
ANTOŠOVICE/  Na dominantu 
obce v novém kabátě mohou 
být právem pyšní antošovičtí 
občané. Tamní kaple, která 
byla postavena a slavnostně 
zasvěcená sv. Petru a Pavlovi 
v roce 1935, se totiž může 
pochlubit novou věží. 
Neutěšený stav zchátralé střechy 
se rozhodl řešit duchovní správce 
této filiální kaple farář Petr Huvar. 
Byl vypracován projekt, který si 
vyžádal 321 657 korun na opravu. 
Projednání a schválení proběhlo 
v září loňského roku, termín reali-
zace byl stanoven na konec prosin-
ce 2008. Magistrát města Ostravy 
poskytl investiční účelovou dotaci 
ve výši 200 tisíc korun. Prací se 
ujala společnost Ostravská staveb-
ní, značný podíl na opravách má 
také firma Josefa Nováka. 
„Dělníci provedli sanaci krovu a po-
ložili novou eternitovou krytinu. Věž 
obložili měděným plechem a nain-
stalovali nové měděné okapové žlaby 
a nové plastové svodové roury,“ přiblí-
žil antošovický kronikář Valter Čuraj 
s tím, že celá akce byla ukončena 30. 
prosince 2008. 
Během rekonstrukce byla otevře-
na báň na věži kaple. „Bohužel 
nám v ní naši předkové nezane-
chali žádné svědecké dokumenty 
o době minulé. Tuto ojedinělou 
šanci jsme proto využili tento-
krát my, a to v plném rozsahu. 
Do báně jsme uložili sedmnáct 
archů historických dokumentů 
o životě a historii obce a církve 
v Antošovicích. Současně jsme do 
ní vložili veškeré platné peněž-

ní oběživo a obálku naplněnou 
fotografickým materiálem a po-
hlednicemi, které zachycují život 
obce od počátku minulého století 
do současnosti,“ popsal kronikář 
a dodal, že slavnostní založení 
na věži kaple provedl den před 
Štědrým dnem člen farní rady 
pan Jaroslav Kubenka. Báně byla 
následně zaletována a pozlacena 
zlatou barvou.
Historické materiály poskytnou svě-
dectví o dnešní době vzdáleným bu-
doucím generacím. 
Tuto iniciativu vítá také starosta 
obvodu ing. Antonín Maštalíř. „Jsem 
velmi rád, že jsou mezi námi lidé, kte-
rým není lhostejný osud historických 
památek. Chtěl bych jim proto i touto 
cestou poděkovat. Antošovická kaple 
se tak stala znovu důstojnou domi-
nantou obce, která už zdálky lahodí 
nejen oku, ale také srdci,“ sdělil sta-
rosta.  Marie Stypková
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zamyšlení

Únor je takový smutný měsíc. Vá-
noce už dávno za námi, plískanice 
a rozbředlý sníh před námi a do jara 
ještě daleko. 
Ale při hlubším zamyšlení nakonec 
můžeme přijít na to, že ten podiv-
ný mrazivý či zablácený únor může 
sice vypadat docela smutně, ale že 
jeho dny a nejdůležitější svátky jsou 
v podstatě „neseny“ ve znamení lás-
ky. Jak jsem na to přišla?
První únorové dny jsou ve zname-
ní Hromnic. Nejen, že je tento den 
spojený s mnoha pranostikami, ale 
Hromnice jsou svátkem hořících 
svíček, a svíce je symbolem života 
a v tyto dny jsou svíce symbolem 
a předzvěstí jara. Co to má společ-
ného s láskou? Když se do někoho 
zamilováváme nebo dokonce už 
milujeme, pak naše srdce hoří po-
dobně jako ty posvátné svíce. Ho-
říme, a mnohdy aniž chceme. Láska 
je požár v našem nitru. Kdo se mu 
ubrání?
Dalším svátkem lásky je svátek 
všech zamilovaných v den sv. Valen-
týna. Ačkoliv se to nezdá, je to velmi 
vážný svátek. Protože to není jen 
tak, do někoho se zamilovat. Jde to-
tiž o to zamilovat se dobře, do toho 
správného člověka. Ale naše srdce 
se nás neptá a neptá se ani našeho 
rozumu. Propadne se přes zamilo-
vání do lásky a neptá se na příčiny 
a důvody. Oči druhého člověka pro-
niknou až do hloubi srdce - a vznítí 
námi již zmiňovaný požár, tedy lás-
ku, před kterou není úniku. 
Poslední únorové dny jsou ve zna-
mení svátku sv. Doroty. A tady se 
nám kruh uzavírá. Od původní ho-
řící svíce ve znamení života se do-
stáváme až k mučednické smrti. Do-
rota nechtěla nemilovaného muže, 
zamilovanost a láska se nekonala 
ani přesto, že šlo o samotného krá-
le. Raději se nechala umučit, aby ne-
zradila samu sebe a své srdce, které 
„hořelo“ pro někoho jiného… Pro-
tože láska se nás neptá proč, a ani 
smrt lásku nezajímá, je-li skutečná. 
Možná ale, že právě proto je mě-
síc únor spíše zádumčivý, smutný 
a vážný. Ale možná záleží jen na na-
šem úhlu pohledu. Ale je tady i jiná 
možnost - podaří-li se nám „náš 
požár“, pak je i únor veselý a hřeje, 
i kdyby tam někde venku ještě stále 
mrzlo, až praštělo… a mráz i sníh je 
pouhou radostnou předzvěstí jara. 
A svátky Hromnic, Valentýna i Do-
roty zůstanou sice vážné, ale v pod-
statě i tak to budou převážně veselé 
svátky.
Nezbývá než popřát, ať se nám všem 
vydaří. 
 PhDr. Miriam Prokešová
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Antošovičtí zanechali odkaz budoucím generacím

Do báně vložili dokumenty

ODKAZ. Jaroslav Kubenka mladší (vpravo) vkládá do báně na věži antošovické 
kaple dokumenty o historii obce.  FOTO/  JOSEF NOVÁK

Slezská Ostrava začne 
zaměstnávat své občany, 
kteří dlouhodobě pobírají 
sociální dávky. Budou muset 
vykonávat veřejnou nebo 
dobrovolnickou službu, aby 
mohli i nadále pobírat dávky 
ve stejné výši. 
O tuto práci se však musejí ucházet 
z vlastní iniciativy, jinak o finanční pří-
spěvek přijdou. Obvod tak využívá insti-
tutu takzvané veřejné služby, který je od 
letošního roku novou součástí zákona 
o pomoci v hmotné nouzi. Tato povin-
nost se v obvodu týká zhruba 600 osob. 
Vedení největšího ostravského obvo-
du si od tohoto kroku slibuje, že se mu 

podaří vyčistit obvod za podstatně 
méně finančních prostředků. Občany, 
kteří jsou více než půl roku bez práce, 
chce zaměstnat například na zametá-
ní chodníků a cest nebo likvidaci čer-
ných skládek.
„Patříme zřejmě k prvním obcím v re-
publice, které se rozhodly nový zákon 
uplatnit v praxi. Jsme si přitom dobře 
vědomi toho, že dlouhodobě neza-
městnaným musíme přidělit práci, 
vybavit je ochrannými pomůckami 
a nářadím, a především je kontrolo-
vat. Jinak by to celé nemělo smysl,“ 
míní starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř.
Lidé, kteří veřejnou nebo dobrovol-
nickou službu nebudou vykonávat, 
mohou při vyplácení dávek přijít 

o nemalé finanční prostředky. U jed-
notlivce to bude zhruba 1100 korun 
a například u rodiny, kde tuto povin-
nost veřejné či dobrovolnické služby 
mají dva dospělí, přes 1400 korun. 
Podle starosty by si mnozí z těch, kte-
ří se práci dlouhodobě vyhýbají, měli 
rozmyslet, zda chtějí v době počínající 
hospodářské krize o peníze přijít.
Městský obvod počítá s tím, že by 
pro něj veřejnou službu v první fázi 
vykonávalo zhruba 15 osob a později 
případně jejich počet navýší. Prvním 
úkolem osob, které budou vykoná-
vat veřejnou službu, bude úklid ulice 
Riegrovy v Ostravě – Hrušově, a to jak 
společných prostor domů, které se 
zde nacházejí, tak i úklid ulice samot-
né a okolních prostranství. 

Obvod již vytipoval čtyři nejkrizovější 
lokality, na jejichž úklidu se nezaměst-
naní budou podílet. V budoucnu chce 
obvod jejich služeb využít například 
na úklid prostor pro seniory.
Na lidi, kteří budou vykonávat dob-
rovolnické práce, budou prozatím 
dohlížet dvě sociální pracovnice 
a také pracovník, který má na sta-
rosti zaměstnance čistící město. 
„Protože je mobilní, bude to takový 
inspektor pořádku,“ doplnil Mašta-
líř.
Nezaměstnaní se mohou o práci 
ucházet nejen na radnici obvodu, ale 
mohou oslovit například i neziskové 
organizace a další instituce v celém 
regionu i mimo něj.  Marie Stypková

Dlouhodobě nezaměstnaní mohou přijít o dávky v hmotné nouzi, pokud nebudou pracovat

Obvod nabídne dobrovolnické práce

Další schůze 

zastupitelstva 
se uskuteční 

19. února v 1500 hod 
v Kulturním domě Muglinov. 
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Slezská 
Ostrava má důvod k radosti. 
Zatímco v roce 2001 bylo 
v tomto obvodu přihlášeno 
k trvalému pobytu 19 843 
obyvatel, na konci loňského 
roku jich už bylo 21 458, což 
je o 1615 více. Jako v jednom 
z mála ostravských obvodů 
zde tedy lidí přibývá. 

Obyvatelé našeho obvodu tvoří ne-
celých sedm procent všech obyvatel 
Ostravy. Za zmínku bezesporu stojí, že 
zde v současné době žije i 912 cizin-
ců. Pokud jde o celou Ostravu, žilo v ní 
k 31. prosinci loňského roku 316 417 
občanů. Nejlidnatějším obvodem je 
Ostrava-Jih s 116 378 obyvateli, ná-
sledují Poruba (71 357) a Moravská 
Ostrava a Přívoz (42 388). Nejméně 
lidí naopak žije v Nové Vsi (669), Mi-
chálkovicích (1123), Lhotce (1158) 
a Hošťálkovicíh (1552).
Pod Slezskou Ostravu spadá celkem 
osm katastrálních území, a to Slez-
ská Ostrava, Antošovice, Heřmanice, 
Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky 
a Muglinov. Nejlidnatějším je Slez-
ská Ostrava, nejméně lidí žije naopak 
v Antošovicích (290). 
„To, že se do našeho, rozlohou největ-
šího ostravského obvodu, stěhuje stá-
le více lidí, je bezesporu dáno masivní 
výstavbou. V posledních letech se sta-
ví nové domy v Muglinově, Koblově, 
Heřmanicích, velkému zájmu investo-
rů se těší také Slezská Ostrava, přede-
vším pak Hladnovský kopec, na jehož 

mnoha místech už nové domy stojí, na 
jiných by se mělo začít s jejich výstav-
bou v nejbližší době,“ říká starosta 
ing. Antonín Maštalíř a zdůrazňuje, že 
obvod je pro občany přitažlivý i z ji-
ných důvodů. „Stále je to klidné místo 
s bohatou zelení a charakter bydlení 
je spíš venkovský než městský,“ dopl-
ňuje s tím, že i do budoucna má obvod 
v plánu udělat pro zdejší obyvatele 
vše, aby se jim zde žilo co nelépe. 
Pojďme se teď podívat, jaký byl loň-
ský rok v číslech. Ve Slezské Ostravě 
loni zemřelo 241 lidí, sňatek uzavřelo 
ve zdejší obřadní síni 242 párů. Potě-
šitelný je počet narozených dětí, kte-
rých bylo 274. K nejčastějším jménům, 
která dávali rodiče svým potomkům, 
byli mezi chlapci Jakub, Jan a Tomáš. 
Podle matrikářek se ale stále častěji 
objevují také Samuelové, Sebastiano-
vé, Tobiášové nebo Rolandové. Mezi 
děvčátky převládají Karolíny, Adély 
a Terezy, přibývá také Natálií, Elišek 
a Dominik.  Marie Stypková

Rozloučit se s rokem 2008 přišlo 
poslední prosincový den před 
slezskoostravskou radnici na 
patnáct set Ostravanů. A roz-
hodně toho nelitovali, protože 
atmosféra, která zde panovala, 
předčila veškerá očekávání 
organizátorů. Už popáté pořádal 
tuto akci městský obvod Slezská 
Ostrava. 

„Loni jsme se loučili s rokem 2007 
na nádvoří Slezskoostravského hra-
du, kam přišlo na patnáct set občanů, 
letos jsme se rozhodli uspořádat oh-
ňostroj přímo před naší radnicí, pro-
tože je to jednak levnější, jednak je to 
místo, které přímo vybízí k pořádání 
podobných akcí,“ řekl starosta obvodu 
Antonín Maštalíř, který jako obvykle 
akci velmi fundovaně a humorně mo-
deroval. 
Deset minut před půlnoci vyzval ob-
čany, aby si vyzvedli z útrob dodáv-
kového auta lahve sektu a připravili 
se na půlnoční přípitek. „Deset, devět, 

osm……..,“ odpočítával pak společně 
s ostatními poslední vteřiny starého 
roku. Přesně o půlnoci začal velkolepý 
ohňostroj. „To je fakt nádhera, to tady 
ještě nebylo,“ pochvalovali si přítomní. 
Zhruba dvě stovky lidí přišly před rad-
nici na Těšínské ulici už dvě hodiny před 
půlnoci. Přestože rtuť teploměru neú-
prosně klesala k deseti stupňům pod 
nulou, občané se zahřívali svařeným ví-
nem, punčem a domácími klobáskami, 
které byly k dostání ve zdejším stánku. 
K tomu jim hrála reprodukovaná hudba 
– tentokrát hity osmdesátých let, kte-
ré je dostaly do varu. „Je to tady super, 
vůbec nelitujeme, že jsme sem přišli. 
Opravdu se to letos vydařilo,“ pochva-
loval si šestapadesátiletý pan Jiří, který 
tančil v hloučku svých známých. „A ty 
pecky mého mládí, na které jsem už 
skoro zapomněl, mě opravdu dostaly,“ 
pochvaloval si. 
„Jsme rádi, že na Slezskou zavítalo to-
lik lidí, přestože mohli sedět v teple 
svých domovů. Příště budou oslavy 
zřejmě ještě velkolepější, protože bu-
deme vítat rok 2010,“ uzavřel staros-
ta.  Marie Stypková

Slezská se rozloučila se starým rokem

KUNČICE/  Pomník padlým 
Rudoarmějcům na Jeseninově 
ulici v Kunčicích dostal nový 
kabát. Nemalou měrou se o to 
postaral honorární konzul 
Ruské federace v Ostravě Aleš 
Zedník.
15. prosince 2008 loňského roku jej 
symbolicky předal starostovi Slez-
ského Ostravy Antonínu Maštalířovi. 
Slavnostního aktu se zúčastnili také 
zástupce Kanceláře hejtmana Morav-
skoslezského kraje Petr Ivanko a za 
zhotovitele ředitel ostravské stavební 
firmy Therm s.r.o. Miroslav Stark.
„I tento pomník se nám podařilo 
opravit díky finanční pomoci kon-

zulárních orgánů Ruské federace 
v České republice,“ řekl Zedník a vy-
světlil, že z rozpočtu Ministerstva 
obrany Ruské federace jsou každo-
ročně uvolňovány prostředky na 
opravu vojenských hrobů a památní-
ků v ČR. „Z letošní kvóty, určené pro 
Ostravsko, bylo na slezskoostravský 
pomník vynaloženo zhruba 60 tisíc 
korun, a to na obnovení svrchního 
nátěru, písma na pamětních deskách 
a sadové úpravy v nejbližším okolí,“ 
vyjmenoval konzul. „Velmi si cením, 
že městský obvod Slezská Ostrava 
se o památníky velmi pečlivě stará,“ 
zdůraznil. 
Položením kytic a vojenským přípit-
kem na věčnou slávu padlých hrdinů 
a na dlouhý život všech přítomných 
pak všichni zúčastnění společně uctili 
památku těch, jenž položili životy za 
osvobození města. Stejně tomu bylo 
téhož dne v Bartovicích, ve Vratimo-
vě - Horní Datyni a  v Šenově, kde byly 
podobným způsobem opraveny další 
válečné hroby.  (sy) 

Pomník v Kunčicích dostal nový kabát

NOVÝ KABÁT. Honorární konzul 
Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník 
předal koncem loňského roku starosto-
vi Slezské Ostravy Antonínu Maštalířo-
vi opravený pomník v Kunčicích. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

OSTRAVA/  Charita Ostravsko-
opavské diecéze, která z velké 
části kopíruje území Moravsko-
slezského kraje, už zná obsah 
necelých 70 procent kasiček 
Tříkrálové sbírky. Bylo v nich 
šest milionů korun.
K nejzajímavějším z mnoha regionál-
ních projektů, na které peníze ze sbír-
ky půjdou, patří oprava prostor centra 
pro matky s dětmi a pro bývalé nar-
komanky v Českém Těšíně-Koňakově, 
charita Hlučín zase potřebuje peníze 
pro sociálně terapeutické dílny.

Kasičky už rozpečetili také na 
Ostravsku. Bylo v nich celkem 
1 163 509 korun. Charita Ostrava je 
využije na rozšíření nedostačující 
kapacity charitních domů pro seni-
ory, na podporu chráněných dílen 
pro lidi se zdravotním postižením 
a na přímou humanitární pomoc li-
dem v nouzi. Celostátní tříkrálovou 
sbírku pořádala Charita Česká re-
publika od 1. do 11. ledna. V ostrav-
sko-opavské diecézi se do ní zapo-
jilo na šest tisíc dobrovolníků, kteří 
chodili koledovat v kostýmech Tří 
králů. Jen v Ostravě chodilo kolem 
1200 koledníků.  (sy)

Sbírka vynesla miliony
Kunčičky 1 893
Kunčice  780
Antošovice 290
Koblov  1 166
Hrušov  2 208
Heřmanice 2 319
Muglinov 4 238
Slezská Ostrava 7 688
pozn. red. v číslech nejsou započteni cizinci

Obvodu přibývají obyvatelé

DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ. Přes tisíc Ostravanů se přišlo rozloučit před slezskoostravskou radnicí s rokem 2008. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Učitelé soutěžili 
o nejlepší 
výukový materiál
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Gymnázium 
Hladnov ve Slezské Ostravě bylo ne-
dávno organizátorem i hostitelem 
finále soutěže Origin – soutěže o nej-
lepší elektronický výukový materiál 
z autorské dílny učitele. Cílem bylo 
oslovit tvůrčí učitele základních škol 
v Moravskoslezském kraji, umožnit 
jim prezentovat své výukové materi-
ály i metody a formy jejich využití ve 
výuce. Vítězem soutěže se stal hlad-
novský učitel Martin Vonášek s ma-
teriálem Sjednocení Itálie a Němec-
ka, který si odnesl i Cenu diváka, na 
druhém místě skončila Iva Skybová 
ze stejné školy s výukovými objekty 
„Variace. Permutace. Kombinace“. 
Jana Pastuchová z Gymnázia Bo-
humín získala za výukový materiál 
pro primu nazvaný Les třetí místo.  
 (red)

Po stopě čerta až 
k pekelné bráně
MUGLINOV/  Slunečné dopoledne 
6. prosince si děti z turistického 
kroužku při ZŠ Muglinov zpříjem-
nily výletem k tajemnému místu 
Ostravy. Pod záminkou sledování 
čertovské stopy se vydaly na ne-
dalekou haldu Ema. Kouřící halda 
opravdu nemá daleko k představě 
pekelné brány, a tak se nadšení 
malí čertíci a čertice opravdu vyřá-
dili, zasoutěžili a odnesli si spoustu 
zážitků. Mgr. Jana Vedralová
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MUGLINOV/  Současné i budoucí 
ekologické projekty, vývoj 
úrazovosti a priority v oblasti 
bezpečnost práce, komunika-
ce s vlastními zaměstnanci 
a s okolní veřejností nebo 
příklady této firemní odpo-
vědnosti. 
To vše ještě před vánočními svátky 
prezentoval generální ředitel společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava Sanjay 
Samaddar občanům a zastupitelům 
Slezské Ostravy. 
Návštěva zástupců tohoto hutního gi-
gantu (Sanjay Samaddar - generální ře-
ditel, Petr Baranek – ředitel pro životní 
prostředí, Jan Rafaj – ředitel pro vnější 
vztahy, Monika Pěnčíková – vedoucí 
úseku firemní zodpovědnosti, Vítězslav 
Prak – zástupce odborové organizace 

a Vladimír Raszka – zástupce vedoucího 
oddělení Komunikace, šéfredaktor in-
terního časopisu) se uskutečnila na za-
sedání zastupitelstva v muglinovském 
kulturním domě 18. prosince 2008 
v souvislosti s předáním speciálního 
čisticího vozu. Ten daruje Arcelor Mit-
tal městskému obvodu Slezská Ostrava. 
Vůz by měl posloužit společnosti Tech-
nické služby Slezská Ostrava k úklidu 
komunikací i v jiných částech Ostravy. 
Starosta Antonín Maštalíř poděkoval 
generálnímu řediteli a jeho kolegům 
a předal mu obraz slezskoostravské 
radnice. 
Na závěr popřál Sanjay Samaddar sta-
rostovi i členům zastupitelstva krásné 
prožití svátků vánočních a šťastný nový 
rok a předal symbolicky pouze ukáz-
kou na fotografii čistící vůz s vírou, že 
bude sloužit nejen městskému obvodu 
Slezská Ostrava, ale i dalším.   (vr)

ArcelorMittal předá Ostravě čisticí vůz

V souvislosti s darováním vozu vyhlásil Arcelor Mittal soutěž pro děti všech zá-
kladních škol ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích. Děti mají dokreslit 
předtištěný výkres s čisticím autem a především mu vymyslet jméno. Jednotlivé 
práce bude posuzovat porota složená ze zástupců všech zúčastněných stran. Ví-
tězný název si pak bude vozit čisticí vůz přímo s sebou na své korbě. Více informací 
o průběhu soutěže a slavnostního předání vozu Technických službách Slezská Os-
trava přineseme v dalším čísle SON.   (vš, sy)

DAR. Generální ředitel ArcelorMittal Sanjay Samaddar přijal na prosincovém zastupitelstvu od starosty Antonína Maštalíře 
obraz Slezské Ostravy.  FOTO/  VLADIMÍR RASZKA

Místostarosta Petr Zezulčík 
(ČSSD) oslavil v listopadu 
loňského roku padesátiny. 
V politice se pohybuje od 
roku 1992. Rané dětství 
strávil v nádherném prostředí 
kouzelného Štramberku, kam 
začal chodit i do základní 
školy. Třetí třídu už navště-
voval v Muglinově, kde tehdy 
jeho rodiče postavili rodinný 
domek. V něm žije dodnes. 

Pane místostarosto, jak vzpomí- 
náte na své dětství? 
Vyrůstal jsem v harmonické rodině 
s mladším bratrem, dětství jsem trá-
vil s kamarády. V zimě jsme na neda-
lekých rybnících hráli hokej, v létě to 
byl fotbal, později i tenis. Stále více 
si uvědomuji, že tehdy jsme žili mno-
hem pospolitěji, klidněji a měli na 
sebe čas. 

Je po Vánocích, jak tedy vypadaly  
tyto svátky u vás?
Už v dětství byly pro mě nejkrásnější-
mi svátky v roce, na celou tu atmosfé-
ru dodnes rád vzpomínám. S bráchou 
jsme samozřejmě, jako asi všechny 
děti, vždycky prohledali celý barák, 
abychom našli dárky. Naši je ale umě-
li dobře schovat, takže naše pátrání 
bylo většinou neúspěšné. Jinak jsme 
je slavili tradičně, tedy kapr, bram-

borový salát. Dodržovali jsme také 
téměř všechny vánoční zvyky, což dě-
lám dodnes. 

Je o vás známo, že jste skvělý ku- 
chař. Jak jste se k tomuto koníčku 
dostal?
Můj kamarád Karel je skvělý kuchař. 
Asi před deseti lety se měl zúčastnit 
gulášových slavností a z jeho týmu 
mu jakýsi kolega vypadl. Tehdy mě 
poprosil, zda bych nejel s ním. A tak to 
všechno začalo. Přestože jsem tehdy 
dělal jen pomocné práce jako udržo-
vání ohně či míchání pokrmu, nasál 
jsem tam úžasnou atmosféru. A od 
té doby jezdím po různých soutěžích, 
které se odehrávají většinou v příro-
dě. Vaříme hlavně kotlíkové pokrmy 
na otevřeném ohni.

Vyhrál jste už nějakou ze soutěží? 
Pravidelně se ocitáme na stupních 
vítězů, ale v loňském roce se našemu 
týmu podařilo vyhrát Pohár starosty 
na gulášových slavnostech ve Fren-
štátě. 

Mohl byste našim čtenářům pro- 
zradit, co musí mít každý dobrý 
guláš?
Základem je správně orestovaná ci-
bule, důležité je samozřejmě také 
dobře vydušené maso a v neposled-
ní řadě také výběr a množství koře-
ní. 

Je o vás známo, že jste také nad- 
šený cyklista. 
To je pravda. První kolo jsem dostal za 
vysvědčení ve čtvrté třídě. Byla to fa-
voritka a v té době to bylo něco! Láska 
k cyklistice mi zůstala dodnes. Když je 
jen trochu slušné počasí, jezdím s ro-
dinou a přáteli na výlety. Využíváme 
hlavně cyklistických tras a vřele to 
doporučuji všem. Když tak projíždíte 
na kole krásnou přírodou, vyčistíte si 
hlavu od všech problémů. Je to úžasná 
relaxace. 

Na úřadě máte na starost investi- 
ce a technickou správu budov. Co se 
vám v této oblasti v poslední době 
nejvíce podařilo?

Asi bych zmínil rozsáhlou rekon-
strukci domů na Nové Osadě, která 
bude pokračovat i letos. Snažíme 
se, aby byly v co nejlepším stavu 
také cesty a chodníky. Kromě toho 
připravujeme revitalizaci sídliště 
Muglinov, výměnu pastových oken 
v panelovém domě na Hladnovské 
ulici a postupně se budeme sna-
žit vylepšovat bydlení pro všechny 
naše občany. Je známo, že záměrem 
radnice je prodej některých domů, 
které nejsme schopni z finančních 
důvodů udržovat v dobrém stavu. 
Peníze, které z jejich prodeje získá-
me, chceme použít na rekonstrukce 
jiných obecních domů. 

Čím se ve své politické kariéře ří- 
díte?
Pokud za mnou přijdou občané s ně-
jakým problémem, snažím se jim na-
slouchat a pomoci jim. V politice jsem 
proto, abych ji dělal pro lidi.
 
 Marie Stypková

Chci dělat politiku pro lidi, říká místostarosta Petr Zezulčík

Pro všechny mateřské školky 
na území Slezské Ostravy platí 
jednotný termín zápisu, a to 
17. a 18. března 
2009, většinou od 
8 do 15 hodin.

MŠ Komerční
Školka se školní jídelnou se nachází 
v klidné vilové části Muglinova. Vzdě-
lávání je doplněno o hravou angličtinu 
a spoluprací s logopedickou poradnou. 
Děti každoročně vyjíždějí se svými uči-
telkami do školy v přírodě do Beskyd 
nebo Jeseníků „hledat poklady“. V prů-
běhu roku jsou pořádány akce pro děti 
a jejich rodiče. V loňském roce byla 
Úřadem městského obvodu realizová-
na náročná přestavba spojená s moder-
nizací přízemních prostor, takže škola 
je připravena otevřít další, třetí třídu. 
ředitelka: Jaroslava Štěpánová
tel.: MŠ : 59 6245078, 
ŠJ: 596 245 079
e-mail: ms_komercni@volny.cz

MŠ Frýdecká, Ostrava-Kunčice
MŠ s programem všestranného roz-
voje. Provádí kolektivní i individuální 
řečovou výchovu a nabízí možnost 
práce dětí v zájmovém kroužku tance. 
Další kroužky po dohodě s rodiči.
ředitelka: Bc. Markéta Lipová
tel.: 596 237 927
e-mail: ms.ov-kuncice@quick.cz

MŠ Bohumínská 68/450, 
Slezská Ostrava 
Mateřská škola Bohumínská, zvaná Ka-
menec, je trojtřídním zařízením s ka-
pacitou 75 dětí. V tomto předškolním 
zařízení se snaží o to, aby doba prožitá 
mimo rodinu byla pro děti radostná 
a šťastná a uspokojovala jejich indivi-
duální potřeby a zájmy. Učitelky usilu-
jí o probuzení aktivního zájmu a chuti 
dětí dívat se kolem sebe, naslouchat, 
objevovat a nacházet v sobě odvahu 
ukázat, co všechno už umějí, zvládnou 
a dokážou. Zaměřují se na ekologii 
a vzájemné vztahy mezi lidmi. 
ředitelka: Richtarová Marie
tel.: 596 241 568
e-mail: ms_bohuminska@volny.cz

Odloučeným pracovištěm MŠ Bohu-
mínská je Mateřská škola Slívova 
s kapacitou 25 dětí. Školka se nachá-
zí v klidném prostředí, je rodinného 
typu. Úsilí všech zaměstnanců je roz-
víjet osobnost dítěte po všech jeho 
stránkách. Podporuje zvídavost, zdra-
vé sebevědomí, schopnosti a nadání 
dítěte. Zaměřuje se hodně na indivi-
duální přístup k jednotlivým dětem.
tel.: 596 235 082

MŠ Jaklovecká a MŠ 
Zámostní, Slezská Ostrava 
– sloučené pracoviště
10 – 15 hod. 
Obě MŠ jsou zařízeními rodinného 
typu. V rámci základního výchovně 

vzdělávacího programu školka dětem 
nabízí různorodé aktivity. Kromě toho 
celoročně zařazuje různé kulturní 
akce, realizuje zájmové kroužky, ná-
vštěvy solné jeskyně, školu v přírodě 
a další Snaží se maximálně spolupra-
covat s rodiči, aby pobyt jejich dětí 
v MŠ byl co nejpříjemnější, přínosný 
a pozitivně vnímán ze strany rodiče 
i dítěte. 
ředitelka: Hana Holcová 
tel.: 596 248 172
e-mail: ms.jaklovecka@seznam.cz

MŠ Ostrava - Antošovice, 
Chalupova 1/1
10-15 hod.
Zařízení s jednou třídou vyučuje pod-
le programu Začít spolu, důraz klade 
na individuální přístup k dětem a je-
jich celostní rozvoj. Pro děti pořádají 
tradičně spoustu zajímavých akcí, na-
příklad karneval, zahradní slavnost, 
kurzy plavání, podle zájmu nabízí také 
kroužky. Pro děti pořádá také výlety 
do přírody a každoroční zájezd k moři 
do Chorvatska. 
ředitelka: Bc. Milena Kolková
tel.: 596 239 193
e-mail: ms.antosovice@seznam.cz
odloučené pracoviště:
MŠ Antošovická, Ostrava-Koblov 107
tel. 596 240 240

MŠ Požární Ostrava-Heřmanice
Kvůli obrovskému zájmu není v tom-
to předškolním zařízení v současné 

době už žádné volné místo pro školní 
rok 2009/2010. 
I toto zařízení, které disponuje dvěma 
třídami, pracuje podle programu Za-
čít spolu. Pravidelně organizuje ško-
lu v přírodě, výjezdy rodičů a dětí do 
Chorvatska, pořádá víkendové akce 
a dvakrát ročně pracovní dílny v Kul-
turním domě Heřmanice. Škola pre-
feruje individuální přístup k dětem, 
snaží se, aby z dětí vyrostly všestran-
ně rozvinuté osobnosti s patřičnou 
dávkou zdravého sebevědomí. 
ředitelka: Lenka Anežková
tel.: 596 236 278
e-mail: ms-pozarni@volny.cz
www.mspozarni.cz

MŠ Nástupní, Ostrava-Kunčičky
10 – 15 hod.
MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. 
Přijímány jsou děti ve věku od 3 do 6 
let. Výše „školného“ činí 200,-Kč. Budo-
va MŠ se nachází v klidném prostředí, 
dětem je k dispozici velká zahrada. 
Dětem je zajišťována všestranná péče 
podle školního vzdělávacího programu 
„Rok s veverkou Čiperkou a jejími ka-
marády“ v úzké spolupráci s rodinou. 
Pořádají zde kulturní a vzdělávací akce 
podle zájmu rodičů a dětí. Aktivně se 
zapojují do ekologických aktivit. Jsou 
zde připraveni zajistit dětem pohybo-
vé, dramatické nebo výtvarné kroužků 
a výuky anglického jazyka pro děti.
Zápis do MŠ je spojen se „Dnem ote-
vřených dveří“. 

ředitelka: Vlasta Knoppová
tel.: 596 237 320
e-mail: ms.nastupni@seznam.cz

MŠ Chrustova Paprsek 
a MŠ Na Liščině
9 – 15 hod.
Odloučeným pracovištěm MŠ Chrusto-
va (Paprsek) je MŠ Na Liščině. V obou 
mateřských školách je prioritou indi-
viduální přístup k dítěti a úzká spo-
lupráce s rodiči. Rodiče si mohou při 
zápisu prohlédnout obě předškolní 
zařízení. 
ředitelka: Jarmila Jílková
tel.: 731 054 854, 739 077 947, 
596 613 204
e-mail: mspaprsek@seznam.cz

MŠ Keramická, Ostrava-Muglinov
Mateřská škola organizuje návštěvu 
divadelních představení a koncer-
tů, keramický, taneční a počítačový 
kroužek, kde si děti pomocí her osvojí 
základy práce na počítači, dále turis-
tický kroužek, během kterého se děti 
účastní co dva měsíce jednodenních 
zájezdů do okolní přírody, týdenního 
pobytu v Beskydech a ozdravného po-
bytu v zahraničí  
Školka pořádá víkendové akce rodičů 
s dětmi, výuku hry na zobcovou flét-
nu, předplavecký výcvik a disponuje 
také logopedickou poradnou.
ředitelka: Mgr. Jarmila Chlopková
tel.: 599 445 421
e-mail: mskeramicka@razdva.cz

Zápisy do mateřských škol ve Slezské Ostravě
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Slezskoostravská galerie představuje

zveme vás...

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Necelý 
týden doslova nabitý kul-
turními, společenskými 
a sportovními akcemi prožili 
počátkem ledna v Ostravě žáci 
z chorvatského města Kostan-
je ze splitském regionu.
Sedmatřicet dětí pátých až devátých 
tříd přijelo se svými pedagogy na po-
zvání některých mateřských a základ-
ních škol ze Slezské Ostravy. Zatímco 
Chorvaté si vybrali pro svou návštěvu 
Česka zimu, české děti budou trávit 
u chorvatského pobřeží celý červen. 
Na Slezskou Ostravu přijela početná 
chorvatská delegace tentokrát také 
se starostou Konstanje a jeho manžel-
kou. „Tyto výměnné pobyty pořádáme 
už několik let. Nejdříve jsme je začali 
organizovat my z Mateřské školy Ke-
ramická, postupně se k nám přidaly 
MŠ Požární a základní školy Chrusto-
va, Bohumínská a Pěší,“ řekla ředitel-
ka Mateřské školy Keramická a hlavní 
organizátorka výměnných pobytů Jar-
mila Chlopková. 
Početná zahraniční delegace si na-
šla ve svém do minuty rozpočítaném 

programu čas i na návštěvu slezsko-
ostravské radnice, kde ji velmi vřele 
přivítal starosta Antonín Maštalíř, 
jeho místostarostové Hana Heráková 
a Petr Zezulčík, a vedoucí odboru ško-
lu Petra Nitková.
Děti i dospělí navštívili nedávno ote-
vřenou galerii v suterénu radnice 
a také překrásnou obřadní síň, o je-
jichž historii povyprávěl velmi zají-
mavě starosta. Nechybělo ani malé 
občerstvení. 
Chorvatští žáci odjížděli domů nabiti 
dojmy. Vždyť za pět dní pobytu v Čes-
ku stačili navštívit hokejové utkání 
Vitkovic, koncert skupiny Čechomor, 
budovu nové radnice na Prokešově 
náměstí, Oquapark v Kravařích, Hor-
nické muzeum Landek, Hasičské mu-
zeum v Ostravě, Luhačovice nebo Pus-
tevny. Zúčastnili se také Tříkrálové 
mše v Katedrále Božského spasitele, 
kde jedna z dívek odříkala ve své ma-
teřštině jeden z žalmů. 
 Marie Stypková

VÝMĚNNÝ POBYT. Žáci druhého 
stupně základní školy v chorvatském 
Kostanje navštívili i slezskoostravskou 
radnici.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Chorvatští žáci odjížděli z Ostravy plni dojmů

Folklorní motivy 
ve fotografii
7. ledna – 22. března 2009
SLEZSKÁ OSTRAVA/  V úterý 6. ledna v podvečer byla ve Slezskoostravské ga-
lerii za přítomnosti autora zahájena výstava Folklorní motivy ve fotografii. 
Etnolog Pavel Popelka na svých cestách zachytil tvář krajiny i její rázovité oby-
vatele. „Na jižní Moravě jsem doma a všechno to dobré i špatné, veselé i smutné 
jsem s těmi lidmi opravdu prožil. Prostřednictvím svých fotografií se chci s di-
váky o své zážitky rozdělit“, řekl na vernisáži autor.
Slezkoostravská galerie zahájila rok 2009 s novým názvem, novým výstavním 
programem a velkým očekáváním. „Výstava Pavla Popelky je vykročení správ-
ným směrem. Galerie se chce více otevřít lidem a nebýt jen pro úzký okruh od-
borníků,“ uvedl ve své úvodní řeči starosta Antonín Maštalíř.
Příjemnou atmosféru na vernisáži umocnilo i dechové kvarteto z Umělecké 
školy E. Rundta, zpěvačka Jana Trubačová a sám autor fotografií, který přečetl 
ukázky ze své nejnovější knihy. Autorské čtení nadchlo všechny přítomné nato-
lik, že se na březen připravuje večer věnovaný knihám Pavla Popelky.  (vv)

FOLKLOR NA OBRAZECH. Až do 22. března mohou návštěvníci Slezskoostrav-
ské galerie vidět tvorbu etnologa Pavla Popelky.  FOTO/  ANDREA VÁHALOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Již pátým rokem se ZŠ Bohumínská účastní 
projektu Adopce na dálku, při němž český zájemce přispívá 
obvykle na vzdělání dítěte v některé chudé zemi. 
„Naše děti si k adopci vybraly dívku Zawandi z Keni. Každým rokem u nás 
probíhá dobrovolná sbírka, díky níž se může Zawandi vzdělávat. Příspěv-
ky hradí školné, uniformu, učebnice, sešity a psací potřeby. Protože jsme 
naší vzdálené kamarádce chtěli udělat radost, poslali jsme jí také speciální 
dárky – kolo a sportovní potřeby,“ řekla Lenka Hurníková ze ZŠ Bohumín-
ská s tím, že škola na oplátku dostává informace, jak to Zawandi ve škole 
jde. „Můžeme porovnávat její vysvědčení, procvičujeme si angličtinu, když 
čteme a překládáme její dopisy. Na fotkách, které pravidelně dostáváme, vi-
díme, jak se z malé holčičky stává slečna. Těší nás, že je Zawandi spokojená 
a usměvavá, a že je to aspoň trošku i díky nám,“ uzavřela Lenka Hurníková. 
 (red)

Ve slezskoostravské radnici 
zahrají 24. února 2009 v 19,00 
hodin skladby například 
Claudie Debussyho, Štěpána 
Raka, Sergeje Rachmaninova 
nebo Edvarda Griega.

Pražské kytarové kvarteto bylo za-
loženo v roce 1984 na pražské kon-
zervatoři. Soubor, složený z laure-
átů mezinárodních soutěží, si brzy 
získal přízeň publika doma i v za-
hraničí. Kvarteto je zváno na vý-
znamné hudební festivaly ( Pražské 
jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami...), kon-
certovalo ve většině zemí Evropy, 
v USA, Izraeli a absolvovalo stovky 

koncertů v České republice. Jeho in-
terpretační umění je zaznamenáno 
na mnoha nahrávkách pro rozhlas, 
televize a na řadě kompaktních dis-
ků. 
Pražské kytarové kvarteto hraje ve 
složení Marek Velemínský, Václav Ku-
čera, Jan Tuláček a Patrick Vacík. Od-
borná kritika oceňuje nejen virtuozitu 
jednotlivých členů, ale především per-
fektní souhru, osobitý hudební výraz 
kvarteta a vkusný výběr repertoáru. 
Vstupenky na koncert za 50,- Kč si 
můžete zakoupit v galerii ve slezsko-
ostravské radnici od 10. února v úte-
rý až pátek od 10,00 do 18,00 hodin, 
v sobotu a neděli od 10,00 do 16,00 
hodin.  (lk)

V radnici vystoupí Pražské 
kytarové kvarteto

Žáci adoptovali keňskou 
dívku Zawandi

Lump z hlupáka se stane,  když často 
odpouštíš.  PUBLILIUS SYRUS 

Zvyk je kat, který stíná hlavy i vel-
kým láskám.  I. M. ARNDT

Některé věci lze snadněji uzákonit 
než ospravedlnit.  S. R. CHAMFORT

Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že 
pracuje.  A. ALLAIS

Bezpečnější jsou ústa zavřená, než 
ústa otevřená.  ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

 CITÁTY PRO VÁS VYBÍRÁ ING. JIŘÍ ŠÁREK

Vzali se na Silvestra
Hned dvakrát oslavili konec roku čtyřiatřicetiletý Jan Kašný 
a o čtyři roky starší Lenka Pilchová z Ostravy-Hrabůvky. Na 
Silvestra totiž uzavřeli v obřadní síni slezskoostravské radnice 
sňatek.
„Silvestr je den jako každý jiný, tak jsme se rozhodli právě pro něj. Pokud jde 
o obřadní síň, volba byla jasná. Kdysi jsme tady byli na svatbě kamarádce a moc 
se nám to líbilo, takže jsme se chtěli vzít tady i my,“ řekla po obřadu novopečená 
paní Kašná, které se za pár měsíců narodí miminko. 
„Protože je dnes Silvestra, vezmeme ty oslavy jedním vrzem. Myslím, že bude 
veselo,“ nechali se slyšet novomanželé. 
Snoubence oddala zastupitelka Ludmila Ohnheiserová (ODS), která svým citli-
vým a dojemným projevem rozplakala fotografku, která se snažila zachytit svým 
objektivem slavnostní chvíli. „Ještě dojemnější to bývá, když mluvím k rodičům 
snoubenců. To se pak vždycky maminky topí v slzách. Novomanželé Kašní měli 
ale jen skromný obřad se dvěma svědky, takže jsem tu pasáž samozřejmě vyne-
chala,“ prozradila oddávající.  (sy)

SILVESTROVSKÁ SVATBA. Snoubence oddala na Silvestra zastupitelka Ludmi-
la Ohnheiserová (vpravo).  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Výbor Českého 
zahrádkářského svazu

srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ 
VEČÍREK

v sobotu 7. února 2009
 v KD Muglinov

od 1900 do 0200 hodin

Možnost rezervování stolů, 
bohaté pohoštění
Vstupné 100,- Kč

Děkujeme za dary do tomboly

řádková inzerce
PRODÁM GARÁŽ, Betonářská, box 
č. 78, k. ú. Muglinov. 
kontakt: 602 575 987
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napsali jste nám

JAK NA NOVÝ ROK. Letošního novoročního výstupu na haldu Emu se zúčastnilo 371 lidí.  FOTO/  KČT

PŘEDVÁNOČNĚ. Vánoční turnaj se i tentokrát velmi vydařil.  FOTO/  TOMÁŠ POPARDOWSKI

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jak je to 
posledních pár let zvykem, 
uspořádal odbor turistiky 
Klubu českých turistů (KČT) 
Sdružení sportovních klubů 
Vítkovice i tentokrát novoroční 
výšlap na haldu Ema. 
Přišli občané, turisté - malí, velcí - ně-
kteří i s pejsky. Prospěli nejen své tě-
lesné schránce přes půlnoční přípitky, 
ale také přispěli na konto handicapo-
vaných - byla vybrána částka  2 926,- 
korun.  V dopoledních hodinách se po-
stupně dostávali na Emu buď od divadla 
Antonína Dvořáka, nebo od ZOO po zna-
čené turistické stezce Adolfa Podrouž-
ka. Z haldy Ema - uváděná jako nejvyšší 
bod Ostravy /315m n. m./ - mohli po-
hlédnout na Ostravu zase z jiného mís-
ta, než jsou běžně zvyklí. Zahřívajíce se 
vhodně upraveným teplým čajem - ne-
vadil jim ani mrazivý vítr. Organizátoři 
odměnili každého turistu účastnickým 
listem a pamětním razítkem. Celá akce 
je součástí celorepublikové akce s ná-
zvem Novoroční čtyřlístek.
Předseda vítkovického odboru turistiky 
Herbert Schenker považuje letošní akci 
za velmi zdařilou. „I přes nepřízeň po-

časí přišlo 371 lidí všech věkových ka-
tegorií. Nejstarším účastníkem byl náš 
člen Karel Strakoš, který oslaví v květnu 
pětaosmdesáté narozeniny a je neustá-
le ve výborné kondici. V našem klubu 
organizuje už léta pravidelné vycház-
ky,“ řekl Herbert Strakoš a doplnil, že 
naopak nejmladším účastníkem byl 
devítiměsíční Jakub Kurcz, kterého vy-
nesla v závěsném šátku jeho maminka 
až na vrchol. „Těší nás, že oproti loňsku 
přišlo letos mnohem více lidí a věříme, 
že příští rok jich bude ještě víc,“ uzavřel 
Strakoš. 
Cílem novoroční vycházky byl i Lan-
dek, kde byl účastníkům rovněž předán 
účastnický list s pamětním razítkem. 
Restaurace u Barborky na Landeku po-
hostila výletníky novoročním gulášem.
Co dodat. Jen popřát všem turistům 
i lidem, kteří mají rádi procházky v par-
cích, lesích stráních – prostě v přírodě,  
ať jim to v tomto roce 2009 dobře šla-
pe s přáním pevného zdraví, které je 
pro každou činnost tolik potřebné - na 
shledání  opět v Novém roce 2010 buď 
někde na cestách v okolí Ostravy či při 
opětném výšlapu na haldu Ema - na hal-
du je možné, a bude k tomu příležitost 
i v tomto roce, se procházkou projít kdy-
koliv ve volném čase. (red)

Na haldu si vyšel i pětaosmdesátník a devítiměsíční chlapeček

Novoroční výstup na Emu se vydařil

PETŘKOVICE/  V areálu Hor-
nického muzea v Ostravě-
Petřkovicích na dvou krytých 
kurtech pokrytých umělým 
povrchem se konal 13. pro-
since loňského roku už pátý 
ročník tenisového turnaje 
čtyřher o Vánoční pohár. 
Tento pátý zimní turnaj je již celkově 
desátým samostatně pořádaným klá-
ním, pokud bereme v úvahu i letní po-
dobu turnaje Hornický kahan.
Areál Kobr Tenis Academy, na jehož 
dvorcích se turnaj konal, byl zaplněn 
řadou skutečně zajímavých lidí, mezi 
nimiž byli významní hosté a přátelé 
dobrého tenisu – majitel společnosti 
Geofin Daneš Zátorský, místostarost-
ka Slezské Ostravy MUDr. Hana Herá-
ková, slavný fotbalový reprezentant 
a internacionál, brankář Baníku Os-
trava Pavol Michalík, vedoucí odboru 

majetkové správy ÚMOb Slezská Os-
trava ing. Pavel Slabý nebo finanční 
ředitel firmy SmVaK ing. Albín Dobeš.
Hráče a hosty přivítal v 9 hodin dopo-
ledne ředitel turnaje Vladimír Lyčka. 
Vánoční a novoroční blahopřání pak 
pronesl předseda představenstva 
společnosti Unibon ing. David Rusňák. 
Následovalo, jak je již dobrým zvykem, 
fotografování hráčů, hostů a společné 
foto do kroniky turnaje. 
Turnaj přinesl velmi kvalitní a dra-
matické finále. Ceny věnované spon-
zory předala vítězům místostarostka 
Slezské Ostravy Hana Heráková a bý-
valý brankář Baníku Pavol Michalík. 
Nezapomnělo se ani na ostatní hrá-
če, kteří na stupně vítězů nedosáhli. 
Každý hráč si odnesl nádherný hranol 
se skleněným tenisovým míčkem, na 
kterém bylo foto jednotlivých hráčů, 
a archivní víno z Vinařství Ambrož 
v originální lahvi vyrobené pro tuto 
významnou událost.  (red)

Vánoční turnaj se 
všem zamlouval

Novoroční vyjížďka na koních
Žádné otálení: „Jak na Nový rok, tak po celý rok,“ říkají si každoročně jezdci Spor-
tovního klubu Mušketýr. Letos jsme přivítali nový rok 2009 v maskách. Od cha-
lupy k chalupě, od hospodáře k hospodáři, s koledou a přáním do nového roku, 
prostě tak, jak jsme kdysi byli zvyklí vítat nový rok. Ostatně, mládež se v klubu 
Mušketýr vyžívá po celý rok. Nejen chlebem živ je člověk, takže proč ne maškarák 
hned z kraje roku. Ať se Vám všem na Slezské daří i v roce 2009.
Děkujeme tímto všem radním a pracovníkům obecního úřadu Slezská Ostrava za 
spolupráci v roce 2008.  ALICE HOVJACKÁ, PŘEDSEDKYNĚ KLUBU MUŠKETÝR

KUNČIČKY/  V minulém roce se 
toho v naší farnosti mnoho udá-
lo a tento výčet jsme uzavřeli 
opravdu parádně. Po více než 
padesáti letech nás 14. 12. 2008 
navštívil otec biskup, František 
Václav Lobkowicz.
U této příležitosti udělil svátost biř-
mování hned čtrnácti farníkům. Zú-
ročili tak poctivou několikaměsíční 
přípravu a není náhodou, že mezi biř-
movanci byli hasiči, policisté i horníci, 
tedy profese, u kterých by to v nedáv-
né minulosti nikdo ani nečekal a býva-
lý režim ani nedovolil.
Přijali tedy Ducha Svatého a stali se tak 
duchovně dospělými. Věřící se tímto 
stávají Kristovými apoštoly a mohou 
tak hlásat evangelium navenek nejen 
slovy, ale hlavně svými postoji a celým 
svým životem.
Apoštol Pavel píše: „Ovocem Ducha 
je láska, radost, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost.“
Záleží tedy na každém, jak s těmito 
dary naloží, neboť Bůh na tomto díle 
bude spolupracovat s námi. Jiří Golec

Závěr roku v režii Ducha Svatého

JAK NA NOVÝ ROK. Děti ze sportovního klubu Mušketýr si vyjely 1. ledna na 
koních.  FOTO/  ALICE HOVJACKÁ
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dnes představujeme

Oprava trhlin a zateplení objektu MŠ 
Nástupní 19/146, Ostrava – Kunčičky
Ke konci srpna letošního roku došlo k předání dokončené stav-
by pod názvem: „Oprava trhlin a zateplení objektu MŠ Nástupní 
19/146, Ostrava - Kunčičky“. Stavební práce probíhaly od konce 
června roku 2008. Realizací akce byla provedena oprava trhlin, 
stažení ocelovými táhly a dále zateplení a odvodnění objektu ze 
střechy pomocí lapače střešních splavenin do vsakovací jímky.  
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST: VOTEK SLEZSKÁ S.R.O

Stavební úpravy sjezdu 
z ul. Michálkovická na ul. Obvodní

Dne 23. 6. 2008 byla předána dokončená stavba pod názvem: „Sta-
vební úpravy sjezdu z ul. Michálkovická na ul. Obvodní“. Stavební 
práce probíhaly od počátku května roku 2008.
Předmětem díla byly stavební úpravy, včetně odvodnění, místní ko-
munikace ulice Obvodní.
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST: HV MONT, S.R.O.

DPS Hladnovská – středisko 
osobní hygieny

Na konci března letošního roku byla předána dokončená stavba 
pod názvem: „DPS Hladnovská – středisko osobní hygieny“. Sta-
vební práce probíhaly od počátku března roku 2008. Předmětem 
díla bylo vytvoření střediska osobní hygieny pro imobilní občany 
v budově DPS Hladnovská 119a/757, Ostrava-Muglinov, v míst-
nosti bývalé prádelny. V místnosti byla provedena vestavba WC, 
koupelna je vybavena vanou, sprchou pro vozíky a pedikérní va-
ničkou. 
 STAVBU PROVEDL ING. JIŘÍ MIKŠANÍK.

Rekonstrukce místní komunikace ul. 
Rozdělená v k. ú. Koblov

V polovině října tohoto roku byla předána dokončená stavba pod 
názvem: „Rekonstrukce místní komunikace ul. Rozdělená v k. ú. 
Koblov“. Stavební práce probíhaly od počátku května roku 2008.
Předmětem díla byla rekonstrukce stávající komunikace.
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST: KR OSTRAVA A.S.

Výstavní prostory v budově 
Slezskoostravské radnice
Realizace stavby probíhala částečně v roce 2007 a byla dokonče-
na v květnu 2008. Předmětem stavby byla změna části neužíva-
ného suterénu budovy radnice na výstavní prostory galerijního 
typu. Odstraněním dodatečně vyzděných novodobých příček, 
které nevhodně členily původní místnosti, vznikly čtyři vzájemně 
propojené výstavní prostory, hygienická zařízení pro návštěvníky 
a personál, čajová kuchyňka a recepce. Výstavní prostory jsou od 
prostoru úřadu odděleny prosklenými dělicími příčkami
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST EKOFAS SPOL. S R.O.

Parkovací stání na sídlišti Nová Osada 
- ul. Stromovka a ul. Nová Osada

V listopadu roku 2008 byla předána dokončená stavba pod ná-
zvem: „Parkovací stání na sídlišti Nová Osada  - ul. Stromovka a ul. 
Nová Osada“. Stavební práce probíhaly od září 2008.
Předmětem stavby byla v lokalitě sídliště Nová Osada realizace 
jednotlivých a skupinových parkovací stání a  míst pro kontejnery 
podél ulic Stromovka a Nová Osada a dále provizorní manipulační 
plochy  v místě sneseného bytového domu čp. 1437/23. Celkově 
vzniklo v této lokalitě 52 nových míst pro parkování osobních vo-
zidel.  STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST: SKATYL, SPOL. S R.O.
 

Stavební úpravy – rekonstrukce 
chodníku ul. Hladnovská
Od září roku 2008 probíhá stavba pod názvem: „Stavební úpravy 
– rekonstrukce chodníku ul. Hladnovská“. Předpokládané ukon-
čení je s ohledem na součinnost s OVaKem při havarijní výměně 
vodovodního řádu konec dubna roku 2009. 
Předmětem stavby je výměna stávajícího asfaltového povrchu za 
zámkovou dlažbu včetně nového přechodu.
 STAVBU PROVÁDÍ SPOLEČNOST HYDOR S.R.O.

Rekonstrukce a modernizace 
bytových domů na sídlišti Nová Osada

V průběhu měsíce října a listopadu 2008 byla v lokalitě sídliště 
Nová Osada zahájena rekonstrukce dalších čtyř bytových domů. 
Jedná se bytové domy na ul. Nová Osada čp. 1463/6 a čp. 1461/8 
a na ul. Kepkova čp. 1441/5 a čp. 1440/7. Rekonstrukce by měla 
být dokončena během dubna a května 2009. U dvou bytových 
domů bude provedena nástavba, kde vzniknou vždy dva podkrov-
ní byty.

ZHOTOVITELÉ STAVBY:  
SPOLEČNOST BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, A.S., 
SPOLEČNOST JTA  HOLDING, SPOL. S R.O

SPOLEČNOST POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S.,
SPOLEČNOST BYTOSTAV PORUBA A.S.

Rekonstrukce a modernizace ZŠ 
Bohumínská
Od poloviny září do prosince 2008 probíhala realizace stavby 
pod názvem: „ Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohumínská – 
SO 03 Stravovací pavilón, SO 04 Tělocvična a dílny“. Předmětem 
realizace byla u stravovacího pavilonu výměna oken, zateplení 
fasády, střešního pláště a vnitřní drobné stavební úpravy vč. 
dokončení rozvodu energii. U tělocvičny zateplení střešního 
pláště, montáž vzduchotechniky vč. MaR, rekonstrukce sys-
tému ústředního vytápění a nové podlahy v tělocvičně a ná-
řaďovně. Daná akce byla z části financována ze státní dotace 
z ministerstva financí. 
 STAVBU PROVEDLA FIRMA BYTPRŮM, VÝROBNÍ DRUŽSTVO V OSTRAVĚ.

Regenerace sídliště Muglinov
Vypracování investičního záměru pro potřeby MMO a studie ve 
smyslu Nařízení vlády MMR. Bude sloužit jako podklad pro zpra-
cování dalších stupňů projektové dokumentace. 
 STUDII ZAJIŠŤUJE FIRMA: ENERGIE EZE, S.R.O. 

Chodníky na vsypové loučce, 
ústřední hřbitov  
Během měsíce listopadu roku 2008 probíhala stavba pod názvem: 
„ Chodníky na vsypové loučce, ústřední hřbitov“.
Předmětem stavby byla realizace nových chodníků z betonové 
zámkové dlažby s plochou pro odkládání květin a rozšíření vsy-
pové loučky o další místa pohřbívání.
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST  SKATYL, SPOL. S R.O. 

Úprava vodovodního řádu na 
ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě

Od září roku 2007 do června roku 2008 proběhla realizace stavby 
pod názvem: „Úprava vodovodního řádu na ústředním hřbitově 
ve Slezské Ostravě“.
Předmětem stavby byla obnova a rozšíření stávajících rozvodů 
pitné vody v prostoru ústředního hřbitova. Byla provedena vý-
měna 11 ks stávajících výtokových stojanů a zřízeno 10 ks nových 
stojanů. STAVBU PROVEDL: ING. ARNOŠT SCHOFFER.

Rozšíření kapacity mateřské 
školy na ulici Komerční

V období letních prázdnin proběhla realizace stavby pod názvem: 
„Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Komerční“. Předmě-
tem stavby byly stavební úpravy objektu tak, aby v 1.NP vznikla 
další třída mateřské školy. 
 STAVBU PROVEDLA SPOLEČNOST: ELIN SERVIS, S.R.O. 

 Ing. Libuše Žídková, vedoucí odboru investic

Vážení spoluobčané, dnes vám v krátkosti představíme hlavní investiční 
akce, které byly realizovány na území městského obvodu v loňském roce.
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Na návrší nad soutokem Odry a Ostravice stával v dávné minulosti pevný hrad 
Landek s hlídkovými věžemi a jeho nedobytnost navíc zvyšovaly mohutné hradby, 
valy a příkopy.

Během jedné války byl hrad Landek obléhán a dobýván polským voj-
skem. Marné však byly útoky polských vojáků. Pevné hradby, ostra-
žitost a statečnost obránců zmařily každý pokus o dobytí hradu.

Nedobytnost hradu měla na útočící vojáky neblahý vliv. Mnozí už byli 
zabiti a zraněných neustále přibývalo. Polské vojsko počalo remcat, s ne-
chutí poslouchalo své velitele a žádalo, aby bylo od obléhání upuštěno.

Jednoho dne přišla do vojenského tábora stařena a ptala se vojáků, 
proč jsou tak skleslí. Když se dozvěděla příčinu, řekla: „Nejsem Pol-
ka, ale Poláky mám ráda a dobře vám poradím.“

„Vojenský hrad Landek nikdy nedobudete, ale poslechnete-li mé 
rady, bude hrad brzy váš.“ Vojáci se zaradovali a slíbili stařeně 
velkou odměnu, když se jim podaří hrad dobýt.

Na radu stařeny chytali vojáci v táboře vlaštovky, které přilétaly 
z hradu, kde hnízdily pod slaměnými doškovými střechami a pří-
střešky. Obránci hradu si myslili, že se polské vojsko zbláznilo, 
avšak brzy se přesvědčili o opaku.

Když vojáci nachytali dostatečný počet vlaštovek, přivázali jim, 
podle rady stařeny, na ocasy knoty napuštěné sírou. Ty pak zapálili 
a vlaštovky vypustili na svobodu.

Vlaštovky usedaly pod krovy slaměných střech, kde měly svá hníz-
da, a ty vzápětí začaly hořet. Vyděšení obránci hradu začali hasit 
rozsáhlý požár a hradby byly už jen málo střeženy. Toho využili 
Poláci a hrad rychle dobyli.

Z hradu nezbylo téměř nic. Co nezničil požár, to zničili polští vo-
jáci. Jen málo statečným obráncům se podařilo útěkem zachránit 
alespoň holý život.

Obránci, kteří si zachránili život, se později dozvěděli, kdo byl 
příčinou jejich neštěstí. Lstivou stařenu, která je zradila, na ná-
vrší u Koblova zaživa rozčtvrtili. Její zrádné srdce a tělo vhodili 
do Odry.

Po letech Landečané opět vystavěli nový kamenný hrad. Poučeni z dřívějška pokryli střechy břid-
licovými taškami. Bohužel, ani tento hrad se nedochoval. Zůstala nám ale o něm řada legend, 
z nichž jednu jste právě dočetli. 

O tom, jak kdysi dva písaři hledali poklad v podzemí slezskoostravského 
zámku, se dozvíte v příštím čísle SON. 

oprava: V minulém čísle SON vypadl v komiksu O zrození řeky Ostravice text pod obrázkem číslo 11. 
Omlouváme se a přinášíme jej dodatečně: 
„Časem si voda prorazila cestu k severu a teče tak dodnes. Martin, který celou událost přežil jen díky 
šťastné náhodě, nazval řeku Ostravicí, protože na svém horním toku tekla ostře a vše trhala.“
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společenský

Předprodej:
od 4. 2. 2009 v galerii ve slezskoostravské radnici, Těšínská 35
út-pá 1000-1800, so-ne 1000-1600, tel.: 599 410 426
Cena vstupenky: 250,- Kč

městského obvodu Slezská Ostrava 
pod záštitou starosty
v pátek 6. března 2009 
od 20. hodiny
v Kulturním domě města Ostravy
ul. 28. října 127/2556

Dovolujeme si Vás pozvat na

plesem provází HEIDI JANKŮ

hlavní host PETRA  JANŮ

Připraveny jsou ceny ke slosování,

studené i teplé občerstvení,

peklo, překvapení...

K tanci hraje skupina Zdeňka Krásného s Renátou

ples.indd   1 23.1.2009   3:05:13

  3 turnusy (vždy od pondělka do pátku)
 Ostrava 16. 2. - 20. 2. 
 Karviná 23. 2. - 27. 2. 
 Frýdek Místek 2. 3. -   6. 3.

  cena 2 500,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

PF 2009
Velikou radost ze života, bohatství, zdraví i štěstí, 
nezměrný optimismus a lásku přát i dávat!
To vše přejeme našim členům, našim i Vašim přátelům i blízkým!

za výbor zahrádkářů v Muglinově
předsedkyně J. Šeptáková

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA

1. KYNOLOGICKÝ PLES,

K TANCI HRAJE SKUPINA 
ZDEŇKA KRÁSNÉHO S RENÁTOU

Předtančení, ukázka canisterapie, tombola, 
studené i teplé občerstvení, slosovatelné vstupenky.

Cena vstupenky: 190,- Kč
Předprodej vstupenek: od 26. 1. 2009 
v KD Michálkovice, tel.: 596 231 565 

Informace: 603 429 908

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 21. BŘEZNA 2009
V KD MICHÁLKOVICE (konečná trolejbusů č. 101, 104)

čtyřleté studijní obory pro absolventy ZŠ
ukončené maturitní zkouškou:

•• Gymnázium všeobecné 8 – leté a 4-leté Gymnázium všeobecné 8 – leté a 4-leté
•• Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum
•• Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum
•• Přírodovědné lyceum  Přírodovědné lyceum 

• Malý počet žáků ve třídě • Kvalitní výuka v přátelském prostředí •

U Dvoru 1119/14, 
Ostrava-Mariánské Hory
www.iuventas.czwww.iuventas.cz
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