v ráji, ale také 
dřevo jesliček, do kterých byl položen 
náš Spasitel, či dřevo kříže, na kterém 
nám svou smrtí přinesl vykoupení. 
V souvislosti s Vánocemi si také jistě 
všichni vybavíme vánočního kapra. 
Vždyť ryba, postní pokrm, jídlo nej-
chudších, je pro křesťany také symbo-
lem víry. 

Co symbolizuje betlémské svět- 
lo?
Je to živý plamen, který se každé Vá-
noce rozváží po celém světě z Betlém-
ské jeskyně v Izraeli. Bývá k dispozici 
v kostelech nebo u skautů. Zdobíme 
jím vánoční stůl, nosíme ho na hroby 
našich blízkých.  Marie Stypková

Patří k těm starostům, kteří se své 
práci věnují na plný plyn. Na sekreta-
riátu před dveřmi jeho kanceláře sedí 
denně desítky občanů, kteří s ním 
mají zjednanou schůzku, aby vyřešili 
své problémy. Aby to všeho stihl, má 
rozplánovaný den doslova na minuty. 
Pracovní doba „od - do“ pro něj pro-
stě neexistuje a klidně ho zahlédnete 
za tmy u plotu některého domku, jak 
domlouvá jeho majiteli, aby netopil 
v kotli na tuhá paliva starým haram-
pádím, anebo jak o sobotách objíž-
dí celou Slezskou od Antošovi až po 
Kunčice a mapuje terén – skládky, ne-
pořádek a podobně. Řeč je o prvním 
muži městského obvodu Slezská Os-
trava, starostovi Ing. Antonínu Maš-
talířovi, který svou funkci bere jako 
své poslání a službu lidem. Protože 
se blíží konec roku, povídali jsme si 
s ním nejen o práci. 

Pane starosto, blíží se konec roku,  
kdy většina lidí tak trochu bilancu-
je. Jak hodnotíte tento rok Vy. Co 
se Vám podařilo na radnici udělat, 
v čem máte vůči občanům resty?
Něco se podařilo, něco ne, ale mám 
radost z každé maličkosti, například 
z opravené budovy po Správě sídlišť 
na Michálkovické ulici. Dnes jsou tam 
koleje Vysoké školy podnikání a je-
nom září. Když jedu zase po Frýdecké 
ulici, nesměle na mě vykukuje Atrium 
Slezská – komplex nových bytů. Novo-
tou září také ulice Frýdecká a Bohu-
mínská. Je toho samozřejmě víc. Když 
to mám zhodnotit, tak se na Slezské 
nejedná o žádný největší úspěch. Jsou 
jen malé dílčí úspěchy, a to je cennější. 

Jsme velký obvod a všude jsou nějaké 
větší či menší povedené akce. Pokud 
jde o resty, chceme konečně nechat 
zbourat kino v Kunčičkách a vysta-
vět supermarket naproti Kulturnímu 
domu v Muglinově. A na lepší časy se 
už blýská i v jiné oblasti. V Kunčičkách 
vedle místní knihovny vznikne okrs-
ková služebna Městské policie Ostra-
va. 

Je po krajských a senátních vol- 
bách, kdy se naše republika zabarvila 
do oranžovo ruda. Na slezskoostrav-
ské radnici ale „vládne“ ČSSD s ODS? 
Co Vy na to? Uvažujete o tom, že se 
za dva roky, kdy budou komunální 
volby, spojíte také s komunisty?
Momentální koalice na slezskoostrav-
ské radnici se plně osvědčila a není 
důvod něco měnit. Nevylučuji nikdy 
žádnou spolupráci. Dole v politice na 
úrovni obcí je to přesně podle okříd-
lené věty „O lidech s lidmi.“ Komunis-
té jsou zastoupeni v obci napříč všemi 
výbory zastupitelstva, jsou v komi-
sích, takže nejsou odříznutí od dění 
v městském obvodu.

Pojďme teď k poněkud k příjem- 
nějšímu tématu. Začal advent, blíží 
se Vánoce. Co pro Vás tato doba zna-
mená?
Asi jako většina lidí mám Vánoce spo-
jeny s dobou dětství. Jinak jsou to pro 
mě svátky oddechu, rodinné pohody, 
bilancování a předsevzetí, jak dále 
v novém roce. 

Můžete tedy prozradit, jak vzpo- 
mínáte na Vánoce svého dětství? 
Před Vánoci, když jsme občas zůstali 
s bratrem doma sami, jsme každoroč-
ně hledali schované dárky po celém 

bytě. Nejraději ale vzpomínám na to, 
jak jsme na dvoře, pokud mrzlo, při-
pravovali kluziště, kde jsme pak po 
štědrovečerní večeři bruslili a házeli 
prskavky. Ve svém dětství jsem měl je-
nom tři hračky, a to koupacího kohou-
ta, trojkolku a plyšového medvěda.  
Myslím, že většinu z nich jsem dostal 
pod stromeček. 
K Vánocům patří neodmyslitelně také 
moje babička, která byla vyhlášená 
kuchařka studené kuchyně na Hlav-
ním nádraží v Ostravě. Každý rok 
v předvečer Štědrého dne udělala 
kýbl bramborového salátu pro celou 
naši rozvětvenou rodinu a my si pak 
pro něj s dostatečně objemnými nádo-
bami chodili. Pokud jde o kapry, mám 
k nim zvláštní vztah. Za totality, kdy 
jsem dělal v Jednotě Frýdek-Místek, 
jsem byl garantem na sádkách v Jisteb-
níku, odkud jsme zaváželi kapry celý 
okres. Nezapomenu, jak na ně lidé če-
kali v mrazu dlouhé fronty. Musím ale 
dodat, že všichni tam tehdy stáli rádi, 
protože si povídali se sousedy a pili 
grog, který jim vařily prodavačky. Pat-
řilo to k předvánoční atmosféře. 

Co byste vzkázal v souvislosti  
s blížícími se Vánocemi občanům 
Slezské Ostravy?
Našim občanům bych chtěl popřát 
více rodinné soudržnosti, více lásky 
a chtěl bych je také poprosit, aby ne-
zapomněli ani na své nejbližší zesnu-
lé příbuzné. Vždy, když stojím před 
rodinným hrobem, kde na mě kouká 
z fotografie na náhrobku má babička, 
vyvstanou mi v mysli všichni mí nej-
bližší, kteří už mezi námi nejsou. 
 Marie Stypková

Starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř:

Jako kluk jsem hledal dárky po celém bytě

Podepsání Mnichovské dohody v září 
roku 1938 a diplomatická nota Pol-
ska, podaná formou ultimáta, která 
prosazovala návrat československé 
části Těšínská na levém břehu řeky 
Olše v Polsku, způsobily, že mnozí ob-
čané z inkriminovaného území mu-
seli nuceně opustit své domovy. Za 
nová útočiště pro sebe a své rodiny si 
uprchlíci většinou zvolili obce“a měs-
ta v blízkosti nově vytýčených hranic 
mezi Československou republikou 
a Polskem,
Od 5. listopadu 1938, kdy se na úřed-
ní desce obecního úřadu v Muglinově 
mezi vyhláškami objevila také mapa 
se zvýrazněnou linií definitivní hrani-
ce československo-polské, bylo zřej-
mé, do jaké míry se toto nové opatření 
dotkne svobody pohybu na území tě-
šínského Slezska.

Kudy vedla deliminační hranice
Delimitační hranice mezi ČSR a Pol-
skem byla delimitační komisí, slože-
nou ze zástupců vlád ČSR a Polska, 
stanovena tak, že hraniční čára bude 
probíhat od Bohumína po řece Odře 
až po Hrušov, který zůstane v ČSR, 
dále po jižním břehu hrušovského 
a heřmanického rybníka. „Na jih je 
pak rozhraní vedeno tak, že obce 
Heřmanice, Michálkovice a Radvani-
ce zůstanou v ČSR, Sporovnice, dvůr, 
stromořadí v Polsku, Šenov, les Bab-

čok v ČSR, východní část obce Dolní 
Datyně, Oberhof v Polsku, Horní Blu-
dovice, Žermanice v ČSR. Hraniční 
čáru dále tvoří potok Lučina a potok 
Racek. Pak bude hranice pokračovat 
po východním okraji obce Vyšní Lho-
ty, které zůstávají v ČSR. Dále hranici 
tvoří říčka Morávka a potok Skalka. 
Hranice pak končí u slovensko–těšín-
ské hranice, kdy vrch Malý Polom zů-
stává na straně polské a vrch Polomka 
na straně ČSR…,“ píše se v tehdejším 
ustanovení komise. Zároveň je také 
oficiálně oznámeno, že polská armáda 
započne obsazovat toto území 16. lis-
topadu 1638.

Do Muglinova se stěhovali 
vystěhovalci
V následujících měsících a dnech do-
šlo k velkému přílivu vypovězených 
rodin z Těšínska do vnitrozemí. Jen 
do 18. ledna 1939, tedy během dvou 
měsíců, se do Muglinova přistěhovalo 
226 osob.
V důsledku enormního nárůstu po-
čtu obyvatel došlo k tomu, že tamní 
obecní úřad vyhlásil z moci úřední 
povinnost nahlásit možnosti ubyto-
vání uprchlíků ve větších nebo vol-
ných místnostech bytů. Ani tato snaha 
představitelů obce však tíživou situaci 
s ubytováním uprchlíků vyřešit nesta-
čila. Přestože byly pro dočasné uby-
tování vyčleněny i domy v dolní části 

Muglinova, takzvaném Mexiku, které 
postavil muglinovsky stavitel Ludvík 
Milička a které dodnes stojí v nezmě-
něné podobě u Muglinovské ulice, 
dočasná přístřeší musela poskytnout 
i rozlehlá tělocvična sokolovny a hos-
tinský sál restaurace U Chvostků. Pro-
to se zástupci obcí, které se musely 
potýkat s podobnými problémy, roz-
hodli intervenovat v Praze se žádostí 
o pomoc při řešení stávající situace, 
jejíž řešení bylo jejich nad síly.

Situaci ztěžovala krutá zima
Svízelnou situaci, která v obci vznik-
la, navíc ztěžovala mrazivá zima, kdy 
rtuť teploměru neklesla po mínus 15 
stupňů, a dosahovala spíše vyšších 
hodnot. Na základě pokynů minister-
stva školství byly proto v muglinovské 
obecné škole vyhlášeny úhelné prázd-
niny. Kvůli zimě se občané často sta-
hovali do jedné vyhřáté místnosti. 
V těchto kritických dnech se v bio-
grafech Paláce na Zámostí a Zentral 
na Hladnově netopilo a elektrárny 
často vypínaly elektrický proud. Před 
Vánocemi roku 1938 byl před obec-
ním úřadem v Muglinově, u kaple sv. 
Anny, postaven Vánoční strom repub-
liky, který tam zůstal až do svátku Tří 
králů. Pod tímto mohutným smrkem 
s několika barevnými žárovkami stál 
jednoduchý kancelářský stůl s ko-
vovou kasičkou, do které se vybíraly 
příspěvky pro rodiny vyhnanců z Tě-
šínska, z nichž některé stále ještě ži-
vořily v muglinovských tělocvičnách 
a jen zvolna nacházely nový domov ve 
vnitrozemí. 
Vypjatá atmosféra v obci se zača-
la konsolidovat až v závěru měsíce 
ledna 1939. V Moravské Ostravě se 
totiž otevíraly hromadné ubytovny, 
do nichž byli někteří z uprchlíků po-
stupně umísťováni. Podle oficiálních 
relací v tisku bylo na území Moravské 
Ostravy připraveno do konce února 
1939 sedmnáct uprchlických táborů 
se skromným vybavením, které však 
i ve svém provizoriu daleko více vyho-
vovaly požadavkům hygieny ubytová-
ní než všechna předcházející.  
 Česlav Pietoň Krutá zima. Historický pohled na Muglinov v zimě roku 1938/39.  FOTO/  REPRO

Vystěhovalce trápila krutá zima, ve škole vyhlásili uhelné prázdniny

Muglinov na přelomu let 1938/39
Je jen na nás, zda budeme 
následovat světlo,
říká farář Darek Sputa

Jménem všech věřících naší 
farnosti srdečně zveme do 
kostela v Ostravě-Kunčičkách, 
kde si tento krásný dar Boží 
lásky a štědrosti můžete od-
nést domů po půlnoční mši 
svaté, která zde bude 24.12. 
2008 ve 22 hodin.
  Srdečně zve otec Darek
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OSTRAVA/  Doprovodnou akcí Meziná-
rodního elektrotechnického veletrhu 
ELEKTROTECHNIKA 2008, která se 
konala 12. listopadu na výstavišti Černá 
louka v Ostravě, byla soutěž odborných 
dovedností a znalostí žáků elektrotech-
nických středních škol Moravskoslez-
ského kraje a přilehlých regionů. 
„Soutěže, která se sestávala z teore-
tické a praktické části, se zúčastnilo 
sedmnáct škol s dvoučlennými druž-
stvy. Pořadatelem soutěže byla Střed-
ní škola v Ostravě-Kunčicích a firma 
BAEL pod patronací městského obvo-

du Slezská Ostrava,“ řekl mluvčí Střed-
ní školy v Ostravě-Kunčicích Stanislav 
Drozd a dodal, že v soutěží družstev 
zvítězila a získala pohár starosty 
Ing. Antonína Maštalíře SPŠ elektro-
techniky a informatiky z Ostravy. Na 
druhém místě skončila pořádající 
Střední škola z Ostravy-Kunčic, třetí 
příčku obsadila SPŠ elektrotechnická 
z Havířova. 
V soutěží jednotlivců zvítězil Jan Ho-
řák ze SPŠE Ostrava. Hodnotné ceny 
věnovaly firmy HADEX, GES a Úřad 
Slezská Ostrava.  (sd)

MUGLINOV/  Poslední dva říj-
nové dny se v Základní škole 
Pěší v Muglinově uskutečnila 
další z řady sportovně turis-
tických akcí, která tentokrát 
směřovala do oblasti centrál-
ních Beskyd.
Výchozím bodem naší túry bylo ma-
lebné beskydské údolí Podolánky. 
Po táhlém stoupání vedoucím přes 
Kociánku, Pajurčanky a Bařiny jsme 
dorazili na horskou chatu Martiňák, 
která se stala místem odpočinku a ob-
čerstvení dětí. Odpočinek byl opravdu 
velice vhodný, protože na hřebeno-
vém horském úseku v délce zhruba 
1 km před chatou Martiňák foukal mi-
mořádně silný vítr (spíš se jednalo 
o menší vichřici), který dětem odebral 
poměrně hodně fyzických sil.
Po oddechu na chatě Martiňák jsme 
vyrazili směrem do místa ubytování v  
hotelu DUO na Horní Bečvě. Naše kro-
ky (nyní již v klidném závětří) vedly 
pohodlným klesáním přes horské pas-
tviny v lokalitě Kobylská k přehradní 
nádrži na Horní Bečvě. Odtud násle-
dovalo závěrečné stoupání do cíle naší 
cesty – horského hotelu DUO.
Po ubytování v příjemných pokojích se 
sprchou, WC a televizí se děti v dob-
rém smyslu slova „vyřádily“ a součas-

ně vyrelaxovaly v krytém hotelovém 
bazénu.
Po kvalitní večeři strávily děti příjem-
ný zábavný a taneční večer ve stylové 
společenské místnosti vybavené kr-
bem. 
Následujícího dne po snídani sestá-
vající se ze švédských stolů v podobě 
teplého a studeného rautu si děti opět 
užily dovádění a šplouchání v hotelo-

vém bazénu, doplněné o závody v pla-
vání na 20 metrů.
Před odjezdem jsme si všichni společ-
ně vychutnali  nádherné a romantické 
výhledy na krásné podzimní Beskydy 
s dominantou hory Radhošť.
Při odjezdu nám nezbylo než konsta-
tovat „šak sú krásné ty valašské hory.“ 

Mgr. František Vrána, 
ředitel ZŠ Pěší

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Když ve 
čtvrteční podvečer 30. října 
procházel centrem Ostravy 
početný lampiónový průvod 
masek a strašidel, měl namí-
řeno na nádvoří vyzdobeného 
a nasvíceného Slezskoostrav-
ského hradu. 
Právě tam měla vrcholit zajímavá akce 
s názvem „Svátek dýní a strašidel – 
český Halloween“, kterou uspořádala 
Základní škola Bohumínská pro děti 
základních a mateřských škol za fi-
nanční pomoci Magistrátu města Os-
travy.  
 Už týden před plánovanou slavností 
žáci spolu s pedagogy v tvůrčích díl-
nách kolektivů tříd připravovali de-
korace z dýní a výtvarně zpracovávali 
„halloweenské“ téma. Fantazie dětí 
neznala mezí a výtvory byly velmi zda-
řilé. Pohádkový hrad se zakletou žabí 

princeznou hlídal drak, z dýní vylétali 
netopýři a duchové, kocour měl svou 
myšku, nechyběla klasická rodina a na 
vše dohlížel „dýňový“ školník. 
Pestrý průvod vyšel od Slezskoostrav-
ské radnice, kde přítomné děti, rodiče 
a pedagogy v čele s ředitelkou školy 
Mgr. Zdeňkou Halakucovou přivítal 
starosta obvodu Ing. Antonín Maštalíř. 
Prostředí hradu dodávalo celé akci ta-
jemný ráz magického večera. 
Nejzdařilejší výtvarné práce jednot-
livců, kolektivů tříd a mateřských škol 
byly za své snažení odměněny hod-
notnými cenami a rej masek si užíval 
tanec v rytmu diskotékové hudby. 
Odměnou pořadatelům této vydařené 
akce byla velká účast a všudypřítom-
ná radost. (boh)  

PRŮVOD. Letošní Halloween, který 
pořádala Základní škola Bohumínská 
ve Slezské Ostravě, se opravdu vydařil. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Slavnost dýní a strašidel se vydařila

Školáci si vyšlápli do Beskyd

VZOR.  Žáci Základní školy Pěší v Muglinově mají skvělý vzor ve svém řediteli Fran-
tišku Vránovi, který pro ně pravidelně pořádá turistické akce. FOTO/ ARCHIV ZŠ

O POHÁR STAROSTY. Starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř předává pohár 
vítězné škole.  FOTO/  SŠ OSTRAVAKUNČICE

KOUZLA.  Žáci Základní školy Pěší v Muglinově oslavili halloween jaksepatří. 
 FOTO/  ARCHIV ŠKOLY

Prosincový koncert 
na radnici
Dalším z cyklu komorních koncertů, 
v tradičním prostředí obřadní síně 
slezskoostravské radnice, je Vánoční 
koncert s názvem Baroko virtuoz-
ní, který se uskuteční 9. prosince, 
Vystoupí na něm soubor „Barocco 
sempre giovane“. Mezi sólisty bude 
i Jiří Vodička, 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 ve Slezské galerii od 
25. listopadu, a to v úterý až pátek 
od 10 do 18 hodin, v sobotu a neděli 
od 10 do 16 hodin. Případné dotazy 
zodpovíme na tel. 599 410 426 nebo 
599 410 093.  (lk)

Starosta předal pohár na 
veletrhu Elekrotechnika

MUGLINOV/  Halloween oslavili 
také žáci v Základní škole Pěší 
v Muglinově. Tato zajímavá 
podzimní akce byla tentokrát 
v režii zaměstnanců zdejší 
školní družiny. 

V pondělí 3. listopadu o půl páté se 
žáčci sešli před školou. „Někteří byli 
v maskách a téměř všichni s lampiony, 
plni radosti a očekávání, co se bude dít,“ 
popsal ředitel školy František Vrána.
O čtvrt hodiny později vyrazil lampio-
nový průvod, doprovázený i několika 
maminkami, přes sídliště Muglinov 
k rodinným domkům, dále pak přes 

Vizinu až do Heřmanic, aby poté po-
malu zamířil zpět ke škole.
„V nejtemnějších zákoutích Muglino-
va však na děti čekala stezka odvahy 
osvětlena pouze svíčkami. Děti si mu-
sely zapamatovat obrázky, které každá 
svíčka osvítila a na konci je všechny 
odříkat. Za to je pak čekala sladká od-
měna. Ale to ještě nebylo vše. Nyní při-
šlo na řadu kouzelné zaříkávadlo a pří-
prava kouzelného lektvaru, který pak 
všichni ochutnali. Před rozloučením 
děti dostaly na památku masku a hel-
loweenskou sladkost. S hurónským 
pokřikem se vrátily ke škole, kde je už 
nedočkavě očekávali rodiče. Příští rok 
si to prý rádi zopakují znovu.  (lr)

Halloween slavily i děti 
v muglinovské škole

Rekonstrukce školy pokračuje
Od 15. září pokračují stavební práce 
na 2. etapě rekonstrukce školy. Týkají 
se tělocvičny a pavilonu školní jídelny 
a družiny. Její ukončení se předpoklá-
dá k 5. prosinci letošního roku. Mimo 
jiné se vyměňuje elektro a vodoinsta-
lace i topení, novou podobu získáva-
jí také podlahy. Součástí důkladné 
rekonstrukce tělocvičny je zavedení 
vzduchotechniky a současně probíhá 
zateplení objektu – to vše v hodnotě 
12 milionů korun. Výsledky práce sta-
vební firmy jsou již zdaleka viditelné; 

část budovy svítí výraznou žlutou 
a oranžovou barvou. 

Jak škola získává další 
fi nanční prostředky 
Krajský úřad, Magistrát města Ostravy, 
Nadace OKD a ČEZ každoročně vyhlašují 
grantová řízení, na jejichž pobídky naše 
škola aktivně reaguje. Kreativita a práce 
pedagogických pracovníků pak při dob-
ře zpracovaném grantu přináší škole tak 
žádané další finanční prostředky. 
V letošním školním roce jsme zpraco-
vali tři granty vypsané magistrátem, 

dva granty pro Nadaci OKD a projekt 
k finanční dotaci z Krajského úřadu. 
Doufáme, že ve výběrových řízeních 
obstojíme, protože s dostatkem fi-
nancí se zajímavé akce pro naše žáky 
pořádají daleko lépe.

Děti chtějí ve škole i spát
Loni v prosinci se ve škole uskuteč-
nila akce s názvem VáNoční čtení. 
Žáci všech věkových kategorií – od 
prvňáčků až po deváťáky – si při-
nesli své nejoblíbenější pohádkové 
knížky, ze kterých postupně před-
čítali spolužákům. Pro zpestření si 
mohli v rozmanitých dílnách vyrobit 

dárečky, nazdobit upečené perníč-
ky, užít si vánoční čarování a projít 
se ztemnělou školou osvětlenou jen 
vlastnoručně vyrobenými prskav-
kami. Po čtenářském maratónu se 
pak děti uložily ke spánku přímo ve 
škole.
O tom, že se jim tato akce velmi líbila, 
svědčí časté otázky: „Bude další čtení 
a přespávání ve škole?“ Odpověď zní 
ANO.
Další VáNoční čtení, tentokrát zamě-
řené na pověsti, začne odpoledne 18. 
a skončí ráno 19. prosince 2008. Bude 
se nejen číst a vyprávět, ale i ... . Ale to 
už je překvapení.  (red)

Ze života ZŠ Bohumínská

Slezská galerie

V galerii bude výstava 
Gallia romanica
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Ve Slezské ga-
lerii právě skončila výstava s názvem 
Grand Prix architektů 2008 – Národní 
ceny za architekturu. Vernisáž, kterou 
byla tato výstava 30. října zahájena, 
navštívil také starosta Slezské Ostravy 
Ing. Antonín Maštalíř. 
Další výstava, která začne 5. prosince, 
se jmenuje Gallia romanica a je vypůj-
čená z Muzea architektury ve Wrocla-
vi. Prohlédnout si ji můžete do konce 
ledna příštího roku. Jedná se o foto-
grafie románské architektury a so-
chařství ve Francii. Fotil je Zygmund 
Świechowski. 

Provozní doba Slezské galerie
út–pá  10.00–18.00 hodin 
so–ne  10.00–16.00 hodin 
po  zavřeno

Od 24. prosince 2008 do 1. ledna 
2009 je galerie zavřena.

Výstavka na hradě
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Mateřská škola 
Chrustova je hlavním garantem akce 
s názvem Tradice a netradiční techniky, 
tentokrát s vánoční tématikou. 
Výstavka se uskuteční od 10. do 12. pro-
since v prostorách malého sálu Slezsko-
ostravského hradu. Se svými výrobky 
se představí mateřské školy obvodu 
Slezská Ostrava a Střední škola odborná 
a speciální Klimkovice. „Na akci zveme 
širokou veřejnost, která má možnost 
prohlédnout si různorodé techniky 
a vyzkoušet si a vyrobit vánoční ozdo-
by,“ řekla ředitelka MŠ Chrustova Jarmi-
la Jílková.  (red)
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Na vesnici zima začínala sv. Martinem
Prostý lid považoval den svatého Mar-
tina (11. listopadu) za začátek zimy – 
„svatý Martin přijíždí na bílém koni“. 
V lidovém kalendáři v tomto zimním 
období měly významné postavení 
především svátky svatého Ondřeje 
(30. listopadu) – kromě Štědrého dne 
nejvýznamnější věštební den v roce, 
sv. Barbory (4. prosince), sv. Mikuláše 
(6. prosince), sv. Lucie (13. prosince), 
sv. Apoštola Tomáše (21. prosince). 
Ústředními dny vánoc byly a jsou 
Štědrý den (24. prosince), Narození 
Páně – Boží hod vánoční (25. prosin-
ce), sv. Štěpána (26. prosince) a sv. 
Jana Evangelisty (27. prosince). Opro-
ti nám naši předkové neslavili okázale 
poslední den ve starém roce, neslavili 
také začátek nového roku. Vánoční 
období se uzavírá svátkem Tří králů 
(6. ledna) a s Vánocemi je pevně spo-
jen i čtyřicátý den po Narození Páně, 
nazývaný uvedení Páně do chrámu 
– lidově Hromnice (2. února), který 
předcházel rozpustilému masopustu 
a předznamenával příchod jara.

Mikuláš chodil pěšky 
nebo jezdil na koni
Uctívání svatého Mikuláše, které 
připadá na 6. prosince, je spojeno 
s biskupem z Myry v Malé Asii, který 
se narodil před rokem 300 n. l. Bě-
hem několika století se stal jedním 
z nejznámějších světců. Po převeze-
ní jeho ostatků do Bari v Jižní Itálii 
roku 1087 proniklo jeho uctívání 
i do západní Evropy. S německou 
kolonizací se jeho kult dostal ve 13. 
a 14. století i na naše území. Dokla-
dem může být také nejstarší zasvě-
cení místeckého farního kostela sv. 
Mikuláši. V lidové tradici byl sv. Mi-
kuláš velmi oblíbený – byl patronem 
šťastného manželství, patronem 
obchodníků, kteří důležité obchody 

uzavírali právě v tento den. Sv. Miku-
láš byl i patronem mnoha městských 
spolků. 

Kupci lidem dávali „štědroka“
Kupci a obchodníci rozdávali na Štěd-
rý den „štědroka“ všem, kteří u nich 
po celý rok poctivě nakupovali. „Štěd-
roka“ představovala malá hromádka 
vlašských ořechů, jedna vosková svíce, 
troška medu nebo nějaká „počastná“, 
např. krapet alkoholu v malé lahvič-
ce. Zámožnější lidé dávali „štědroka“ 
i chudobným. Obvykle se příliš neroz-
dali, ale pro mnohé nemajetné to i tak 
bylo významné přilepšení. Dostali 
hlávku zelí, čtvrtku hrachu, trochu 
jablek nebo sušeného ovoce. Někde si 
sousedé „štědroka“ navzájem vymě-
ňovali, aby u žádného na štědrovečer-
ním stole nic nechybělo. Bohužel tyto 
krásné zvyky mezi sousedy vymizely 
už před bezmála osmdesáti lety. 

Vánoční stromek zapíchli 
do hliněné podlahy
V našem kraji začali nejdříve stavět 
stromečky ve velkých městech, jako 
byly Těšín, Opava či Ostrava. Stro-
mečky začali v bohatých rodinách 
zdobit mezi roky 1870-1890, v méně 
majetných domácnostech asi o dvacet 
let později. Na slezské dědině se roz-
mohlo stavění více stromků najednou, 
ale jen u bohatých. Hospodář musel 
být jako první vzhůru na Štědrý den, 
ještě za tmy šel do lesa pro tři jedličky 
(Domaslavice, Soběšovice). Nejhezčí 
dal „děvuchám“ do kuchyně, druhou 
do hnoje, aby pole dala v příštím roce 
dobrou úrodu, a třetí do plotu, aby 
ovocné stromy daly hojnost ovoce.

Na Štědrý den všichni 
dříve pilně pracovali
Hospodář chystal s čeledí krmení pro 
dobytek na celé svátky, hospodyně 

poklízela celý dům, všechno se mu-
selo vymést, aby se nedržely neple-
chy a blechy. Každý pracoval s chutí, 
aby byl po celý příští rok pilný. Pekly 
se koláče tvarohové, makové a povi-
dlové, ale též „zelníky“. Také se pekly 
„osůchy“ (koláče z prosa) pro dobytek 
a k obřadním úkonům, i chleba musel 
být čerstvý a doma upečený.
Panoval obecný zákaz praní, žehlení, 
na půdě nesmělo viset mokré prádlo, 
příliš se nemluvilo, nezpívaly se svět-
ské písničky, nekonaly se zábavy, hoši 
se nesměli vodit s dívkami za ruku, děti 
nepoletovaly venku, lidé byli potichu 
a ani svatba nebo pohřeb se nemohly 
konat na Štědrý den. Také se nehrálo 
v kině, i hospody zůstaly většinou za-
vřené. A že hospod tenkrát bylo, např. 
před sto čtyřiceti lety byla v každém 
6-7 domě ve Frýdlantu nad Ostravicí 
nálevna, putyka nebo hospoda.

Chudí jedli „bryju“ 
a „kvačky zatřepané“
Chudí lidé vařili skromná jídla. Čas-
tokráte jedli k štědré večeři jenom 
polévku, na Valašsku zvanou „štěd-
račka“, do které se dávaly zelenina, 
kyselé zelí, pohanka, proso, fazole, 
čočka, hrách, sušené ovoce, suše-
né houby, zemáky, trošku od každé 
plodiny, která se na poli urodila. Na 
Těšínsku zase jedli hustou hracho-
vou polévku, mladé zelí, krupičku, 
brambory a podmáslí nebo „mačku“ 
ze suchého ovoce zvanou „bryja“. 
Jedly se i další postní pokrmy, které 
se v průběhu roku jedly, od každého 
jídla se muselo okusit aspoň trochu, 
aby se všichni ve zdraví a síle dočkali 
příštího štědrého večera. O lahodnos-
ti některých jídel snad nejlépe svědčí 
jedno lidové přísloví: „Kvačky zatře-
pane, vysloboď nás ó Pane!“ Jednalo 
se o zasmažené jídlo z řepy. V oblas-
tech s německým obyvatelstvem zase 
nesměla chybět povidlová omáčka 
s vařenými noky.

Všichni zasedli k jednomu stolu
Velmi složité bývalo obřadní při-
strojení štědrovečerního stolu. Nej-
prostěji jej přikryli bílým ubrusem 
a doprostřed postavili slaměnku, ve 
které nesmělo chybět trošku od každé 
plodiny, která se urodila na poli a v za-
hradě. Na Valašsku před večeří přichá-
zela děvečka šťastičkovat se snopkem 
ovsa a hospodáři s hospodyní popřála: 
„Pochválen buď Ježíš Kristus. Daj vám 
Pámbů ščestí, zdraví, všeho dobrého 
rozmnožení, hříchův odpuščení, co 
sobě žádáte od milého Pána Boha, aby 
vám to Pámbů dal: menší hříchy, větší 
radosť a po smrti království nebeské, 

do tak roka ve zdraví a ve ščestí Krista 
Pána na zemi dočkati a s novoroze-
ným Ježíškem se radovati...“.

Kdo chtěl chytit zloděje, dal 
psovi chleba s česnekem
Po večeři hospodář nebo otec každého 
podělil oplatky namazanými medem, 
ořechy a jablíčky. Kousky jablíček se 
navzájem podělili, aby nezabloudili 
ve světě a vždy našli cestu domů. Kdo 
v jablku překrojil jadérko, ten v příš-
tím roce nesl kříž, zažil mnoho strádá-
ní. Některý hospodář opatrně vytáhl 
dvanáct jadérek, vhodil je do misky 
s vodou, a podle toho, jak plavala nebo 
klesala ke dnu, usuzoval, kolik bude 
měsíců suchých nebo mokrých.
Dobytku se nasypalo až po večeři, kra-
vám se dávaly oplatky složené v kra-
jíci chleba, slepicím nasypali hojnost 
hrachu, aby snesly napřesrok tolik va-
jec. Koni se dal chleba, aby byl dobrým 
tahounem. Psovi dali kus chleba s čes-
nekem, aby dobře štěkal a zadržel zlo-
děje. Lidé tenkrát věřili, že na Štědrý 
den zvířata mluví lidskými hlasy. 

O půlnoci na Boží narození 
vytruboval pastýř
Odtroubiv dvanáctou hodinu, pastýř 
nebo obecní sluha zazpíval: „Stávajtě, 
stávajtě, křesťane mileni, k jesličkam 
chvátajtě v téjto božskej chvíli, lebo 
sa narodíl nám Ježíš Kristus sám!“ Pak 
chodil po dědině a budil všechny lidi, 
pokud spali, aby se strojili na jitřní. 
Nedlouho po půlnoci se otevíraly kos-
tely a lidé z okolních vesnic se do nich 
hrnuli celými proudy. Největší radost 
způsobili rodiče svým dětem, když je 
sebou vzali „do kostelíčka“.

O čtyřech hodinách ráno započaly 
se hodinky, po každé hodině zapěli 
na kruchtě kostela zpěváčci někte-
rou z lidových koled, pak následo-
vala slavná mše „andělská“ a po ní 
„pastýřská“. Někde připravili mši 
„valašskou“, složenou ze samých 
koled doprovázených pastorální 
hudbou.
Toho dne nesměl nikdo na besedu, ani 
do hospody, i děti nesměly sáňkovat, 
nesmělo se uklízet, nesměly se stlát 
peřiny, nemylo se nádobí a někde také 
nesměli nosit vodu ze studny. Mnozí 
také nerozdělávali oheň a celý den se 
modlili a zpívali zbožné písně z kanci-
onálků.

Svatý Štěpán – svátek sležebných
Na svatého Štěpána se v kostele kdysi 
světívalo obilí pro jarní setí. Nejprve 
se konala slavná mše svatá, pak kněz 
posvětil obilí, které si každý hospodář 
přidal do setí. Na Morávce chasníci há-
zeli obilím po knězi, tak jak byl kame-
ním kamenován sv. Štěpán, toto obilí 
pak připadlo knězi, jinde je zametal 
kostelník. Po koledě chodívaly chu-
dobné děti cizí, koledovala drobotina 
od sousedů a známých a všem se do-
stalo štědrého obdarování. K lašským 
obyčejům patřila obřadní obchůzka 
dospělých brzy ráno se „štěstím“, na-
zdobeným jedlovým vrškem, které 
nosili svobodní mládenci po souse-
dech. Zvláštní druh štěpánského ob-
darování byl spojen se svátkem čeledi, 
den sv. Štěpána byl totiž považován za 
svátek služebných. Čeledínové odchá-
zeli a vstupovali na Štěpána do služby, 
děvečky pak zase na Nový rok.
 Jiřina a Jaromír Poláškovi

Dnešní české pojmenování „Vánoce“ pravděpodobně vzniklo ve středověku převzetím německého „zu den weihen nachten“ – v posvátných nocích

Jak se slavily Vánoce ve Slezsku
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Další zasedání slezskoostravského zastupi-
telstva se uskuteční 18. prosince v 15 ho-

din v Kulturním domě v Muglinově.

OSTRAVA/  Městská policie 
Ostrava změní svou práci. 
Vyplývá to z nové koncepce 
na období 2009 – 2013, která 
byla předložena a následně 
schválena radou města 
Ostravy v uplynulých dnech. 
Změny se výrazně dotknou 
i Slezské Ostravy.
„Cílem nové koncepce je zefektivnit 
práci strážníků tak, aby byli mnohem 
více vidět v ulicích všude tam, kde 
je to třeba, udělat z městské policie 
v mnohem větší míře službu občanům 
města,“ vysvětluje mluvčí ostravských 
strážníků Vladimíra Kejdová.
Podle ní přinese koncepce řadu změn, 
zejména v organizační struktuře 
městské policie včetně nižšího po-
čtu vedoucích pozic, finanční úspo-
ry nebo změny v náplni práce části 
strážníků. „Tou nejvýznamnější a pro 
občany nejpodstatnější změnou je 
ale rozsáhlé navýšení počtu strážní-
ků - okrskářů, kteří provádějí výkon 
služby v určité vymezené lokalitě, ve 
svém rajonu. Současný počet okrská-
řů tak bude postupně navýšen ze sou-
časných 35 na 328, což je obrovský 
nárůst,“ zdůrazňuje Kejdová s tím, že 

území města Ostravy bude rozděleno 
na celkem 154 okrsků, z nichž každý 
bude mít svého okrskáře. 
S ohledem na stav veřejného pořádku, 
nápad trestné činnosti, polohu a roz-
lohu každého okrsku bude pro každý 
okrsek stanoven určitý počet okrs-
kářů. Zatímco některé okrsky budou 
spravovány jedním okrskářem, jiné 
okrsky jich mohou mít až čtyři.
Výkon služby prostřednictvím okrs-
kářů má řadu nesporných výhod, 
a to zejména pro samotné občany. 
Ti budou v mnohem užším kontaktu 
s těmi „svými“ okrskáři, budou vědět, 
na koho se mohou v případě potřeby 
obrátit a také budou vědět, jak byla 
konkrétní věc řešena. Okrskář si také 
maximálně prohloubí místní znalost 
ve vztahu k občanům, poměrům, kte-
ré v daném okrsku panují, i ke stavu 
veřejného pořádku. Již v současné 
době působí v řadách Městské poli-
cie Ostrava několik okrskářů, které 
mohou občané kontaktovat napří-
klad prostřednictvím internetových 
stránek www.mpostrava.cz. Některé 
městské obvody mají uveden kontakt 
na okrskáře také na svých interneto-
vých stránkách.
Okrskáři jsou rovněž v kontaktu 
s vedením jednotlivých městských 

obvodů, místně příslušnými oddě-
leními Policie ČR, zástupci podniků, 
firem a společností ve svých okrs-
cích. 
Na území městského obvodu Slezská 
Ostrava jsou v současné době zřízeny 
tři okrsky (Koblov a Antošovice, Kun-
čičky-Nová osada a Liščina) a jsou zde 
ustanoveni tři okrskáři. Do budoucna 
je v tomto obvodě plánováno zřízení 
celkem deseti okrsků a navýšení po-
čtu okrskářů na 25.    
Cílem tohoto kroku je v podstatě je-
diné - aby každý občan našeho města 
znal „svého strážníka“ a s důvěrou se 
na něj obracel kdykoli bude potřebo-
vat jeho pomoc.
Tuto změnu vítá starosta našeho ob-
vodu Antonín Maštalíř. „Se zástupci 
městské i státní policie mám pravidel-
né schůzky, na kterých řešíme nejpalči-
vější problémy. Tato spolupráce se nám 
nebývale osvědčila. Protože se nám 
v některých problémových lokalitách 
stále nedaří zcela vymýtit drobnou 
kriminalitu a některé další problémy, 
toto řešení samozřejmě vítáme,“ zhod-
notil starosta, který už navštívil spolu 
se zástupci městské policie lokalitu 
v Kunčičkách, kde by měla vzniknout 
okrsková služebna pro městské části 
Kunčičky a Kunčice.  (gh)

Na Slezské výrazně přibudou strážníci - okrskáři

Nová koncepce Městské policie

KUNČIČKY/  Osmdesát let, které 
uplynuly od chvíle, kdy byl 
v Ostravě- Kunčičkách posvě-
cen tamní farní kostel, si 16. 
listopadu připomněli věřící. 
Kostel byl tehdy zasvěcen sv. 
Antonínu Paduánskému.
Už před desátou hodinou dopolední, 
kdy začala mše svatá, praskal kostel 
ve švech. Mezi přítomnými byli i míst-
ní hasiči, kterým farář Darek nedávno 
posvětil jejich patrona - sv. Floriána. 
Nechyběl ani starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř. 
Základní kámen ke stavbě kostela 
byl položen v roce 1927, o rok poz-
ději už stál a 11. listopadu téhož roku 

byl posvěcen kardinálem Adolfem 
Bertramem, který přispěl na stavbu 
finančně. V roce 1935 byla postave-
na fara, do které se nastěhoval P. Jan 
Kuča, a zároveň byla zřízena expozi-
tura v Kunčičkách. V roce 1940 byl 
ustanoven expozitou P. František 
Nogol, který zaplatil za války všech-
ny dluhy na kostele i faře. Jako jin-
de byly i zde za války konfiskovány 
zvony. 
„V současné době se náš kostel stal 
výraznou dominantou obce. Už z dál-
ky svítí novou fasádou a v podvečer se 
vždy rozsvítí nad vchodem kostela so-
cha sv. Antonína. Díky tomu si kostela 
všímá čím dál tím více lidí, což se pro-
jevuje i na zvyšující se návštěvnosti na 
mších svatých,“ říká Jiří Golec. 

Věřící oslavili 80. výročí vysvěcení kostela

OSLAVY. V neděli 18. listopadu si věřící v Kunčičkách připomněli 80. výročí zasvěcení zdejšího kostela sv. Antonínu Paduán-
skému.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

ANTOŠOVICE/  První umělé 
hnízdiště pro ledňáčka 
říčního, který je označován 
za létající drahokam, vyrobil 
jako první v Moravskoslez-
ském kraji ornitolog Jaroslav 
Kubenka z Antošovic. 
Tento nadšenec pokračuje ve šlépě-
jích svého otce Alfréda. 
Ledňáček říční (Alcedo atthis) žije ve 
všech stojatých i tekoucích vodách, 
především s čistou vodou, lemova-
né přirozeným vegetačním krytem 
a původními břehy. Zdroj jeho potra-
vy jsou hlavně menší ryby, kde se při 
lovu potápí pod vodu. Hnízdí v norách 
svislých stěn břehů, kolmých svazích 
a břehových nádržích vodních toků. 
„Ledňáček vede poměrně tajuplný 
samotářský život, mnohdy v těžko 
dostupných terénech. Jeho modro-
zelené zabarvení, světlá křídla, bílé 
hrdlo, skořicově hnědá barva na hru-
di a břichu při jeho letu doslova září. 
Svými morfologickými znaky je neza-
měnitelným ptákem,“ říká antošovic-
ký kronikář Valter Čuraj a dodává, že 
ledňáček svou výjimečností neustále 
inspiruje mnohé umělce a výtvarníky. 
Často je využíván také k reklamním 
účelům. „Jeho hlasový projev je ty-
pický a nelze jej zařadit mezi pěvce. 

Ledňáčkovi škodí rozsáhlé regulace 
vodních toků a degradace svislých 
stěn,“ zdůrazňuje Valter Čuraj s tím, 
že o jeho záchraně začal už dříve uva-
žovat Jaroslav Kubenka z Antošovic. 
„Tento mladý ornitolog přemýšlel, jak 
pomoci k rozmnožení tohoto ne moc 
rozšířeného ledňáčka. Vyrobil první 
umělou hnízdní noru v severomorav-
ském kraji, kde byla použitá tvárnice 
Ytong a chodba z novodurové trubky. 
Šikovným způsobem vydoloval díru 
ve svahu u řeky Odry a celý umělý sys-
tém této nory v tomto terénu zabudo-
val tak, aby bylo možno do hnízdiště 
kdykoliv nehlédnout,“ popisuje kroni-
kář s tím, že celá hnízdní nora byla na-
montována 8. března letošního roku. 
„Když pan Jaroslav o tři měsíce poz-
ději hnízdní noru kontroloval, byl ne-
čekaně a velmi příjemně překvapen. 
Hnízdiště bylo plně obsazeno sedmi 
mladými ledňáčky. Jelikož se mladí 
opeřenci nacházeli v pokročilém stá-
diu, byli všichni okroužkováni. Mimo 
ně okroužkoval pan Kubenka už letos 
sedmnáct dospělých ledňáčků,“ dodal 
kronikář.
Jaroslav Kubenka zvažuje pomoci 
množení ledňáčku tím, že vyrobí další 
umělá hnízdiště. Doufá, že i řadový ob-
čan bude moci pozorovat tento létající 
drahokam naší přírody v blízkosti řek 
a rybníků.  (vč)

Ornitolog z Antošovic 
pomáhá ledňáčkům 

Vodáci uzamkli Ostravici
SLEZSKÁ OSTRAVA/  První listopadový den uzavřeli vodáci řeku 
Ostravici. Tím vodácká sezona skončila. Slavnostní akt se konal 
na soutoku řek Lučiny s Ostravicí u Hradní lávky. 
Vodáci pluli přes čtyři mosty a končili u lávky Komenského sadech. Zájemci 
mohli pokračovat asi šest a půl kilometru po řece dále do Koblova. Účast oboha-
tili i dva zástupci z příhraničních polských oddílů. Akci organizoval vodácký od-
díl Campanula, který chce u Hradní lávky  vybudovat novou vodáckou základnu 
s půjčovnou loděk. Hodlá také půjčovat kola, v objektu by měl být i cykloservis. 
Plány vodáků jsou součástí projektu Revitalizace či Humanizace Ostravice s vy-
budováním cyklostezek kolem řeky od Antošovic po Kunčice (píšeme na jiném 
místě), které je zase součástí plánu protažení až do Beskyd – takzvaný GREEN 
WAY. Projekt se netýká jen moravské strany Ostravy, ale i Slezské Ostravy. Město 
Ostrava má na projekt přislíbeno z evropských fondů 63 milionů eur. Uzavírání 
řeky Ostravice  se za MO Slezská Ostrava zúčastnil pan místostarosta Šlachta 
Radim a zastupitel Šárek Jiří.  (šá)

Senioři si dali kávičku

MUGLINOV.  Už tradičně byli senioři ze Slezské pozváni na malé pohoštění do 
Kulturního domu v Muglinově. Představitelé městského obvodu v čele s místosta-
rostou Radimem Šlachtou jim popřáli do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. 
Při kávě, zákusku a troše vína si pak přátelsky popovídali o tom, co je trápí i těší.  
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Řidička seniorka srazila chlapce
Strážníci městské policie se stali 
14. října krátce po poledni svědky do-
pravní nehody, kdy jednaosmdesátile-
tá řidička osobního vozidla srazila na 
Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě 
devítiletého chlapce. Ten právě přebí-
hal vozovku mimo vyznačený přechod 
pro chodce. Chlapec měl po nehodě 
odřeniny na hlavě a lokti a stěžoval si 
na bolest levého boku. Následně byl 
převezen do nemocnice. 

Šněroval si to v protisměru
V protisměru si to 18. října časně ráno 
křižoval pirát silnic ve svém voze Ško-
da Favorit. Měl ale smůlu, protože ho 
na ulici Stromovka ve Slezské Ostravě 
lapili městští strážníci. Při projedná-
vání přestupku zjistili, že devětačty-
řicetiletý muž je pod vlivem alkoholu, 
což potvrdila i dechová zkouška s vý-
sledkem 1,47 promile. Navíc se zjisti-
lo, že muž nemá řidičské oprávnění. 

městská policie
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Kdysi dávno, když Mikuláš dopekl cukroví pro připravované nadílky, odpočíval a 
skryt za obláčkem si prohlížel Slezskou Ostravu. „To městečko se mi docela za-
mlouvá. Obydlí, zahrádky i políčka jsou upravená a také lidé, kteří zde žijí, jsou 
laskaví a pokorní. Musím se přesvědčit, zda je tomu skutečně tak.“

Trpělivě počkal, až se na obloze objevil měsíc a rozsvítila 
se první hvězdička. Nikým nepoznán se opatrně spustil po 
zlatém laně na haldu jámy Trojice.

Bedlivě se rozhlédl a jist si tím, že ho nikdo neviděl, se za 
kapličkou převlékl z mikulášského šatu do starého rozedra-
ného oděvu. Mikulášskou berli vyměnil za sukovici, trochu 
se nahrbil a za svitu měsíce se vydal k nejbližším obydlím.

Zabušil na vrata výstavní usedlosti poblíž zámku a požá-
dal hospodyni o trochu jídla. „Pryč od mého domu nebo na 
tebe pošlu psa,“ rozkřikla se hospodyně. „Pojď k nám, máme 
sice bídu, ale rádi se s tebou rozdělíme,“ řekla žena, která 
s dětmi vezla z haldy nasbírané uhlí. 

Doma uvařila bramborovou polévku, do které dala trochu 
omastku a nabídla ji hladovému pocestnému. Sama se pak 
s dětmi dívala a měla velkou radost, když viděla, jak po-
cestnému chutná.

Dříve než začal Mikuláš jíst, spočítal v polévce všechna mastná 
oka. Když dojedl, poděkoval hospodyni a na stůl vysázel tolik 
zlatých mincí, kolik bylo v polévce oček. Radost dětí a jejich 
maminky byla obrovská a všichni pocestnému srdečně děkovali.

Bohatá hospodyně, když přes okno viděla, jak žebrák, kte-
rého ze svého domu vyhnala, velkoryse odměnil její chudou 
sousedku, s omluvami jej pozvala do svého domu.

Z masa uvařila tučnou polévku a nabídla ji pocestnému. Polév-
ka byla tak mastná, že na ní plavalo jedno velké mastné oko. 
Hospodyně v duchu již počítala, kolik peněz za ni dostane. 
„Když sousedka za bramboračku dostala tolik zlaťáků, tak 
já určitě dostanu za svou polévku mnohem víc,“ říkala si.

Mikuláš dojedl, poděkoval hospodyni a dal jí jeden zlaťák. 
„Jak to, že sousedka za obyčejnou bramboračku dostala to-
lik zlaťáků hodně a já za tak masitou polévku jen jeden,“ 
ptala se rozhořčeně. „Je chudá a polévku mi dala z lásky 
k bližnímu a ty z lakoty a vypočítavosti,“ odpověděl Mikuláš.

Obloha už byla plná hvězd, když Mikuláš se smíšenými poci-
ty odcházel zpět na haldu, aby se převlékl do mikulášského 
šatu a vrátil se do svého království. Chudá žena se svými 
dětmi se ještě dlouho radovala, bohatá selka zase láteřila, 
jaká je to na světě nespravedlnost.

Tak skončila pohádka o návštěvě Mikuláše na Slezské Ostravě. A vy, děti, buďte 
slušné a laskavé k starým lidem. V tramvajích a autobusech jim uvolněte místa 
k sezení. Poslouchejte své dědečky, možná, že to jsou převlečení Mikulášové.

Slezská Ostrava je nerozlučně spjata s řekou Ostravicí, na jejímž levém břehu 
leží. Chcete vědět, jak a kde se tato řeka zrodila? Pokud ne, nenechte si ujít 
příští číslo Slezskoostravských novin.

Jak Mikuláš na Slezské Ostravě zkoušel lidi

Text: Jiří Lexa
Kresby: Eva Žebráková
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Pokud se chystáte přeměnit dosud 
nevyužitý půdní prostor nebo plánu-
jete novostavbu se šikmou střechou, 
je sádrokarton pro výstavbu podkro-
ví přímo ideální stavební materiál.

Půdní vestavba nemusí být přínosná jen este-
ticky, ale díky novým prvkům v systému suché 
výstavby může přinést výrazně lepší tepelnou 
izolaci a tím i úspory při vytápění. Při použití 
tzv. krokvového nástavce (od společnosti Ri-
gips) ve spojení se stavěcím třmenem můžete 
vložit do konstrukce podkroví minerální izola-
ci až do tloušťky 400 mm.
Konstrukce příček a opláštění šikmin 
a stropů
Nosná konstrukce příček či opláštění stěn je 
vytvořeno z pozinkovaných ocelových pro-
filů CW a UW, u šikmin a stropů CD a UD. 
Opláštění je v jedné nebo ve více vrstvách 
a provádí se buď deskami sádrokartonovými 
nebo sádrovláknitými (resp.jejich kombina-
cí).
Od počtu konstrukcí, počtu a typu desek a ob-
jemové hmotnosti minerální izolace se odvíjí 
nejen hmotnost a tloušťka stěny, ale i tepelně-
izolační vlastnosti, hodnoty vzduchové neprů-
zvučnosti (až 70 dB) a požární odolnosti (až EI 
180).

Stěny a opláštění ze sádrovláknitých 
desek – tvrdší a pevnější
Dělící stěny a příčky se stále častěji oplášťují 
sádrovláknitými deskami (např. Rigidur).
Hlavním argumentem pro zvolení tohoto typu 
desky je především několikanásobně větší me-
chanická odolnost, pevnost a také únosnost 
než u sádrokartonu.
Jak na podlahy v podkroví?
Sádrovláknité desky nabízejí řešení i pro tzv. 
suché podlahy. Předností systému je suchý 
proces vč. možnosti vyrovnání do správné výš-
ky a rovinnosti.
A konečně – fi nální povrchová 
úprava
Konečnou úpravu povrchu sádrokartonových 
stěn můžete provést spárovacím (práškovým 
tmelem), ale také pastovým tmelem (např. 
ProMix Mega), který je pro fi nální tmelení 
zvláště vhodný. Pomocí sádrových omítek 
a stěrek (např. Rimano) dokážete snadno a do-
konale sjednotit různé povrchy sádrokartono-
vých a omítaných podkladů. Všechny stěny 
v interiéru pak budou dokonale hladké a na 
první pohled nerozeznáte, co bylo postaveno 
ze sádrokartonu a co z cihel.
Podrobnější informace o výstavbě podkro-
ví najdete v odborné literatuře, např. v knize 
„Sádrokarton zvládneme sami“ od společnosti 
Rigips.

1 2

3

Připevnění pozinkovaných profilů a krokvových závěsů Aplikace parozábrany pod již vloženou tepelnou izolaci

Opláštění vodorovných a šikmých stěn sádrokartonovými 
(či sádrovláknitými) deskami

Více informací: 

Centrum technické podpory Rigips, 
tel.: 296 411 800, mob.: 724 600 800, 
e-mail: ctp@rigips.cz,  www.rigips.cz

Prodejna Ostrava DRIVE-IN, Betonářská 1, Slezská Ostrava
tel.: 553 401 445, 553 401 447-8, e-mail: obchod@aastavebniny.cz

Po-Pá 7-1700, So 730-1130

www.aastavebniny.cz

Vybudování obytného podkroví – snadno a rychle

Jednoduchá a snadná montáž!!!
Přřeeejeeemmmmeee vvvšššeemmmm hheezzkkkééé sssvvváátttkkkyy 

aa hhooddněě ššštěěěssstíí ddooo nnnooovéééhhhoo rrookkuuu!

AA+STAVEBNINY Vám nabízejí kompletní sortiment sádrokartonových systémů za nejlepší ceny!!!

➜ Referentka zásobování 

Požadujeme: SŠ vzdělání, praxe min. 2 roky, znalost práce na PC, spolehlivost
a flexibilitu, přehled ve stavebnictví a praxe v oboru výhodou.

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké výhody

Pracoviště: Ostrava 

Máte-li o uvedenou pozici zájem, zašlete svůj životopis elektronickou poštou na
adresu: petlakova@aastavebniny.cz. Nebudeme-li Vás kontaktovat do dvou
týdnů od přijetí Vašeho CV, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost
jinému kandidátovi.

  

Střední škola 
Ostrava-Kunčice 
příspěvková organizace  
      
Vzdělávací nabídka ve školním roce 
2009/2010: 
 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
26-47-M/003 Informační technologie – 
aplikace osobních počítačů.  
39-41-M/003 Mechatronika    
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

(management-obchod,       
služby, elektrotechnika, 
sportovní kluby)   

78-42-M/001  Technické lyceum  
     
Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 
23-45-L/001 Mechanik seřizovač  
23-45-L/004 Mechanik seřizovač – 

mechatronik  
26-42-L/001 Mechanik silnoproudých 

zařízení   
26-43-L/001 Mechanik elektronik  
23-43-L/506 Provozní technika, nástavbové 

studium    
26-41-L/501 Elektrotechnika, nástavbové 

studium   

 
 

 
Škola s tradicí 

 
 
Dny otevřených dveří: 
29. listopadu 2008 
13. prosince 2008 
10. ledna 2009 
 
Střední vzdělání s výučním listem: 
21-52-H/005 Hutník    
23-51-H/01 Strojní mechanik 
  (zámečník)   
23-56-H/001 Obráběč kovů   
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 
26-52-H/01 Elektromechanik  pro  

zařízení a přístroje 
 (chlazení, výtahy, 
elektronika )  

69-53-H/003 Provoz služeb 
 
Škola připravuje odborníky pro akciovou 
společnost ArcelorMittal  Ostrava (žáci 
dostávají stipendia) ve strojírenských, 
hutnických a elektrotechnických oborech 
vzdělávání. 
Škola úzce spolupracuje s městským 
obvodem Slezská Ostrava.  
 

 
 
 
Moderní svářečská škola. 
Rekvalifikační kurzy. 
 
U vybraných oborů (jsou zvýrazněny) 
bude výuka probíhat podle nových 
Školních vzdělávacích programů. 
 
Přijímací řízení proběhne v zákonných 
termínech.  
Do všech forem studia a vzdělávacích 
programů jsou žáci přijímáni podle 
výsledků ze základní školy. 
 
Přijímací zkoušky se nekonají. 
 
Adresa: Vratimovská 681, 707 00 Ostrava-
Kunčice 
Kontakty: tel.: 59 568 7301, 59 568 7893, 
59 568 6272  fax: 596 634 489,  
e-mail: studijni-sos@soskuncice.cz
studijni-sou@soskuncice.cz 
           http://www..sos-sou.cz
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